
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 23.11.2017 od 10:00h – 10:30h u 

KD prodávat čerstvá vejce cena 3,50-4,50 Kč/ks. Dále prodej brambory, cibule 

10Kč/kg, jablka, česnek, med. Dále vykupuje ořechy letošní světlé 160Kč/kg.  

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. 

Drůbežárna Prace bude v pátek  24.11.  v 8:30 hod. u KD prodávat: červené 

kuřice -  stáří 23 týdnů za 210 Kč/ks, roční slepice za 95 Kč/ks, krmivo pro 

drůbež a králíky + vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - 5 

Kč/ks. 

Vinařství Valihrach oznamuje občanům, že v sobotu 25.11.2017 proběhne na 

rybníku Balaton od 9h do 12h prodej živých ryb a to Kapr 75Kč/kg. 

Spolek pro muzeum a Vlastivědné muzeum Kyjov si Vás dovoluje pozvat 

v sobotu 25.11. ve 14.00 do místního muzea na vernisáž prodejní výstavy pana 

Karla Hanáka, Nositele tradice lidových řemesel z Násedlovic. Program 

doplňuje malování perníků pro děti, prodej perníků a medoviny. Vstupné 

dobrovolné. 

Sdružení westernových jezdců vás srdečně zve v sobotu 25.11.2017 od 20:00h na 

Country bál, který se koná v KD. K tanci a poslechu hraje Los Nasiivilos. 

Bohatá tombola! Předprodej vstupenek 90Kč, na místě 110Kč. Info a rezervace 

míst na tel. č.: 775 645 949 

Obecní úřad v Krumvíři zve všechny občany na Slavnostní rozsvěcení vánočního 

stromu spojené s adventním  jarmarkem dne 3.12.2017 ve 14:00h. V programu 

vystoupí Mužský sbor  a děti ze Základní školy v Krumvíři.  Součástí jarmarku 

budou i dětské dílničky – zdobení perníčků, výroba svíček a korálkových ozdob. 

Děti si také vypustí balonky s přáním Ježíškovi. Proběhne také soutěž „O 

nejlepší punč“. Celé odpoledne se budete moci zúčastnit charitativní akce 

„Krabice od bot“. Bližší informace na vývěsce u Obecního úřadu a na plakátech.   

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. 

 


