HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Jednota, spotřební družstvo v Mikulově přijme pracovnici na pozici Zástupce
vedoucí prodejny v Krumvíři. Nástup je možný ihned. Více informací na
www.jednota.cz v sekci O nás, nebo na tel. čísle 725 941 438.
Oznamujeme, že v sobotu 24.6.2017 bude skládka stavební suti z technických
důvodů uzavřena.
TJ Sokol Krumvíř oznamuje občanům, že se v sobotu 24.6.2017 v 9:00h sehraje
pohárový turnaj starších přípravek.
Obec Násedlovice Vás zve na oslavy 690 let od první písemné zmínky o obci ve
dnech 23.-25.6.2017. V rámci oslav proběhnou dětské hody. K tanci a poslechu
hraje DH Vlkošáci a CM Hradisko a Kyjovsko.
Gynekologická ambulance MUDr. Chvátalová ve dnech 29.7. - 7.7.2017
neordinuje z důvodu dovolené.
Knihovna Krumvíř oznamuje, že od pondělí 3.7.2017 do neděle 16.7.2017 bude
zavřeno.
Spolek pro muzeum Krumvíř pořádá ve dnech 17. - 21. července muzejní tábor.
Bližší informace a přihlášky najdete na webových stránkách spolku nebo na
nástěnce u OÚ.
Paní Švagerková Ludmila Mutěnice oznamuje, že objednává koláčky k hodům a
to tvarohové, ořechové, povidlové a makové. 1ks/3,80Kč. Objednávky na tel. č.
776 711 992 nebo 776 083 040. Koláčky budou přivezeny v pátek 25.8.2017 v 19h
ke KD.
Dechová hudba Palavanka ve spolupráci s obcí Starovičky pořádá v neděli 25.
června 2017 od 14:00 hodin (na prostranství vedle kulturního domu).
Festival dechovek „Dechovka pod Pálavou“ Mládežnická dechovka z Velkých
Bílovic, Palavanka ze Staroviček Vracovjáci z Vracova, Dubňanka z Dolních
Dubňan, Boršičanka Antonína Koníčka. Slovem provází Karel Hegner.
Vstupné 130,- Kč. Slosovatelné vstupenky. Občerstvení zajištěno. Akce se koná
za každého počasí. Je připraveno několik stanů pro obecenstvo, za velmi
nepříznivého počasí sál kulturního domu. Po skončení festivalu následuje
taneční zábava.
Firma Notino hledá pracovníky na hlavní pracovní poměr do skladu parfémů a
kosmetiky v Rajhradě u Brna. Doprava do Rajhradu je zajištěna zdarma
firemním autobusem z obcí Židlochovice, Pohořelice a Unkovice. Díky
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výkonnostním bonusům si na pozici skladník/skladnice můžete vydělat více než
20 000Kč měsíčně. Předchozí praxe na pozici není nutná, ale vyžaduje se
manuální zručnost, zodpovědnost a ochota ke směnnému provozu. Zájemci se
mohou hlásit emailem na adresu personalni.rajhrad@notino.com nebo osobně
ve skladu Notino na ulici Stará pošta v Rajhradě u Brna.
Kamenictví GAMAR oznamuje občanům na příjem zakázek kamenických
prácí. Nabízí kvalitní a rychlé zhotovení veškerých prací s dlouholetou
působností, nyní s možností zajímavých akčních slev. Provádí: - Zhotovení
nových žulových pomníků, výběr z katalogu, nebo dle Vašich požadavků,
- Opravy jak terasových, tak žulových starších pomníků včetně základů.
- Sekání a obnovu nápisů. - Žulové krycí desky ( různé barvy a tvary),
- Výměnu rámů a podstavců a prodej všech náhrobních doplňků. Schůzku s
kameníkem si můžete sjednat, nebo se informovat na tel. 776 333 797 .
Pro naši obec nabízí své služby kamenictví, které u nás dnes bude přijímat
objednávky na veškeré kamenické práce. Vše za výhodné 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 telefonním čísle:
777-888-332. Nabízí: Nové pomníkové sestavy v žulovém provedení, broušení
starých hrobů, kompletní služby v oboru kamenictví a restaurování a jiné
opravy a úpravy Vašeho hrobu. Při zavolání do 30 minut po tomto hlášení, sleva
až 30%. Opakuji telefonní číslo, které je platné po celý rok 777-888-332.

