HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
MUDr. Oldřich Blanář oznamuje, že ordinuje jen do úterý 20.9.2016. Po dobu
nemoci bude zastoupen MUDr. Vladimírou Donné a MUDr. Anežkou Novotnou.
MUDr. Novotná oznamuje, že v pátek 23.9.2016 nebude ordinovat.
Upozorňujeme občany, co mají na starosti chod děl na plašení špačků, aby je na
noc vypínaly. Pokud tak neučiní, bude přivolána Policii ČR, neboť dochází
k rušení nočního klidu.
Vinium a.s. Velké Pavlovice oznamuje, že probíhá výkup bílých odrůd hroznů
Müllet Thurgau a Muškát moravský. Výkup potrvá do soboty 24.9.2016 v dnech
pondělí – sobota od 11:30h do 16:30h. Bližší informace u p. Bc. Martina Dubiny
na tel. č.: 602 746 196, centrála Vinium Velké Pavlovice. Dále oznamuje, že
v pondělí 19.9.2016 zahájí výkup modrých odrůd hroznů Modrý Portugal a
Svatovavřinecké. Výkup potrvá do soboty 24.9.2016 ve dnech pondělí – sobota
do 11:30h do 16:30h. Bližší informace u p. Misloviče Petera na tel. č.:
606 735 675, středisko Ostrovec Velké Pavlovice.
Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 22.9.2016 od 10:00h – 10:30h u
KD prodávat čerstvá vejce cena dle velikosti 55 až 88 Kč/plato. Dále prodej
květák, brambory, cibule, švestky, jablka Gala a zelenina.
Soukromý prodejce ze Sudoměřic bude ve čtvrtek 22.9.2016 od 10:30h do 11:00h
u KD prodávat: uz. bok, uz. maso, sádlo, tlačenku, cigára, kabanos, klobásy.
Dále bude prodávat čerstvě bourané maso. Akce: vepř. plec 99,- / kg, kýta 119,- /
kg, kotleta 119,- / kg, krkovička 115,- / kg, bok s k. 75,- / kg, bok b. k. 85,- / kg.
Základní a mateřská škola Krumvíř pořádá ve čtvrtek 22. září akci pro děti
Dýňohraní. Začátek je v 17 hodin u školy. Malá odměna čeká každého, kdo
přinese vydlabanou a nazdobenou dýni.
Pepíčkovo řeznictví a uzenářství oznamuje všem svým zákazníkům, že přijede
do naší obce v pátek 23.9.2016 v 8.00 hodin ke KD. Nabízí k prodeji velmi
kvalitní české maso a domácí uzeniny bez konzervantů a jakékoliv chemie.
Speciální akce: kýta 105 Kč/kg, bok s kostí 69 Kč/kg, uzené koleno bez kosti 89
Kč/kg, anglická slanina 129 Kč/kg, paštika ve skle 39 Kč/ks, sádlo 0,5 kg 33
Kč/ks.
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TJ Sokol Krumvíř oznamuje občanům, že v sobotu 24.9.2016 ve 10:30h sehrají
na domácím hřišti žáci Krumvíř fotbalový zápas s Klobouky, ve 13:30h sehraje
na domácím hřišti přípravka Krumvíř fotbalový zápas s Kobylím a v 15:30h
sehrají na domácím hřišti muži Krumvíř fotbalový zápas s Rohatcem.
Firma Elektro Zrůcký Kobylí, upozorňuje občany na stále probíhající akci
Proton. Najdete zde výrazné akční slevy v celém sortimentu elektro. Při nákupu
chladničky, mrazničky, pračky, sušičky na prádlo a dalších spotřebičů
dostanete od nás dárek. Za výhodné ceny nakoupíte elektroniku jako televizory,
notebooky, mobilní telefony a další. Vše také na splátky, bez počáteční hotovosti!
Informace na prodejně Elektro Zrůcký Kobylí, telefon 519 431 181.
ČSAD Hodonín a.s., depo Toptrans Brno přijme do pracovního poměru
skladníky a řidiče VZV. Místo výkonu práce: Toptrans Brno, v blízkosti
brněnského letiště. Možnost práce i na částečný úvazek nebo na dohodu. Práce
je vhodná pro muže. Mzda pro brigádníky je 110 kč/ hodina, pro zaměstnance
v pracovním poměru je hrubá měsíční mzda od 18 000 Kč s dalším postupným
růstem. Našim zaměstnancům nabízíme další benefity : volná jízdenka na
většinu autobusů v rámci IDS jihomoravského kraje pro zaměstnance i rodinné
příslušníky, stravenky, penzijní připojištění a další. Pro další informace pište na
: kariera@csad.com, nebo volejte tel 606 725 973.
Firma Blanář nábytek, a.s. Brumovice přijme brigádníky na lehkou manuální
práci. Práce je vhodná pro ženy na mateřské dovolené, studenty či osoby
v penzi. Uchazeči se mohou hlásit na telefonním čísle 519 440 651 nebo na emailu info@blanar.cz.
Pro naši obec nabízí své služby kamenictví, které u nás dnes přijímá objednávky
na veškeré kamenické práce. Vše za bezkonkurenční 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 tel. čísle: 777 888 332.
Konzultace je vždy zdarma!

