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Pan Kotásek Pavel provádí veškeré zednické práce, včetně bouracích a 

výkopových prací. Nabídky prací na tel. č.: 731 741 980. Cena na domluvě. 

Předem děkuji. 

Soukromý prodejce ze Sudoměřic bude ve čtvrtek 13.10.2016 od 10:30 do 11:00h 

u KD prodávat: uz. bok, uz. maso, sádlo, tlačenku, cigára, kabanos, klobásy. 

Dále bude prodávat čerstvě bourané maso. Akce: vepř. plec 99,- / kg, kýta 119,- / 

kg, kotleta 119,- / kg, krkovička 115,- / kg, bok s k. 75,- / kg, bok b. k. 85,- / kg. 

Drůbežárna Prace bude v sobotu 15.10.  v 8:30 hod. u KD prodávat: 

kuřice všech barev + chovné kohouty  - cena 170 Kč/ks, roční slepice - cena 80 

Kč/ks, jatečné kachny o váze 3-3,5 kg - cena 190 Kč/ks, krmivo pro drůbež a 

králíky + vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - 5 Kč/ks. 

Spolek pro muzeum pořádá v neděli 16.10. čtvrté Turkyňobraní. Kromě 

postaviček z kukuřičného šustí , malování na obličej i malování nehtíků bude 

připraveno občerstvení. Vstupné:  děti 50,- Kč, dospělí vstupné dobrovolné. 

Akce se koná za každého počasí. 

Drogerie Jana Svobodová Klobouky u Brna si dovoluje pozvat všechny zájemce 

na Den s Ryorem, který se uskuteční v pondělí 17.10.2016 v době od 9:00h do 

12:00h a od 13:00h do 16:00h. Po celou dobu bude přítomna pracovnice firmy 

Ryor, která návštěvníky seznámí s výrobky i novinkami této značky, které bude 

možné vyzkoušet na vlastní kůži. Na všechny výrobky značky Ryor bude po celý 

den sleva ve výši 20%. Využijte jedinečné příležitosti k levnému nákupu. 

Firma METAL WORKING CZ Kobylí hledá do pracovního poměru na 

třísměnný provoz dělníky pro obsluhu linky na výrobu plastů. Jeřábnické 

zkoušky a průkaz obsluhy motorových vozíků výhodou. Zájemci se mohou hlásit 

se na tel. č.  519 367 146 paní Pinterová nebo e-mailem na nfo@metalworking.cz. 

Společnost ABB, Brno-Vídeňská,přijme  do výroby dělníky,  elektromechaniky a 

skladníky . Dále operátory/seřizovače CNC strojů  a plastikáře.Nabízíme Vám 

stabilní příjem, proplácené přesčasy a řadu firemních benefitů! Vše na wéwéwé  

tečka á bé bé  tečka cé zet lomeno kariéra nebo volejte 800 312 222. 

Nábytek Mikulík Vranovice rozšiřuje svůj firemní tým a nabízí volnou pracovní 

pozici: Asistent(ka) prodeje nábytku. Náplň práce: Prodej a odborné oradenství, 

profesionální zákaznický servis. Zpracování 3D návrhů v programu PRO100. 

Zodpovědnost za svěřené zakázky, chod a vzhled prodejny. Denní komunikace 
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se zákazníky. Požadujeme: Středoškolské vzdělání nebo výuční list, Pokročilá 

znalost práce na PC. Spolehlivost, zodpovědnost, komunikační schopnosti. Čistý 

trestní rejstřík. Žádost o místo možno zaslat na e-mail: personalni@nabytek-

mikulik.cz. Termín osobního pohovoru nutné předem dohodnout na tel: 

608 746 080. 

Do naší obce přijede soukromá kamenická firma Suchánek-Holub a nabízí Vám 

tyto služby: Kompletní opravy starých pomníků, Čištění obrub a soků od 

mechu, Stavění nových pomníků, Tesání písma, obnova zlatem a stříbrem, 

Dodání zákrytových desek ze žuly, Drtě, lampy, vázy a další hrobové doplňky. 

Firma nabízí akci měsíce 45% slevu na lesklé obruby. Firma se na místním 

hřbitově zdrží za jakéhokoliv počasí v sobotu 15.10.2016 od 13:30h do 14:00h. 

Firma přijímá objednávky i na tel. č.: 736 126 552. 

Pro naši obec nabízí své služby kamenictví, které u nás dnes přijímá objednávky 

na veškeré kamenické práce. Vše za bezkonkurenční ceny. Pro využití této akční 

nabídky, je NUTNÉ si sjednat přesný čas schůzky s tímto kameníkem, který se 

právě pohybuje v okolí naší obce a to na jednoduchém telefonním čísle: 777-888-

332. Konzultace je vždy zdarma ! 

Soukromá vysoká škola, Evropský polytechnický institut, nabízí  občanům 

možnost přihlásit se ke studiu ještě v tomto akademickém roce. Studovat můžete 

jak v denní formě na kampusu v Hodoníně, tak ve víkendové formě určené pro 

pracující, a to v Hodoníně a v Kunovicích. Škola dále nabízí profesně  zaměřené 

studijní programy – LL.M., MBA a BBA. Bližší informace o možnostech studia 

můžete  získat na telefonním čísle: 606 301 224 nebo na webových stránkách: 

www.edukomplex.cz. 

Pohřebnictví Charvát Radim, Klobouky u Brna, nabízí práci pro samostatně 

pracujícího hrobníka na vlastní živnostenský list k dlouhodobé spolupráci. Bližší 

informace na provozovně pohřební služby nebo na telefonním čísle 608 418 105. 

TJ Sokol Krumvíř oznamuje občanům, že v sobotu 15.10.2016 ve 12:15h sehraje 

na dorost Krumvíř fotbalový zápas v Podivíně, ve 13:15h sehraje přípravka 

Krumvíř fotbalový zápas v Nikolčicích, v 15:00h sehrají muži Krumvíř 

fotbalový zápas v Lednici a v neděli 16.10.2016 ve 12:45h sehrají žáci Krumvíř 

fotbalový zápas ve Vrbici.  
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