20. dubna 2017

 Byl nalezen batoh ve sklepě pod sokolovnou. Kdo si v neděli na přehlídce vín zapomněl
tento batoh, ať se hlásí v kanceláři podatelny.
 Dětská ambulance MUDr. Burýšková oznamuje občanům, že od 24. do 28.dubna nebude
ordinovat. Zástup MUDr. Diblíková, Kobylí.
 Obec Čejč vyhlašuje konkurs na obsazení pracovního místa reditele Základní a Mateřské
školy Čejč. Předpokládaný nástup je od 1.července 2017. Přihlášky zasílejte do 28.dubna
2017 do 14:00 hodin v obálkách označenýmy slovy Konkurs-neotvírat. Více informaní na
úřadní desce v Kloboukách nebo na tel. č. 518 361 302.
 Firma Metal Working Kobylí hledá do pracovního poměru dělníka pro obsluhu linky na
výrobu plastů. Jeřábnické zkoušky a průkaz obsluhy motorových vozíků výhodou. Více
informací na tel. č. 519 367 146.
 Firma Maxit přijme řidiče nákladního auta pro zajišťování sypkých stavebních materiálů
pro oblast jižní, střední i severní Moravy. Požadavkem je řidičský průkaz skupiny C a E,
platný profesní průkaz a zdravotní způsobilost. Více informací na tel. č. 724 834 614.
 Elektro Zrůcký Kobylí upozorňuje občany na platnou akci Proton. Nakoupíte zde za akční
ceny například chladničky, pračky, vysavače, televizory, mobilní telefony a další
elektroniku za akční ceny. Vše i na splátky bez počáteční hotovosti. Více informací na tel.
č. 519 431 181.
 Městské víceleté gymnázium Klobouky u Brna zve občany na představení divadelní hry z
pera Járy Cimrmana Dobytí severního pólu, které se koná v sobotu 22. dubna v 19:00 hodin
v sále sokolovny. Vstupné dobrovolné.
 V sobotu 22.dubna se v kulturním domě v Krumvíři koná od 8:00 do 11:00 hodin burza
dětského, dámského a pánského oblečení, příslušenství pro miminka, hraček a další.
 Tělovýchovná jednota Sokol Klobouky u Brna – oddíl kopané zve všechny příznivce sportu
na fotbalová utkání, která se konají tento víkend mimo naše město. Muži budou hrát v
neděli v 16:00 v Popicích a přípravka bude hrát v sobotu ve 13:00 hodin v Křepicích.
 29.dubna se v Boleradicích uskuteční rybářské závody o pohár starosty městyse. Zahájení
bude v 6:00 hodin. Vstupné 100,- Kč. Lov povolen pouze s platnou povolenkou.
Občerstvení zajištěno.

