HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
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 31.5.2016.
Zelenina Vitamínka Uherský Brod bude ve středu 1.6. od 15:45 do 16:00 h u
KD prodávat Slovenská rajčata, papriky,okurky,jahody 49Kč/Kg, brambory ,
cibuli 11 Kč/Kg ,nový česnek ,jablka , hrušky 16 Kč/Kg, žampiony, hlíva
ústřičná, další ovoce a zeleninu. Dále nabízí český med a olejové svíčky za 10
Kč/ks.
Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 2.6.2016 od 10:00h – 10:30h u
KD prodávat čerstvá vejce cena dle velikosti 55 až 88 Kč/plato. Dále prodej
skleníková rajčata, čerstvě řezané kedlubny, okurky, papriky, česnek, mák, med
a výkup suchých světlých ořechů za 110Kč/kg.
Pepíčkovo řeznictví a uzenářství oznamuje všem svým zákazníkům, že přijede
do naší obce v pátek 3.6.2016 v 8.00 hodin ke KD. Nabízí k prodeji velmi
kvalitní české maso a domácí uzeniny bez konzervantů a jakékoliv chemie.
Speciální akce: vepřová kýta 89 Kč/kg, vepřový bok s kostí 69 Kč/kg, vepřová
hlava 19 Kč/kg, uzené koleno 89 Kč/kg, špekáčky 89 Kč/kg, škvarková
pomazánka 39 Kč/ks.
MUDr. Blanář oznamuje, že od 3.6.2016 do 10.6.2016 nebude ordinovat.
Hasiči Krumvíř ve spolupráci se Základní a Mateřskou školou Krumvíř zvou
všechny malé i velké děti na Den dětí, který se koná v sobotu 4. června 2016 od
14 hod na stadionu. Pro děti jsou připraveny sportovní soutěže, skákací hrad,
odměny, občerstvení, diskotéka, malování na obličej a další jiná překvapení.
S sebou si vezměte sportovní oděv a obuv, kolo nebo odrážedlo a dobrou náladu.
Akce se koná za příznivého počasí. Těšíme se na vás!
Keramika Krumvíř přijme do trvalého pracovního poměru ženu. Bližší
informace na vedení provozovny nebo na telefonu 519 419 356.
Prádelna v Kloboukách u Brna přijme ihned do třísměnného provozu
brigádnice na praní a sušení prádla. Vhodné pro studentky, ženy na mateřské
dovolené, zdatné důchodkyně a podobně. Bližší informace přímo v provozovně
na ulici Nádražní 726, nebo telefonicky na čísle 602 170 918.

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Firma Pekařství Křižák s.r.o. Masarykova 2 ,Klobouky u Brna hledá
pracovníky na pozici PEKAŘ / PEKAŘKA. Požaduje: šikovnost, flexibilitu,
spolehlivost a manuální zručnost. Není nutné vyučení v oboru. Nástup možný
ihned. Informace na tel.: 777 161 737 nebo email: gabina@pekarstvikrizak.cz.
Firma DSP nábytek Násedlovice pořádá ve dnech 3. a 5. Června prodejní
výstavu postelí, roštů a matrací. Výstava bude probíhat na kulturním domě
v Násedlovicích v době od 9 do 17 hodin ve dnech 3. až 5. Června. Přijďte se
podívat a využijte možnost nákupu za zvýhodněné ceny.
Nábytek Hana Bártová Kobylí, nabízí kvalitní české i dovozové výrobky za
akční ceny. Široká nabídka sedacích souprav, obývacích stěn, skříní, postelí.
Rošty a matrace s krátkou dodací lhůtou a zárukou až 7 let. Telefon:
519 431 107/ 608 302 431. Webové stránky: www.nabytek-bartova.cz.
Restaurace Na Bařině v Boleradicích hledá pro svůj provoz zaměstnance na
pozici kuchař/kuchařka. Nabízíme stabilní zázemí v mladém kolektivu, platové
podmínky 20.000 – 30.000,-. V případě zájmu volejte tel. +420 602 142 119.
Dne 5. června bude naší obcí projíždět 4. etapa cyklotour Na kole dětem v čele s
Josefem Zimovčákem, účastníkem Tour de France, který povede celý peloton na
svém velkém kole. Jedná se o sportovní projekt na podporu onkologicky
nemocných dětí. Do pelotonu se může zapojit opravdu každý, účast je bezplatná.
Akci podpořilo i město Klobouky u Brna a tamější školy. Studenti se budou k
pelotonu připojovat v Krumvíři a absolvují trasu do Klobouk u Brna, kde bude
následovat přestávka celého pelotonu. Na trase Krumvíř - Klobouky u Brna
bude také posílena ochrana z hlediska bezpečnosti. Peloton by měl být v
Krumvíři cca kolem 11 hodiny. Zapojte se i Vy! Tady je k tomu i odkaz s
bližšími informacemi: http://www.nakoledetem.cz/cyklotour.
TJ Sokol Krumvíř oznamuje občanům, že v sobotu 4.6.2016 ve 13:00h sehraje
dorost Krumvíř fotbalový zápas ve Velkých Bílovicích a v neděli 5.6.2016
v 10:30h sehraje na domácím hřišti přípravka Krumvíř fotbalový zápas
s Křepicemi, ve 14:15h sehrají žáci Krumvíř fotbalový zápas v Ivani a v 16:30h
sehraje na domácím hřišti mužstvo Krumvíř fotbalový zápas s Hlohovcem.

