HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Soukromý prodejce Bojanovský bude v úterý 17.5.2016 od 8h u OÚ prodávat
přísady: rajčata, papriky, okurky, melouny a baklažány. Prodej přísad bude
probíhat každé úterý.
„ZEMAS,a.s. Čejč,oznamuje včelařům, že v odpoledních hodinách, dne –
12.05.2016. ukončil ošetření porostů řepky a to na honech : Široká, Velký
Šanof, Zadní Dílky, Dlouhé Díly, Noviny a Padělky Krumvířské, Nad Cihelnou,
Nesklovská Hora, Zadní Úzké, Bílý Kameň, Odměry a Dušnice, Letiště,
Šardicka, Kopce, Hodoňská a za Myslivnů.
E.ON Distribuce a.s. oznamuje občanům, že v pondělí 16.5.2016 bude přerušena
dodávka elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční
soustavy od 8h do 10h v oblasti: Hodonínská od Kašnice mimo č.p. 38 a 163 po.
č.p. 251 a. 312, Pod Humny od Cihelny po ul. Chaloupky č.p. 342 a 408 mimo
KD, Padělky od Terezína po č.p. 111, U Školy a U Hrnčírny mimo keramičky a
od 12h do 14h v oblasti: Hodonínská č.p. 38 naproti OÚ, fara, Pod Humny
Kulturní Dům, Padělky č.p. 412 a 96 až č.p. 123 u hřbitova. Bližší informace na
vývěsce.
Společnost VINIUM a.s. Velké Pavlovice Vás srdečně zve na oslavy 80. výročí
založení firmy v pátek 13. a sobotu 14. května 2016. V pátek je pro Vás
připravena módní přehlídka salonu ELISHA od 18:00 hodin, současně
v prostorách starého sklepa posezení u cimbálu s degustací vín zdarma.
V sobotu se můžete těšit na dechovou hudbu od 14:00 hodin, posezení u cimbálu
s degustací vín zdarma nebo večerní koncert skupin Kabát revival a Legendy se
vrací. Po oba dny se můžete zdarma podívat do výrobních prostor VINIUM.
Více informací na www.vinium.cz. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Základní umělecká škola Klobouky u Brna pořádá Přijímací zkoušky pro školní
rok 2016/2017 do hudebního a tanečního oboru. Přijímací zkoušky se budou
konat v pátek 20. a v pondělí 23. května 2016 v době od 12,30 do 17,30 hodin v
ředitelně ZUŠ Klobouky u Brna.
MUDr. Burýšková – dětská ambulane oznamuje, že od pondělí 16.5.- pondělí
23.5.2016 nebude ordinovat. Zástup MUDr. Diblíková Kobylí.
MUDr. Novotná oznamuje, že od pondělí 16.5.- úterý 17.5.2016 nebude
ordinovat.
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ČZS Krumvíř pořádá zájezd do maďarských lázní Mošoň, který se koná
v sobotu 21.5.2016. Odjezd je v 6h od OÚ. Záloha je 500,-Kč. Přihlášky můžete
podávat u p. Planého Františka do 14.5.2016.
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 31.5.2016.
Restaurace Na Bařině v Boleradicích hledá pro svůj provoz zaměstnance na
pozici kuchař/kuchařka. Nabízíme stabilní zázemí v mladém kolektivu, platové
podmínky 20.000 – 30.000,-. V případě zájmu volejte tel. +420 602 142 119.
Firma METAL WORKING CZ Kobylí hledá do pracovního poměru
obchodního zástupce. Požadavky: min. SŠ vzdělání, praxe v oboru kovoobrábění
a zámečnictví, znalost PC, ŘP. sk. B, aktivní přístup a komunikační schopnosti.
Zájemci se mohou hlásit se na tel. č. 519 367 146 nebo e-mailem na
info@metalworking.cz.
TJ Sokol Krumvíř oznamuje občanům, že v sobotu 14.5.2016 ve 14:15h sehraje
na domácím hřišti v Brumovicích dorost Krumvíř fotbalový zápas s Valticemi, v
16:30h sehraje na domácím hřišti mužstvo Krumvíř fotbalový zápas s
Žarošicemi. V neděli 15.5.2016 ve 13:00h sehraje přípravka Krumvíř fotbalový
zápas v Hlohovci a ve 14:30h sehrají na domácím hřišti žáci Krumvíř fotbalový
zápas s Přibicemi/Vranovicemi.

