HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
MUDr. Blanář oznamuje, že od pátku 2.6.2017 do pátku 9.6.2017 nebude
ordinovat.
MUDr. Novotná oznamuje občanům, že v pondělí 5.6.2017 nebude ordinovat.
MUDr. Burýšková oznamuje, že poradna pro děti bude dnes 31.5.2017 od
15:30h.
TJ Sokol Krumvíř oznamuje občanům, že v sobotu 3.6.2017 ve 14:15h sehraje
dorost Krumvíř fotbalový zápas v Rakvicích, v 16:30h sehrají na domácím hřišti
muži Krumvíř fotbalový zápas s Lednicí a v neděli 4.6.2017 v 10:00h sehraje
přípravka Krumvíř fotbalový zápas v Perné.
Hasiči Krumvíř ve spolupráci se Základní a Mateřskou školou Krumvíř zvou
všechny malé i velké děti na Dětský den, který se koná v sobotu 3. června 2017
od 14 hod na stadionu. Pro děti jsou tradičně připraveny sportovní soutěže,
skákací hrad, krásné odměny, občerstvení, hasičské ukázky a pěna, malování na
obličej a další jiná překvapení. S sebou si vezměte sportovní oděv a obuv, kolo
nebo odrážedlo a dobrou náladu. Akce se koná za příznivého počasí. Těšíme se
na vás!
Pro naši obec nabízí své služby kamenictví, které u nás dnes bude přijímat
objednávky na veškeré kamenické práce. Vše za výhodné ceny. Pro využití této
akční nabídky, je NUTNÉ si sjednat přesný čas schůzky s tímto kameníkem,
který se právě pohybuje v okolí naší obce a to na jednoduchém telefonním čísle:
777-888-332.
Soukromé kamenosochařství Vrba Libor přijímá v sobotu 3.6.2017 v době od
12:30h do 13:00h na místním hřbitově objednávky na výrobu nových pomníků a
to dle našeho nebo vašeho návrhu nebo dle zahraničních katalogů. Dále sekání,
zlacení, stříbření a obnova písma. Prodej hřbitovních doplňků a jiné kamenické
práce. Na přijaté zakázky platí velké slevy.
Společnost Beton Brož s.r.o. se sídlem v Otnicích, Dědina 484 přijme do
pracovního poměru pracovníky na pozice: Vedoucí výrobní linky, technik
reklamací a výroby, Strojník – operátor výroby, Skladník – řidič VZV,
Truhlář/stolař – výroba forem, Skladová účetní. Bližší informace jsou uvedeny
na internetových stránkách společnosti. Nástup dle dohody možný ihned.
Zájemci se mohou přihlásit písemně na e-mail: t.bauch@betonbroz.cz nebo
telefonicky na čísle 777 223 940 – pan Bauch.

