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MUDr. Burýšková oznamuje, že dnes 6.12.2017 v 16:00h se uskuteční poradna 

pro děti v místnosti pod OÚ. 

Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 7.12.2017 od 10:00h – 10:30h u 

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

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

160Kč/kg.  

Rybářství Dujsík bude ve čtvrtek 7.12.2017 u OÚ ve 13:30h prodávat živé ryby: 

kapr, amur, tolstolobik, karas a úhoř + vykuchání. Dále nabízí jehňata na 

porážku za 60Kč/kg živé váhy, berany za 20Kč/kg živé váhy. 

MUDr. Novotná oznamuje, že od pondělí 11.12.2017 do pátku 15.12.2017 nebude 

ordinovat. 

Spolek proKRUMVÍŘ si Vás dovoluje pozvat na tradiční Adventní koncert 

pořádaný Mužským sborem z Krumvíře ve spolupráci s obcí Krumvíř, kde 

vystoupí Dětský soubor Pantlička, Dívčí sbor OK Vocal z Brna, Cimbálová 

muzika Vonica se sólisty a Mužský sbor z Krumvíře. Přijďte v neděli 10. 

prosince v 15:00 do Kulturního domu Krumvíř nasát vánoční atmosféru, která 

bude sálat z každého tónu.  

Knihovna Krumvíř oznamuje, že v letošním roce bude naposledy otevřeno 

21.12.2017. V roce 2018 bude otevřeno od 4.1.2018. 

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. 

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. 

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. 

mailto:info@metalworking.cz
http://www.musicaanimae.cz/
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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 777 286 654. Srdečně Vás zve kolektiv Vinařského 

ráje. 


