HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Paní Dana Hečová oznamuje, že od úterý 6.9.2016 v 19h v MŠ začíná cvičení
Pilates.
Zelenina Vitamínka Uherský Brod bude ve středu 7.9.2016 od 15:30 do 15:45h u
KD, prodávat brambory z Vysočiny 8 Kč/Kg, hrušky Konference 15 Kč/Kg ,
švestky, hrušky Williams , jablka, cibuli , domácí česnek , čerstvé žampiony a
hlívu ústřičnou další ovoce a zeleninu. Dále nabízí český med a olejové svíčky za
10 Kč/ks.
Stárci a stárky Vám děkují za účast na hodech a pomoc při jejich přípravách a
zvou Vás na Odehrávky hodů, které se konají tuto sobotu 10.9.2016. V 18h
vychází průvod celou obcí od Katky Řezáčové a ve 20h následuje krojovaná
zábava v KD.
Keramika Krumvíř spol. s r.o. přijme do keramické výroby pracovníky na
trvalý pracovní poměr. Informace na telefonním čísle 519 419 356 – Ing. Peš.
Firma Blanář nábytek, a.s. přijme do hlavního pracovního poměru
dělníky/dělnice v čalounické výrobě. Nabízíme práci ve stabilní, rozvíjející se
společnosti, práce na jedno nebo dvousměnný provoz, firemní benefity. Nástup
možný ihned. Zájemci o tuto pozici nás mohou kontaktovat na tel. č. 519 440 651
nebo na e-mailu: info@blanar.cz.
Česká firma Morava Metal Product s.r.o. v Moutnicích u Brna hledá
zaměstnance do výroby montáže led kabelů na Vánoční osvětlení. Vstupní plat
15 000,-Kč hrubého. Kontaktní osoba p. Hanes tel.č.: 702 180 630.
TJ Sokol Krumvíř oznamuje občanům, že v sobotu 3.9.2016 ve 13:45h sehraje
na domácím hřišti dorost Krumvíř fotbalový zápas s Hlohovcem, v 16h sehrají
na domácím hřišti muži Krumvíř fotbalový zápas s Vyškovem a v neděli
4.9.2016 ve 13:15h sehrají žáci Krumvíř fotbalový zápas v Nikolčicích.
V sobotu 17.9.2016 se v KD v Krumvíři koná od 8:00 do 11:00 burza dětského,
dámského, pánského oblečení, příslušenství pro miminka, hraček, obuvi, knih a
sportovního vybavení. Bližší informace na vývěsce obecního úřadu.
E.ON Česká republika, a.s. oznamuje občanům, že od 1.9.2016 do 9.9.2016 bude
v naší obci provádět odečty elektroměrů k ročnímu vyúčtování. Žádáme všechny
občany, aby umožnili přístup k elektroměrům, případně napsali výrobní číslo a
stav měřidla na lístek s adresou na dveře domu. Připravte si také stavy
elektroměrů ze sklepů, garáží, staveb a pod. V případě, že odečet nebude možný
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v daném termínu uskutečnit, lístek s adresou, výrobním číslem a stavem
zanechte na OÚ.
E.ON Distribuce, a.s. oznamuje občanům, že v úterý 13.9.2016 od 7:30h do
16:00h bude přerušena dodávka elektrické energie v oblasti Krumvíř studna za
hřištěm K/2108/60 a v úterý 20.9.2016 od 8:30h do 16:30h bude přerušena
dodávka elektrické energie v oblasti Rybníček. Případné použití vlastního
náhradního zdroje je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Česká
republika, s.r.o. Pro další informace volejte tel. č. 800 225 577 nebo webová
stránka www.eon.cz.

