
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

MUDr. Novotná oznamuje, že od pondělí 11.12.2017 do pátku 15.12.2017 nebude 

ordinovat. 

Veselý Jaroslav bude ve středu 13.12.2017 od 13:15h do 13:30h u OÚ prodávat 

živé ryby. Nabízí: Kapr I. třída 85,-Kč/kg, Kapr výběr 95,-Kč/kg, Amur 100,-

Kč/kg, Tolstolobik 58,-Kč/kg a Pstruh 175Kč/kg. 

Agro Krumvíř oznamuje, že tento týden ve čtvrtek 14.12.2017 a pátek 

15.12.2017 bude proplácet nájmy z půdy a zároveň vybírat doplatky za 

obdělávání vinic. 

Oznamujeme občanům, že do naší obce přijede ve čtvrtek 21.12.2017 v 11:30h a 

v sobotu 23.12.2017 v 11:30h ke KD pojízdná prodejna s živými rybami. Nabízí: 

Kapr I. třída 96,-Kč/kg, Kapr výběr 100,-Kč/kg, Amur 115,-Kč/kg, Tolstolobik 

70,-Kč/kg. Prodej se uskuteční po dobu asi ½ hodiny dle zájmu občanů. 

Knihovna Krumvíř oznamuje, že v letošním roce bude naposledy otevřeno 

21.12.2017. V roce 2018 bude otevřeno od 4.1.2018. 

Firma Kovo Staněk, s.r.o. Brumovice přijme do HPP mzdovou účetní (možnost 

zkráceného úvazku) . Nástup od 2.1.2018. Kontakt p. Hlávková -777/422887. 

Brněnská firma přijme na hlavní pracovní poměr spolehlivého pracovníka na 

pozici strážný. Pracoviště Brumovice. Vhodné pro osoby se zdravotním 

omezením. Nástup možný ihned. Kontakt p. Ostřížek, tel. č.: 602 961 580. 

Firma METAL WORKING CZ, s.r.o. Kobylí hledá do pracovního poměru 

plánovače výroby-technika. Podmínkou je vzdělání ve strojírenství a praxe 

v oboru. Zájemci se mohou hlásit se na tel. č. 519 367 146 nebo e-mailem na 

info@metalworking.cz. 

Firma Vinařský ráj si pro Vás připravila speciální vánoční slevy a dárky 

k nákupům v podobě vánočních stromečků při nákupu nad 10 000 Kč a kaprů 

při nákupu nad 4000 Kč. Rovněž zahájila prodej Dánských jedlí ve svém areálu 

v Čejkovicích. Prodej probíhá v pracovní dny od 8 do 17:00 a v soboty od 8-

12:00. Při výběru se můžete zahřát výborným svařákem od místních vinařů. 

Bližší informace na telefonu 777 286 654. Srdečně Vás zve kolektiv Vinařského 

ráje. 
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