HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Správa a údržba silnic upozorňuje občany na nové dopravní značení
v Chaloupkách, které omezuje stání aut na vozovce z důvodu provádění zimní
údržby. V případě nedodržení budou udělovány pokuty Policií ČR.
Spolek pro muzeum pořádá v neděli 4.prosince od 14.00 hod adventní dílničku
na téma sušené slané ozdoby. Vstupné pro děti 50,- Kč, dále bude možnost
zakoupit medovinu od Partyků.
Redakční rada Krumvířského zpravodaje připravuje další vydání. Své
příspěvky zasílejte na e-mail: krumvirskyzpravodaj@seznam.cz nebo vhoďte do
schránky na obecním úřadě, a to do 5.12.2016.
Agro Krumvíř oznamuje, že bude v pondělí 5.12.2016 a v úterý 6.12.2016
proplácet nájmy z půdy a zároveň vybírat doplatky za obdělávání vinic.
V pondělí v době od 7:00 do 18:00h a v úterý od 7:00 do 15:00h. Polední
přestávka je od 12:00h do 12:30h.
Zveme Vás na cirkusové vystoupení „BIMBO“, které se koná v úterý 6.12.2016
v KD. Začátek je v 17:00h. Délka programu cca 1 hod. Vystoupí žongléři,
kauboj šou, kouzelník, celým programem vás bude bavit klaun „Bimbo“.
Vstupné pro děti 40,-Kč, dospělí 80,-Kč.
Průmyslové zboží a textil zahajují odedneška 2.12.2016 výprodej veškerého
zboží. Slevy 20% až 30% na zakoupené zboží. Sleva se nevztahuje asi na 10%
zboží.
Mužský sbor Krumvíř pod vedením p. Charváta Vás srdečně zve v neděli
11.12.2016 v 16:30h v KD na Adventní koncert. Účinkují: Martin Foretník, Josef
Hanák, Josef Šmukař, Zdeněk Šmukař a Viktorka Šurýnová, Mužský sbor
z Krumvíře. Hraje orchestr kolegů Vítězslava Charváta. Vstupné je 80,-Kč.
Obec Čejč pořádá zájezd do Vánoční Vídně v sobotu 3. prosince 2016. Odjezd
autobusu z Čejče je v 7:00 hodin, návrat zpět do Čejče s odjezdem z Vídně
v 18:30 hodin. Nastoupit můžete i v Bořeticích. Cena: 360,- Kč zahrnuje
dopravu luxusním autobusem s WC, služby průvodce, pojištění léčebných výloh
a podrobnou mapku centra Vídně. POSLEDNÍ 3 VOLNÁ MÍSTA na zájezd
můžete zakoupit na Obecním úřadě v Čejči u paní Šagátové. Tel.: 725 934 811.
Po zaplacení obdržíte místenky.

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Upozorňujeme občany, kteří mají zájem o bezplatný kalendář na
r.2017(tentokrát věnovaný 100.výročí otevření nové budovy školy v Krumvíři),
že si jej mohou vyzvednout na obecním úřadě.
Moravská společnost Rudolf Jelínek, a.s. Vizovice má zájem o koupi pozemků
V obci Krumvíř z důvodu výsadby sadů. Cena dle bonity pozemku od 150tis.Kč
do 240tis.Kč za hektar. Kdo z občanů má zájem o prodej, může volat ředitele
společnosti pana Jiřího Koňaříka telef. 602.877.166 nebo zanechat svůj kontakt
na obecním úřadě.(společnost vyřídí všechny náležitosti prodeje včetně
poplatků).
RESTAURACE NA RŮŽKU V KŘEPICÍCH SRDEČNĚ ZVE DO
NEKUŘÁCKÉHO PROSTŘEDÍ NA SILVESTROVSKOU NOC S ŽIVOU
HUDBOU, TEPLÝM A STUDENÝM RAUTEM, ČOKOLÁDOVOU
FONTÁNOU, NOVOROČNÍM PŘÍPITKEM A VELKÝM OHŇOSTROJEM.
REZERVACE A INFORMACE V RESTAURACI NEBO NA T: 724840900.
Francouzská firma LISI AUTOMOTIVE FORM a.s. v Čejči, zabývající se
výrobou bezpečnostních prvků do automobilů, přijme pracovníky do
třísměnného provozu na pozice: operátor lisovacích automatů (možný i
víkendový provoz), operátor obráběcích automatů (možný i víkendový provoz),
manipulant. Nabízíme zázemí stabilní společnosti, závodní stravování, týden
dovolené navíc, příspěvek na životní a penzijní připojištění. Pro operátory
požadujeme vyučení ve strojírenském oboru, pro manipulanta licenci W2, příp.
W1 - přeškolení na W2 zařídíme. Nástup možný ihned. Kontaktní adresa : LISI
AUTOMOTIVE FORM a.s., personální manažer, Ing. Ilja Polák, Čejč 276, 696
14 ČEJČ, tel. : 518 606 655, e-mail : ilja.polak@lisi-automotive.com.

