HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Oznamujeme, že se našel klíč s přívěskem. Kdo jej ztratil nechť se přihlásí na
OÚ.
ZŠ a MŠ Krumvíř oznamuje, že dnes tj. v pátek 28.4.2017 se Slet čarodějnic ruší
z důvodu nepříznivého počasí.
Srdečně Vás zveme do nově otevřené zmrzlinárny v Krumvíři vedle večerky.
Provoz zahájen od soboty 29.4.2017, za příznivého počasí bude otevřeno každý
den včetně sobot a nedělí. Nabízíme českou točenou zmrzlinu z Opočna. Denně
připravujeme dvě příchutě a míchanou, vybíráme z více než 35 příchutí
smetanové, ovocné, sorbet a vodové zmrzliny, v nabídce také poháry a ledové
tříště. Přijďte ochutnat českou zmrzlinu z Opočna.
„ZEMAS, a.s. Čejč, oznamuje včelařům, že včera v odpoledních hodinách, dne
– 26.04.2017. ukončil ošetření porostů Řepky ozimé a jarní.“
Myslivecký spolek Hubert Krumvíř nabízí zemědělcům hospodařícím v katastru
obce Krumvíř, pomoc při ochraně zemědělských kultur před škodami
způsobenými volně žijící zvěří. Za předpokladu, že navrhovaná ochrana bude
účinná pro daný druh zvěře, poskytne Myslivecký spolek žadateli pachové
zradidlo zdarma včetně doporučení na jeho použití. Zájemci se mohou hlásit na
Agro Krumvíř tel. č. 773 503 201.
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 31.5.2017.
TJ Sokol Krumvíř oznamuje občanům, že v sobotu 29.4.2017 v 10:30h sehrají na
domácím hřišti muži Krumvíř fotbalový zápas s Ratíškovicemi, ve 14:00h
sehraje přípravka Krumvíř fotbalový zápas v Kloboukách a v neděli 30.4.2017
ve 14:15h sehraje na fotbalovém hřišti v Kloboukách dorost Krumvíř fotbalový
zápas s Rakvicemi.
Valihrach František oznamuje včelařům, že v období do 30.11.2017 bude
provádět ochranu na plodině řepka ozimá. Bližší informace na vývěsce nebo u p.
Františka Valihracha na tel. č.: 739 818 837.

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Pro naši obec nabízí své služby kamenictví, které u nás 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 telefonním čísle: 777-888-332. Konzultace a doprava je vždy
zdarma ! Nabízí: Nové pomníkové sestavy v žulovém provedení, broušení
starých pomníků, 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.
Firma Pekařství Křižák s.r.o. hledá pracovníka do výroby. Požadují: šikovnost,
flexibilitu, spolehlivost, manuální zručnost. Nabízí: dobré platové ohodnocení.
Není nutné vyučení v oboru. Informace na tel.: 777 161 737 nebo email:
gabina@pekarstvikrizak.cz.
Společnost ABB hledá do výroby v Brně na Vídeňské vhodné kandidáty a
kandidátky na pozice: Dělník ve výrobě a elektromechanik. Pro více informací
se dostavte osobně do ABB na ulici Vídeňská, 117 nebo volejte 800 312 222.

