HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s farností a obcí Krumvíř srdečně zvou
všechny občany na tradiční pouť u kapličky, která se koná v pátek 5. července v
9 hodin u příležitosti Dne slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje.
MUDr. Novotná oznamuje, že od 28.6.2019 do 8.7.2019 neordinuje z důvodu
dovolené.
MUDr. Burýšková oznamuje, že po dobu prázdnin bude každé pondělí
ordinovat do 16:00h, další dny dle běžné ordinační doby.
Spolek Terezínských vinařů Vás zve na 14. ročník Dne otevřených sklepů
v Terezíně, který se koná v sobotu 6.7.2019 od 12:00h. Ochutnáte kvalitní vína
od místních vinařů, vystoupí cimbálová muzika Rubáš z Buchlovic a Mužáci
z Hovoran. Nebude chybět ohňová show a další doprovodný program. Srdečně
zvou pořadatelé.
Vedení Základní školy Klobouky u Brna přijme pracovníka/pracovnici na pozici
asistent/asistentka pedagoga s nástupem od 1. 9.2019. Zájemci se mohou
kontaktovat na telefonním čísle 739 494 524 nebo prostřednictvím mailu na
vedení školy, který lze najít na stránkách školy.
Firma Jan Barvík výrobce voliér pro zoologické zahrady a farmy, hledá
pracovníka do výroby v Kobylí. Požadavky: znalost čtení a používání technické
dokumentace, samostatnost, zodpovědnost, manuální zručnost a časovou
flexibilitu. Nabízí nadstandardní platové ohodnocení. Nástup možný ihned.
Informace na telefonu 724 212 572.
Oznamujeme, že od 01. 07. 2019 do 12. 07. 2019 bude v knihovně zavřeno.
Drůbežárna Prace bude v sobotu 6.7.2019 v 8:30 hod. u KD prodávat: kuřice
všech barev, chovné kohouty, roční slepice, krůty, káčata a husokačeny mulard,
jatečné kachny o váze 3,5-4 kg. Krmivo pro nosnice a králíky, vitamínové
doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - cena 5 Kč/ks.
Soukromý prodejce z Vacenovic bude v pondělí 8.7.2019 od 13:30h do 14:00h
prodávat u KD jablka Golden, Jonagold 1kg za 12-16 Kč, nové brambory
15Kč/kg, nová cibule 20Kč/kg a včelí med 150Kč/kg.
Pro naši obec nabízí své služby kamenictví s dlouholetou tradicí, které u nás
bude přijímat objednávky na veškeré kamenické práce. Vše za výhodné 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
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telefonním čísle: 777-888-332. Nabízí: Nové pomníkové sestavy v žulovém
provedení, broušení starých hrobů, kompletní služby v oboru kamenictví a
restaurování, a jiné opravy a úpravy Vašeho hrobu, dnes sleva až 30%, opakuji
telefonní číslo, které je platné po celý rok 777-888-332.
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.

