HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
OÚ Krumvíř oznamuje občanům, že vybírá místní poplatky na rok 2022 odpad,
srážková voda a pes. Splatnost poplatků je do 31.5.2022.
OÚ Krumvíř oznamuje občanům, že aktuální informace ohledně prací na
výstavbě Kanalizace a ČOV jsou zveřejněny na vývěsce před OÚ a na stránkách
obce v záložce čov a kanalizace www.krumvir.cz/cov-a-kanalizace/. V částech
obce, kde začnou probíhat práce, budou občanům informace vhozeny
přednostně do schránek.
OÚ Krumvíř upozorňuje občany, aby nezastavovali na hlavní silnici v místě
jednosměrného provozu. Z důvodu bezpečnosti a plynulosti provozu.
Pošta Partner Krumvíř oznamuje, že dnes 23.5.2022 bude z provozních důvodů
otevřeno pouze do 10:00h.
MUDr. Anežka Novotná oznamuje, že od středy 18.5. do pondělí 23.5.2022
neordinuje.
MUDr. Blanář oznamuje, že v týdnu od 23.5 do 27.5.2022 neordinuje z důvodu
dovolené, zástup MUDr. Donné, Mudr. Blanářová.
Spolek vojenské historie Valtice spolu s ČZS Sdružení vinařů Krumvíř pořádá
v úterý 24.5.2022 od 19h na vinařském domě přednášku Mgr. Trávníčka:
Transporty československých legionářů z Vladivostoku do vlasti. Součástí
přednášky bude prezentace a ochutnávka panamského legionářského rumu
„Hefron“.
V sobotu 28. května 2022 od 14.00 do 19.00 pořádá Památník bratří Mrštíků
Diváky Muzejní odpoledne. Jedná se o akci v rámci XVIII. ročníku festivalu
muzejních nocí. Vstup na tuto akci je ZDARMA.
Girasole, z.s., Mrštíkova 122/1, Hustopeče zve všechny pečující, kteří pečují
doma o své blízké na setkání pečujících dne 24.5.2022 a 21.6.2022 vždy od 16h.
Kontakt Kateřina Štýblová, DiS.: e-mail: styblova@girasole.cz, tel: 775 099 953.
EG.D oznamuje, že ve čtvrtek 9.6.2022 od 8:00h do 18:00h bude přerušena
dodávka elektrické energie v celé obci Krumvíř mimo části: Rybníček + nová
výstavba a nová výstavba Pod Kunštátem směr Bohumilice.
Restaurace Formanka Čejč hledá nové posily do týmu. Hledáme kuchaře,
pomocnou sílu do kuchyně a pracovníka úklidu. Více informací na telefonu 601
258 888.
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Firma Ing. Richard Klimovič hledá pro provozovnu v Krumvíři zaměstnance
nebo brigádníky, firma se zabývá výrobou vzorkovnic stavebních materiálů. Pro
bližší informace volejte: 604 815 175.
Jednota, spotřební družstvo v Mikulově hledá zaměstnance na pozici Vedoucí
provozní jednotky do prodejny Jednota Krumvíř, č.38, 691 73. Nástup ihned
nebo dohodou. Více informací na webových stránkách www.jednota.cz, sekce
Kariéra, na prodejně nebo na tel. čísle 519 500 958.
Hledá se majitel fenky křížence, bílo zrzavé barvy. Byla nalezena u Násedlovic.
Bližší informace u p. Pilaře, č. p. 193.
Soukromý prodejce z Hradiště bude ve středu 25.5.2022 od 10:00h – 10:30h u
KD prodávat vejce 2,50-3,50Kč/ks, skleníková rajčata, papriky, okurky,
kedlubny, brambory, cibuli, česnek, med a mák.
Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi bude ve čtvrtek 26.5.2022 v čase
od 13:00 do 13:20 u KD v naší obci nabízet široký sortiment českého kuřecího,
krůtího, kachního, vepřového, hovězího masa, poctivých masouzenářských
výrobků, klobásy, špekáčky, škvařené sádlo, škvarky a NOVĚ VEJCE Z
FARMÁŘSKÉHO VOLNÉHO CHOVU. Například: Krůtí prsní řízek 219,90
Kč/kg, králík celý 209 Kč/kg, krůtí horní stehno 179,90 Kč/kg, výpečky 125,90
Kč, masitá žebra 115,90 Kč/kg, bavorská sekaná 99,90 Kč/kg, špekáčky, klobásy,
škvarky, masové rolády, aj. Příjem objednávek na tel. čísle: 777 814 413.
Městské muzeum v Kloboukách u Brna pořádá v pátek 27. května od 17:00 do
22:00 hodin akci Muzejní noc. Těšit se můžete na vystoupení studentů MěVG a
mužského pěveckého sboru Mužáci z Klobouk u Brna, výstavu stavebních
fotografií a rekonstrukci svatebního koláče. Expozice bude po celou domu
otevřena. Vstup je volný. Těšíme se na vás.
Agrofarma Brumovice přijme do stálého pracovního poměru zaměstnance
nejlépe vyučeného v oboru traktorista, opravář zemědělských strojů
s odpovědným přístupem k zemědělské výrobě. Zájemci se mohou hlásit na tel.
č.: 603 345 299, nebo ve středisku Agrofarmy Brumovice.

