HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Obecní úřad Krumvíř upozorňuje občany, aby neparkovali vozidla na
chodnících v ulici na Drahách, k nádraží i v ostatních částech obce a tím
neohrožovali pohyb chodců. Majitelům zaparkovaných vozů hrozí pokuta od
Policie ČR nebo odtah vozidla.
MUDr. Blanář oznamuje, že v pátek 4.10.2019 neordinuje.
Společnost VINIUM a.s. oznamuje, že tento pátek a sobotu od 11:30hod.
vykupuje hrozny z registrovaných vinic odrůdy Veltlínské zelené 14,-Kč/kg.
Minimální cukernatost 17,5°NM. Bližší informace naleznete na stránkách
www.vinium.cz nebo na tel. 602 746 196.
ČZS sdružení vinařů Krumvíř oznamuje vinařům, že hlídání vinic na tratích
Díly, Barany a Stádliska končí v sobotu 5.10.2019.
Fotbalisté SK Krumvíř sehrají o nadcházejícím víkendu tyto mistrovské zápasy:
mladší žáci budou hrát v sobotu 5. října v 10 hodin v Kloboukách s Velkými
Bílovicemi, dorost hraje také v sobotu ve 12:45 doma s Lednicí, muži A hrají v
sobotu v 15 hodin doma s Bohunicemi, přípravka hraje v neděli 6. října v 10
hodin v Březí a muži B budou hrát také v neděli v 15 hodin doma s Křepicemi.
Dopravce BORS BUS přijme řidiče autobusu. Náborový příspěvek 50.000,-.
Pokud nemáte řidičské oprávnění nevadí. Volejte 731 606 205.
Společnost Scott Automation a.s. Bořetice přijme nového zaměstnance na pozici
Obráběč kovů/frézař s náborovým příspěvkem 20 000,- hrubého. V případě
zájmu Vám rádi poskytneme bližší informace na tel. čísle 606 789 320.
Evropský polytechnický institut, soukromá vysoká škola v Kunovicích nabízí
pro zájemce se základním nebo středním vzděláním, kteří chtějí změnit svoji
současnou profesi na práci s dětmi, roční studium Asistent pedagoga. Bližší
informace na www.edukomplex.cz nebo na tel.č. 606 301 224. Stále je ještě
možné se ke studiu přihlásit.
Dne 21.10.2019 se v KD Krumvíř v 19:00h uskuteční představení zábavného
pořadu Zdeňka Izera s názvem Na plný coole. Předprodej vstupenek je na
Obecním úřadě Krumvíř a v síti www.ticketart.cz.

