HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
OÚ KRUMVÍŘ OZNAMUJE OBČANŮM, ŽE MÍSTNÍ POPLATKY NA ROK
2022 ODPAD, STOČNÉ A PES SE BUDOU VYBÍRAT AŽ OD 1.2.2022.
Hledá se papoušek mníšek. Kdo ho viděl nebo odchytil, ať to nahlásí majiteli p.
Boháčovi na tel. č.: 776 505 285. Děkuje za bližší informace.
Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 27.1.2022 od 10:00h – 10:30h u
KD prodávat vejce 2-3,20Kč/ks, brambory, cibuli, česnek, med, mák a loupané
ořechy.
MUDr. Burýšková dětská ambulance Klobouky u Brna oznamuje, že v pátek
28.1.2022 neordinuje.
Restaurace Nebe u Čerta Čejč vaří a rozváží polední menu, pizzu a akční jídla.
Zajišťuje catering - oslavy, narozeniny, promoce, trachty, svatby, firemní
večírky, atd. Objednávky na tel. č.: 774 171 008 nebo e-mail:
nebeucerta@seznam.cz.
Příměstský tábor „Tudy z nudy“ přichází pro vaše děti s nabídkou realizace
příměstského tábora o jarních prázdninách, tj. od 7. 3. do 11.3. Témata dnů:
hasiči, zdravotníci, policie, vojáci a dobrovolníci. Realizace tábora je podmíněna
počtem případných zájemců. Z tohoto důvodu o vašem zájmu napište nejpozději
do 23. 1. na e-mail: primestaktudyznudy@gmail.com. Současně organizátor
tábora hledá placené brigádníky, příp. dobrovolníky a to nejen na jarní, ale i
letní příměstské tábory. Doplňující informace naleznete na webových
stránkách primestaktudyznudy.cz, nebo můžete volat na mob. 777 906 687.
TESPRA Hodonín, s.r.o. informuje občany, že používají popelnice, které
neodpovídají technickým normám a jsou méně kvalitní. U těchto popelnic často
dochází k poškození, které svozová osádka nemůže ovlivnit. Pokud bude taková
popelnice poškozena, nebude naše společnost za ni poskytovat náhradu. Bližší
informace na vývěsce u OÚ nebo na www.krumvir.cz/rubriky/aktualne/.
Firma Kovo Staněk, s.r.o. Brumovice přijme ihned do HPP pracovníka na
naceňování poptávek - technologa na jednosměnný provoz s platem 45-50 000,Kč - tel. 724 346 286 a do provozu Klobouky montážního dělníka na
jednosměnný provoz - plat 30-40 000,-Kč - tel. 774 911 150. Nástup možný ihned.

