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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 

MUDr. Novotná oznamuje, že v pondělí 27.11.2017 nebude ordinovat. 

Soukromý prodejce z Vacenovic bude v pondělí 27.11.2017 od 12:30h do 13:00h 

prodávat u KD jablka Golden, Jonagold, Jonaprinc 1kg za 18-22 Kč, brambory 

po 25kg balení za 10Kč/kg, cibule po 5kg balení za 50Kč. 

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 Pekařství Křižák s.r.o. Klobouky u Brna Hledá ŘIDIČE.  Požaduje:    -   

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

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

gabina@pekarstvikrizak.cz. 

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. 

mailto:info@metalworking.cz
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KOMORNÍ SOUBOR Musica Animae a ŽESŤOVÉ KVINTETO pořádá 

ADVENTNĚ VÁNOČNÍ KONCERT v sobotu 9. prosince 2017 v 18:00 hodin 

v kulturním domě v Násedlovicích. Více informací na www.musicaanimae.cz. 

Vinařský ráj Vás zve 1.prosince do své prodejny v Čejkovicích. K příležitosti 

dne Felco vám nabídne údržbu nůžek zdarma, prezentaci produktů, odborné 

poradenství, občerstvení a po celý prosinec slevu -15% na nůžky Felco. 

1.12.– 6.12.2017 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  777286654. Srdečně Vás zve kolektiv Vinařského 

ráje. 

 
 

 

http://www.musicaanimae.cz/

