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Lékárna Cyrmex Klobouky u Brna oznamuje, že z důvodu rekonstrukce bude 

omezena otevírací doba a to do 30.4.2019 od 8:00h do 12:00h. 

E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení 

distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie dne 18.4.2019 

od 7:30h do 12:00h v ulici Rybníček včetně staveb u trafostanice po č. p. 442. 

Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo 

www.eon.cz. 

Fotbalisté SK Krumvíř sehrají o nacházejícím víkendu tyto mistrovské zápasy: 

muži A hrají v pátek 19. dubna v 10:15h v Bohunicích, muži B budou hrát v 

sobotu 20. dubna v 10:30h v Bořeticích, starší žáci hrají také v sobotu od 9:00h v 

Kosticích s Podlužím, mladší žáci hrají v sobotu v 10:45h se stejným soupeřem, a 

dorost bude hrát v sobotu ve 13:45h v Ratíškovicích. 

Firma Kohaplant, spol. s r.o. - Váš dlouholetý prodejce ovocných dřevin 

uskuteční v pátek 19.4.2019 od 15:40h do 16:00h u KD prodej ovocných stromků 

a balených růží. Speciální hnojivo na podporu kořenového systému. Švestky 

pouze za 99 Kč. Kořeny jsou ošetřeny speciálním disperzním gelem, který chrání 

kořeny před vysušením. 

Jednota, spotřební družstvo v Mikulově přijme pracovnici na pozici Zástupce 

vedoucí prodejny v Kloboukách u Brna. Nástup je možný ihned. Více informací 

na tel. čísle 725 941 438. 

Společnost Česká distribuční hledá brigádníky na roznos letáků. V případě 

zájmu volejte tel. č.: 725 990 191 nebo e-mail: info@distribucni.cz. 

Pro naši obec nabízí své služby kamenictví s dlouholetou tradicí, které u nás 

bude přijímat objednávky na veškeré kamenické práce. Vše za výhodné 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. Nabízí: Nové pomníkové sestavy v žulovém 

provedení, broušení starých hrobů, kompletní služby v oboru kamenictví a 

restaurování, a jiné opravy a úpravy Vašeho hrobu, dnes sleva až 30%. 

Prodejna elektroinstalačního materiálu firma MALGRE Klobouky u Brna na 

ulici Masarykova 55 nabízí za akční ceny instalační kabely, krabice, stavební 

sádru, vypínače, zásuvky, LED žárovky a další zboží. Při nákupu svítidla od 

firmy NEDES dostane kupující LED žárovku zdarma. Za každý nákup nad 500 
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Kč obdržíte balení stahovacích pásek jako dárek. Platnost akce je do konce 

měsíce dubna. Nově byl také zahájen provoz půjčovny elektrického nářadí. 

Bližší informace najdete na internetových stránkách firmy www.malgre.cz. 

Otevírací doba prodejny je pondělí až pátek od 8:00h do 17:00h, v sobotu od 

8:00h do 11:00h. 

Českomoravská telekomunikační s. r. o. - významný lokální poskytovatel 

připojení k internetu se sídlem v Borkovanech hledá do svého týmu nového 

kolegu - technika. Nabízíme: - profesní růst, zaškolení odborných prací 

- zajímavé ohodnocení, zaměstnanecké bonusy (služební auto k dispozici aj.) 

Požadujeme: - zručnost a samostatnost, - řidičský průkaz alespoň skupiny B. 

Náplní práce je - montáž a servis bezdrátových sítí, - výstavba optických sítí. 

Místo výkonu práce jsou Borkovany a okolí. Zájemci prosím volejte na tel. 530 

505 505 (Po-Pá, 8-16) nebo pište na info@cemotel.cz. 
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