HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Pošta Partner Krumvíř oznamuje, že dnes 21.6. a zítra 22.6.2022 je
z technických důvodů zavřeno.
Girasole, z.s., Mrštíkova 122/1, Hustopeče zve všechny pečující, kteří pečují
doma o své blízké na setkání pečujících dnes 21.6.2022 od 16h. Kontakt Kateřina
Štýblová, DiS.: e-mail: styblova@girasole.cz, tel: 775 099 953.
Soukromý prodejce z Hradiště bude ve středu 22.6.2022 od 10:00h – 10:30h u
KD prodávat vejce 2,50-3,50Kč/ks, skleníková rajčata, papriky, okurky,
kedlubny, nové brambory, cibuli, nový česnek, med a mák.
Od čtvrtka 23. do neděle 26. června se uskuteční již 77. ročník Mezinárodního
folklorního festivalu Strážnice 2022 a 40. ročník Folklorního festivalu Dětská
Strážnice 2022. Ve více jak čtyřiceti pořadech se představí na 3.200 účinkujících.
Zahraniční soubory z Rumunska, Gruzie, Srbska, Ukrajiny a Slovenska se
představí již ve čtvrtek 23. června od 9.30 na amfiteátru Bludník, při nepříznivém
počasí v prostorách kulturního domu Strážničan. Vstup na čtvrteční program je
zdarma. Zahraniční soubory uvidíte v reprízách v pátek a v sobotu. V sobotu od
15.00 hodin se uskuteční Slavnostní průvod v ulicích města Strážnice. K návštěvě
Mezinárodního folklorního festivalu zve spolupořadatel festivalu Město Strážnice
a pořadatel – Národní ústav lidové kultury.
Realitní makléř Jan Vystoupil, hledá v této obci nebo blízkém okolí pro svého
klienta vinný sklep, chatu, chalupu nebo jiný rekreační objekt. Pokud máte
odpovídající nemovitost na prodej, volejte 774 999 016, nebo kontaktujte skrze
web janvystoupil.cz.
Společnost Zemas, a.s. přijme do pracovního poměru na farmu skotu do
Násedlovic nové kolegy. Jedná se o pozice: krmič, dojička a pracovník živočišné
výroby – práce s manipulátorem. Nabízíme práci v moderním prostředí a
zaměstnanecké benefity. Mzdové podmínky 30 - 40 tis. Kč dle pozice + 13. plat.
Nástup možný ihned. V případě zájmu o dané pozice volejte na telefonní číslo:
604 585 185“.
Nebe u čerta Krumvíř nabízí rozvoz poledního menu, pro stálé strávníky: výběr
z 5 menu, cena za menu je v případě stálého odběru 90kč. Tel.číslo: 774171008.
Menu na místě: dezert a nápoj zdarma. Odpoledne nabídka rozvoru pizzy,
výběr z 15 druhů. Cena od 149kč.
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Společenství kominíků a topenářů bude provádět v naší obci revize kotlů na
tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů
na plynná paliva. Termín revizí a kontrol se uskuteční v ÚTERÝ dne 5.7.2022.
Cena za kontrolu a čištění komínu je 400 Kč. Cena za kontrolu a čištění
plynového kotle je od 400 Kč. Cena za revizi kotle na tuhá paliva je 950 Kč.
Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989.
Společnost CEZEA – šlechtitelská stanice, a.s. se sídlem v Čejči nabízí v období
července brigádu a hledá spolehlivé brigádníky pro nenáročnou, ale pečlivou
venkovní práci s rostlinami kukuřice při jejich opylování. Více informací na
webu společnosti www.cezea.cz a telefonních číslech 518361257 nebo 725040095.

