HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Komu z občanů se od 10.1.2016 zhoršil příjem televizního signálu, který je
způsoben spuštěním nového zařízení mobilního operátora, nechť to nahlásí na
OÚ.
ZEMAS a.s., Čejč, žádá včelaře o poskytnutí údajů týkajících se stanovišť
včelstev a hromadného letu včel. Uvedené údaje dodejte do 28.2.2016 na OÚ
Krumvíř.
E.ON Distribuce a.s. oznamuje občanům, že ve středu 2.3.2016 v době od 9h do
12h bude přerušena dodávka elektrické energie v oblasti Nádražní ulice č. p.
312, od č. p. 82 a 434 po č. p. 390 resp. 242. Případné použití vlastního
náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy
projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.
Základní škola a Mateřská škola Krumvíř u příležitosti blížícího se výročí školy
prosí občany o laskavé zapůjčení starých fotografií, vysvědčení, učebnic a jiných
školních pomůcek a materiálů spojených se zdejší základní školou. Podepsané
materiály vhodné k zapůjčení noste do základní nebo mateřské školy, popřípadě
do školní jídelny. Veškeré zapůjčené materiály Vám budou v pořádku vráceny.
Děkujeme.
Levný textil Krumvíř p. Šmídeková oznamuje, že od čtvrtka 25.2.2016 do soboty
5.3.2016 probíhá sleva vše za 50%.
OÚ vybírá místní poplatky odpad 450,-Kč/osoba, děti do 3 let věku jsou od
poplatku odpad osvobozeni, občané nad 75 let věku: úleva ve výši 225,-Kč/osoba
(odpad), stočné 50,-Kč/osoba, pes 50,-Kč (každý další 75,-Kč). Poplatky můžete
zaplatit přímo na OÚ nebo na číslo účtu: 5925651/0100, VS je číslo domu.
Splatnost poplatků je do 31.5.2016.
Vinařské potřeby Bureš provozovna Krumvíř oznamují, že zahájily prodej
sadbových brambor. Nabízí odrůdy: velmi rané - Solist, Colette, rané - Adéla a
Dali, polorané Antonia, Princess.
MUDr. Blanář oznamuje, že v pátek 26.2.2016 neordinuje.
Pepíčkovo řeznictví a uzenářství oznamuje všem svým zákazníkům, že přijede
do naší obce v pátek 26.2.2016 v 8.00 hodin ke KD. Nabízí k prodeji velmi
kvalitní české maso a domácí uzeniny bez konzervantů a jakékoliv chemie.
Speciální akce: kuřecí prsa 108 Kč/kg, kuřecí stehenní řízek 99 Kč/kg, kuřecí
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čtvrtky 49 Kč/kg, kuřecí křídla 47 Kč/kg, kuřecí skelet 27 Kč/kg, anglická
slanina 129 Kč/kg, cigára 109 Kč/kg, paštika ve skle 39 Kč/ks.
TJS Krumvíř Vás srdečně zve na Maškarní ples, který se koná v sobotu
27.2.2016 v KD Krumvíř. K tanci a poslechu hraje kapela Merllin. Hity z dob
minulých i současnosti. Bohatá tombola. Soutěž o nejlepší masku.
MUDr. Novotná oznamuje, že v pondělí 29.2.2016 neordinuje.
Restaurace Krumvíř nabízí rozvoz obědového menu v jídlonosičích. Obědy se
rozváží od pondělí do pátku v dopoledních hodinách, vybrat si můžete se tří
druhů jídel. Cena jednoho obědu je 65,-Kč. Zájemci mohou volat paní
Urbánkovou na tel. č.: 773 982 459.
Kuchyně SUF Trade s.r.o. v Těšanech, přijme pomocnou kuchařku a řidiče na
rozvoz obědů. Práce pouze ve všední dny, obědy zdarma. Požadují: zdravotní
průkaz pro práci v potravinářství. Kontakt na tel.č.: 731 110 632 nebo e-mail:
info@suftrade.cz.
Restaurace Na Bařině v Boleradicích hledá pro svůj provoz samostatného
kuchaře/kuchařku. Nabízíme stabilní zázemí v mladém kolektivu, platové
podmínky 18.000 – 25.000,-. Nástup možný ihned. V případě zájmu volejte tel.
602 142 119.
Obecní úřad v Terezíně přijme formou dohody o provedení práce
Knihovníka/Knihovnici. Předpokládaný termín nástupu dle dohody. Lhůta pro
podání přihlášky je do 3.3.2016. Bližší informace na vývěsce.
Restaurace Formanka Čejč přijme servírku/číšníka. Bližší informace
v restauraci nebo na tel.č.: 602 707 046.

