HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Paní Zvoničová oznamuje, že ode dneška 31.3.2017 zahajuje prodej zmrzliny na
hřišti.
Drůbežárna Prace bude v sobotu 1. 4. v 8:30 hod. u KD prodávat: kuřice všech
barev - 170 Kč/ks, chovné kohouty, roční slepice - 80 Kč/ks, káčata, housata,
husokačeny, brojlerová kuřata a krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové
doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - 5 Kč/ks.
TJ Sokol Krumvíř oznamuje občanům, že v sobotu 1.4.2017 v 15:30h na
domácím hřišti sehraje mužstvo Krumvíř fotbalový zápas s Kyjovem.
Česká pošta oznamuje občanům, že od 1.4.2017 dojde k uzavření místní pošty.
Dne 29.3.2017 bude pošta otevřena dopoledne od 8:00h do 10:00h pouze pro
výdej zásilek. Ve dnech 30.3.-31.3.2017 bude pošta pro veřejnost UZAVŘENA.
Dne 3.4.2017 bude mimořádně otevřeno od 14:00h do 17:00h. Pošta Partner
bude otevřena pravidelně v době: po, út, čtv od 8:00h do 17:00h, stř od 10:00h
do 18:00h a pá od 8:00h do 14:30h. Bližší informace na vývěsce.
MUDr. Burýšková oznamuje, že v pondělí 3.4.2017 nebude ordinovat.
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 6 00 hod. od obecního úřadu. Záloha 200 Kč.
Přihlášky u pana Františka Planého do 31. března.
V neděli 2.dubna si na místním muzeu můžete od 14.00 hod zakoupit škrábané
kraslice a jiné velikonoční dekorace. Pro děti budou za příznivého počasí
připraveny hry. Výstava Velikonoce na chalupě bude otevřena také 9. a 16.
dubna vždy od 14.00 hod.
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.
Mužácký sbor Suchá hruda z Morkůvek pořádá k příležitosti 10. výročí své
činnosti aprílové zpívání s názvem Sešli se mužáci, které se uskuteční 1. dubna
2017 v KD. Začátek je v 18 hodin. Kromě domácích mužáků se představí
mužské sbory z Kobylí, Nosislavi, Klobouk a Rohatce. Po skončení zpívání bude
následovat beseda u cimbálu s cimbálovou muzikou Strunka. Na Vaši návštěvu
se těší pořadatelé.
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.

