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Oznamujeme občanům, že dnes pátek 20.10.2017 a v sobotu 21.10.2017 se konají 

volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Kdo má zájem o volbu do 

přenosné volební urny, nechť to nahlásí na OÚ. 

MUDr. Blanář oznamuje, že v pátek 20.10.2017 nebude ordinovat. 

Upozorňujeme občany na pobíhající psy po obci. Prosíme majitele, aby si své 

psy zajistili. 

Hrnčírna Krumvíř nabízí k prodeji živé chryzantémy všech barev, kytice lesní, 

kytice z chryzantém a různé vazby modernějšího typu. Věnečky větší, menší. 

Dále nabízí velký výběr umělých květin. 

Drogerie Jana Svobodová Klobouky u Brna si dovoluje pozvat všechny zájemce 

na akci Den s Ryorem, která se uskuteční v úterý 24.10.2017 v době od 9:00h do 

12:00h a od 13:00h do 16:00h v prostorách prodejny. Odbornice firmy Ryor 

poradí s ošetřením pleti. Bude také možné vyzkoušet nejnovější výrobky. Při 

nákupu kosmetiky RYOR získáte slevu ve výši 20%. Na účast všech se těší 

pracovnice drogerie Jana Svobodová. 

Oznamujeme občanům, že ve čtvrtek 2.11.2017 v 18:00h v KD se bude konat 

veřejné sezení občanů s fi SOLICITE s.r.o. ohledně výstavby nové kanalizace a 

čističky odpadních vod. 

Společnost Kornfeil Čejč hledá do svého týmu nového kolegu na  pozici Svářeč, 

Soustružník-obráběče CNC, elektromontér se znalostí cizího jazyka, zámečník, 

instalatér, klempíř, elektrikář, montér . Podmínkou zodpovědnost a odolnost 

vůči stresu.  V případě zájmu volejte Markétě Latíkové na 725 934 545 nebo 

pište na latikova@kornfeil.cz. 

Akciová společnost Agro MONET přijme zaměstnance na pozici údržbář 

v živočišné výrobě. Požadujeme řidičský průkaz skupiny B a T. Informace na tel. 

č. 725 082 269 nebo 720 948 125. Nástup ihned. 

KOBERCE TREND na ulici Svatoborská v Kyjově mají mimořádnou akci - 

mínus 31% na všechno! Pouze ve středu  25. a ve čtvrtek 26. října. Přesvědčte se 

o skvělých cenách na koberce, pvc, lamináty, vinyl a další sortiment v prodejně 

Koberce Trend v Kyjově na ulici Svatoborská. Pouze ve středu 25. a ve čtvrtek 

26. října sleva 31% na všechno. 

 

mailto:latikova@kornfeil.cz


HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

Firma Elektro Zrůcký Kobylí,  upozorňuje občany na stále platnou akci Proton. 

Najdete zde akční ceny celého sortimentu elektro. Nabízíme výrazné slevy na 

zavařovací hrnce, pračky, sušičky na prádlo, vysavače a další domácí spotřebiče. 

Nakoupíte i televizory připravené na novou normu, notebooky a mobilní 

telefony v akčních cenách. Vše i na splátky, bez počáteční hotovosti! Informace 

na prodejně Elektro Zrůcký Kobylí,  telefon  519 431 181. 

Firma Pekařství Křižák s.r.o. Klobouky u Brna hledá řidiče. Požadujeme: 

samostatnost, časovou flexibilitu, spolehlivost, řidičský průkaz sk. B., nástup 

možný ihned. Informace na tel.: 777 161 737 nebo email: 

gabina@pekarstvikrizak.cz. 

TJ Sokol Krumvíř oznamuje, že žáci Krumvíř v sobotu 21.10.2017 v 10:00h 

sehrají fotbalový zápas s Rakvicemi v Kloboukách. V neděli 22.10.2017 v 10:00h 

sehraje na domácím hřišti přípravka Krumvíř fotbalový zápas s Velkými 

Pavlovicemi, ve 14:00h sehraje dorost Krumvíř fotbalový zápas v Lužici a ve 

14:30h sehrají muži A fotbalový zápas v Lednici. 


