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DFS Pantlička hledá vedoucí souboru. Kdo má zájem o vedení dětského 

folklorního souboru Pantlička, nechť se přihlásí na OÚ. 

Pan Radek Buchta, Klobouky u Brna žádá občany o pomoc při dopadení 

pachatele, který mu z neděle 27.9.2015 na pondělí 28.9.2015 mezi 3h až 6h ranní 

vykradl dílnu na ulici Příční 10, Klobouky u Brna. Za informace pro dopadení 

pachatele odměna 10 000,-Kč. Informace prosím podávejte přímo p. Buchtovi na 

dílně nebo na tel.č.: 775 898 369. 

BS vinařské potřeby s.r.o. Velké Bílovice zahájí 1.10.2015 výkup vinného kalu - 

kvasnic, vinného kamene a vína na pálení na svém středisku ve Velkých 

Bílovicích, Žižkovská 1230. Kvasnice nepatří do kanalizace, zdarma je od vás 

odvezeme a zaplatíme. Veškeré dotazy zodpoví a informaci podá p. Kadrnková 

Jana na tel. 602526989.  725565663, mail  kalolis@vinarskepotreby.cz. 

ČZS sdružení vinařů Krumvíř oznamuje vinařům na tratích Díly, Stádliska a 

Barany, že hlídání vinic bude ukončeno v neděli 11.10.2015. V případě nutnosti 

potřeby prodloužení hlídání do 18.10.2015 se musí vinaři nahlásit u p. Stanislava 

Vytrhlíka u školy. Písemná zpráva bude ve vývěsce u kina. 

Společnost VINIUM Velké Pavlovice oznamuje, že od 5.10. do 11.10.2015 

vykupuje tyto odrůdy hroznů: Veltlínské zelené za cenu až 14,50 Kč za 1 kg, 

Ryzlink vlašský za cenu až 13,50 Kč za 1 Kg. Výkup je otevřen v tyto dny od 

11,00 hod do 16,30 hod. Dle domluvy platba možná v hotovosti přímo na 

pokladně. Dále výkupna Ostrovec vykupuje odrůdy: Modrý portugal za cenu až 

15,50 Kč za 1 kg, Zweigeltrebe za cenu až 11,50 Kč za 1 kg a André za cenu až 

14 Kč za 1 kg. Výkup je otevřen v tyto dny od 11h do 16:30h. Případné další 

informace na telefonním čísle 519 403 153 nebo na www.vinium.cz. 

Drůbežárna Prace bude v úterý 6.10. v 8:30 hod. u KD  prodávat: kuřice a 

chovné kohouty - cena 170 Kč/ks,  roční slepice - cena 80 Kč/ks, jatečné kachny 

3-4kg, cena 190 kč/ks, krmivo pro drůbež a králíky, dále pak vykupovat králičí 

kůže, cena 5 Kč za kůži. 
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TJ Sokol Krumvíř oznamuje občanům, že v sobotu 10.10.2015 od 12:45h sehraje 

na domácím hřišti dorost Krumvíř fotbalový zápas s Kobylí/Vrbice a od 13h 

sehraje přípravka Krumvíř fotbalový zápas v Kloboukách. V neděli 11.10.2015 

od 13h sehrají na domácím hřišti žáci Krumvíř fotbalový zápas s Pouzdřany a 

od 15h sehrají na domácím hřišti muži Krumvíř fotbalový zápas s Hroznovou 

Lhotou.  

Kominictví Pavel Zuska Kobylí bude provádět čištění a kontrolu komínů 

v sobotu 26.9.2015 v dopoledních hodinách. Objednávky přijímá na telefonu 

776 060 750, možno i smskou. 

Elektromontážní   firma se sídlem  Moutnice u Brna přijme  elektromontéry, do 

pracovního poměru. Popřípadě se  živnost.  listem pro občasnou výpomoc. Bližší 

informace na tel.č.: 602 785 662,  724 197 319, e-mail: info@elstar-plus.cz nebo 

na www.elstar-plus.cz. 

Firma METAL WORKING CZ Kobylí hledá do pracovního poměru lakýrníka. 

Praxe v oboru výhodou. Zájemci se mohou hlásit na tel.č.: 519 367 146 nebo e-

mailem na info@metalworking.cz. 

Pekařství Křižák s.r.o. Klobouky u Brna přijme řidiče na rozvoz pečiva.              

Požadujeme: spolehlivost, komunikační schopnosti, řidičský průkaz sk.B.  

Nástup možný ihned.  Bližší informace na tel.č.: 777 161 737, email: 

gabina@pekarstvikrizak.cz. 
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