HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
VaK Hodonín oznamují, že v úterý 4.4.2017 od 8:00h do 17:00h nepoteče voda
v celé Obci Krumvíř.
Č E S K Ý Z A H R Á D K Á Ř S K Ý S V A Z K R U M V Í Ř POŘÁDÁ
ZÁJEZD NA JARNÍ VÝSTAVU FLORA OLOMOUC, který se koná v sobotu
22.dubna 2017. Odjezd je v 7:00 hod. od obecního úřadu. Záloha je 200 Kč.
Přihlášky u pana Františka Planého.
Soukromý prodejce ze Sudoměřic bude ve čtvrtek 6.4.2017 od 10:30h do 11:00
hod prodávat u KD čerstvé maso a uzeniny. Tlačenku, sádlo, klobásy, párky,
akce: vepř. kotleta-119k, vepř. krkovice-115kč, vepř. plec-99kč, vepř. kýta119kč.
Pepíčkovo řeznictví a uzenářství oznamuje všem svým zákazníkům, že přijede
do naší obce v pátek 7.4.2017 v 8.00 hodin ke KD. Nabízí k prodeji velmi
kvalitní české maso a domácí uzeniny bez konzervantů a jakékoliv chemie.
Speciální akce: kotleta s kostí 109 Kč/kg, hřbetní sádlo 39 Kč/kg, uzený bok z
udírny 159 Kč/kg, dršťková polévka 19 Kč/ks, sádlo 0,5 kg 33 Kč/ks, paštika ve
skle - 3 druhy 39 Kč/ks.
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: 777-888332. Konzultace 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. Klobouky u Brna přijme zaměstnance na částečný
úvazek, nástup možný ihned, vhodné pro zaměstnance se sníženou pracovní
schopností informace na tel.: 777 161 737 nebo email:
gabina@pekarstvikrizak.cz.
Firma MALGRE v Kloboukách u Brna oznamuje, že nově otevřela prodejnu
s elektroinstalačním materiálem. V širokém sortimentu najdete LED žárovky,
vypínače, zásuvky, jističe, proudové chrániče, kabely, rozvaděče, lišty, chráničky
a spoustu dalšího zboží. Prodejnu najdete v Kloboukách vedle zahradnictví na
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ulici Masarykova 55. Otevřeno je každý pracovní den od 7:00 do 16:00h. Bližší
informace na tel. č.: 601 553 559.
Fi Foretník, s.r.o. oznamuje včelařům, že v období od 25.3.2017 do 25.4.2017
bude provádět ochranu na plodině řepka ozimá. Bližší informace na vývěsce
nebo u vedoucího provozu pana Aleše Foretníka na tel. č.: 775 554 296.
Společnost Beton Brož s.r.o. se sídlem v Otnicích přijme do pracovního poměru
pracovníka na pozici: Pracovních do výroby – obsluha výrobních a paletizačních
linek. Nabízí dobré mzdové ohodnocení, příspěvek na penzijní pojištění,
příspěvek na stravování, zaměstnanecká sleva na firemní produkty. Nástup
možný ihned. Bližší informace na tel. č.: 777 775 092 nebo na emailu:
t.bauch@betonbroz.cz.
Firma Pekařství Křižák s.r.o. hledá pracovníky na pozici míchač,
pekař/pekařka. Požadují šikovnost, flexibilitu, spolehlivost a manuální zručnost.
Nabízí dobré platové ohodnocení. Není nutné vyučení v oboru. Bližší informace
na tel. č.: 777 161 737 nebo e-mail: gabina@pekarstvikrizak.cz.
Firma Elektro Zrůcký Kobylí, upozorňuje občany na prodlouženou akci
Proton. Nakoupíte za akční ceny zboží v celém sortimentu elektro. Například
chladničky, mrazničky, pračky, sušičky na prádlo, vysavače a další domácí
spotřebiče. Nakoupíte i televizory připravené na novou normu, notebooky,
mobilní telefony a další elektroniku v akčních cenách. Vše i na splátky, bez
počáteční hotovosti! Informace na prodejně Elektro Zrůcký Kobylí, telefon 519
431 181.

