HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
OÚ vybírá místní poplatky odpad 450,-Kč/osoba, děti do 3 let věku jsou od
poplatku odpad osvobozeni, občané nad 75 let věku: úleva ve výši 225,-Kč/osoba
(odpad), stočné 50,-Kč/osoba, pes 50,-Kč (každý další 75,-Kč). Poplatky můžete
zaplatit přímo na OÚ nebo na číslo účtu: 5925651/0100, VS je číslo domu.
Splatnost poplatků je do 31.5.2018.
Hrnčírna Krumvíř nabízí letničky: surfinie, milionbels, gazánie, cínie, karafiáty,
lobelky, muškáty a mnoho jiných druhů.
Zelenina Juvita Uherský Brod bude prodávat dnes 11.5.2018 od 13:00 do 13:20h
u KD slovenská rajčata, papriky, okurky, kedlubny, salát, ředkvičky. Dále
nabízíme konzumnní brambory z Vysočiny 10 Kč/kg , cibuli 10 Kč/kg, česnek,
jablka, žampiony, hlívu ústřičnou a další ovoce a zeleninu. Prodáváme i český
med a olejové svíčky za 10 Kč/Ks.
Jezdecký klub Kaverto Šitbořice Vás zve v sobotu na jezdecké Juju závody na
místní jízdárně. Připraveno je několik jezdeckých disciplín převážně pro děti.
Občerstvení je zajištěno, bohatá tombola. Vstupné dobrovolné - mašličkové.
Závody začínají v 10hod a budou probíhat celý den. Na závěr, později odpoledne
proběhnou i malé parkury a rychlostní disciplína Cowboy race. Přijďte fandit a
podpořit malé i velké závodníky.
ZŠ Krumvíř zve v neděli 13.5.2018 v 15:00h do KD na besídku s názvem
„Kytička pro maminku“. Vystoupí žáci ZŠ Krumvíř a DFS Pantlička.
Vinařství Pavlovín s provozovnou v Bohumilicích přijme do pracovního poměru
zaměstnance na pozici sklepní manipulant. Své žádosti s životopisy můžete
zasílat na adresu pavlovin@pavlovin.cz. Bližší informace na telefonním čísle
736 751 553.
Francouzská firma LISI AUTOMOTIVE (čtěte: „lisi automotyf“) v Čejči přijme
pracovníky do třísměnného a víkendového provozu. Nabízíme více pracovních
pozic, bližší informace podá personální oddělení. Volejte 518 606 644. 518
606 644.
Dřevovýroba Klobouky u Brna hledá brigádníky – důchodce a ženy na mateřské
dovolené na třídění materiálu a úklid. Pracovní úvazek 4 až 6 hodin denně
v pracovní dny. Zájemci se mohou hlásit na telefonu 778 799 522.
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Pošta Klobouky u Brna nabízí letní brigádu na doručování zásilek. Pracovní
doba od 6:00h do 14:00h, mzda 95Kč/h. Nástup možný již v červnu. Bližší
informace na tel. č.: 776 643 126.
Firma Vinařský ráj v Čejkovicích příjme na hlavní pracovní poměr
zaměstnance na pozici – skladník/vedoucí skladu a obchodní konzultant. Pro
více informací navštivte webové stránky www.vinarskyraj.cz nebo volejte na
číslo 606 663 774.
František Valihrach oznamuje včelařům, že v období od 6.4.2018 do 30.11.2018
bude na svých pozemcích v k. ú. Krumvíř provádět ochranu na plodině řepka
ozimá prostředkem který je zvlášť nebezpečný pro včely. Aplikace bude
prováděna dle etikety výrobce. Jedná se o bloky 9601/26, 9601/27. Pro zasílání
přesnějších aplikací můžete farmu kontaktovat na tel. č.: 739 818 837.
E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení
distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude
přerušena dodávka elektrické energie v pátek 11.5.2018 od 12:00h do 14:00h od
č. p. 38 a č. p. 150 směr Kašnice po konec obce, mimo č. p. 162, pod Humny KD,
Padělky č. p. 412 a 96 až Hodonínská u hřbitova. Viz. vývěska u OÚ.
Domácí péče senior se sídlem v Bošovicích nabízí seniorům pomoc v domácnosti
jako např. drobný nákup, úklid, osobní hygienu. Bližší informace na tel. č.:
602 875 871, e-mail: domacipecesenior@gmail.com nebo na stránkách
www.domacipecesenior.cz.
TJ Sokol Krumvíř oznamuje občanům, že v sobotu 12.5.2018 v 10:00h sehrají
žáci Krumvíř fotbalový zápas na hřišti v Kloboukách s Charvatskou Novou Vsí,
ve 14:15h sehraje dorost Krumvíř fotbalový zápas na hřišti v Kloboukách
s Rohatcem a v 16:30h sehrají na domácím hřišti dospělí Krumvíř fotbalový
zápas s Rohatcem. V neděli 13.5.2018 v 10:00h sehraje přípravka Krumvíř
fotbalový zápas ve Velkých Němčicích a v 16:30h sehrají muži Krumvíř
fotbalový zápas v Horních Bojanovicích.

