HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
MUDr. Blanář sděluje, že pacienti nad 65+, kteří se chtějí očkovat proti Covid19 se mohou telefonicky objednat.
Soukromý pěstitel bude v sobotu 10.4.2021 v 8:30h u KD prodávat brambory
konzumní 9Kč/kg, brambory sadbové 13Kč/kg 9 odrůd a jablka Rubín 24Kč/kg.
Drůbežárna Prace bude v sobotu 10. 4. v 8:30 hod. prodávat u KD kuřice,
chovné kohouty, slepice ve snášce, brojlerová káčata, husokačeny Mulard,
housata, krmivo pro nosnice a králíky, vitamínové doplňky, dále pak vykupovat
králičí kožky - cena 10 Kč/ks.
Do naší obce přijede soukromá kamenická firma Suchánek-Holub a nabízí Vám
tyto služby: Kompletní opravy starých pomníků, čištění obrub od mechu,
stavění nových pomníků, tesání písma, obnova zlatem a stříbrem, dodání
zákrytových desek ze žuly, drtě, lampy, vázy a další hrobové doplňky. Firma
nabízí akci měsíce 45% slevu na lesklé obruby. Firma se na místní hřbitově
zdrží za jakéhokoliv počasí v sobotu 10.4.2020 od 15:00h do 15:30h. Tel. č.: 736
126 552.
Redakční rada Krumvířského zpravodaje připravuje další vydání. Své
příspěvky zasílejte na e-mail: krumvirskyzpravodaj@seznam.cz nebo vhoďte do
schránky na obecním úřadě, a to do neděle 11.4.2021.
Firma JUKKA bude prodávat ve středu 14. dubna 2021 v čase od 9.00 - 9.45 h u
KD následující stromky k jarní výsadbě. Jabloně a hrušně i sloupovité,
meruňky, nektarinky, broskve, odolné švestky vhodné na pálení, švestky
japonské, durancie, třešně, višně, třešňovišně, kdouloně, oskeruše, jedlé kaštany
semenáče v kontejneru v akci za 120 Kč kus, keřové a stromkové rezistentní
angrešty, keřové rybízy černé a červené, keřovou jostu, lísky keřové a
stromkové, ostružiny, maliny, stolní vinnou révu, kanadské a čukotské borůvky,
kiwi, fíkovníky, růže keřové i stromkové, rododendrony, azalky, stálozelené
magnólie, převislé vrby, převislé moruše, sazenice jahod , a jiné. Více informací
najdete na letácích ve vašich poštovních schránkách.
Pošta Partner hledá pracovnici na pobočku v Krumvíři. Bližší informace u p.
Dunaje tel. č.: 723 847 363.
Pan Marcel Varaďa Next reality nabízí bezproblémový prodej Vaší nemovitosti
za nejvyšší cenu. Seriózní a profesionální přístup zaručen. Nezávaznou schůzku
je možné sjednat na telefonu 603 441 210.

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Společnost VIMPEX GROUP s.r.o. Bošovice přijímá do pracovního poměru
zaměstnance do zámečnické výroby k obsluze laserového zařízení pro zpracování
plechů v provozovně Lovčičky. Zájemci o práci hlaste se na telefonním čísle
601 366 462 nebo na e-mailové adrese lucie.sedlackova@vimpex.cz nebo přímo
v sídle společnosti v Bošovicích.
Realitní makléř Jan Vystoupil, hledá v této obci a okolí pro své klienty rodinný
dům do čtyř a půl milionu korun, dále vinný sklep do dvou milionů korun a
stavební pozemky do jeden a půl milionu korun. Pokud máte odpovídající
nemovitost na prodej, volejte 774 999 016.
Jednota, spotřební družstvo v Mikulově přijme pracovníka/pracovnici na pozici
Prodavačka-pokladní v Krumvíři. Práce možná na pracovní poměr i brigádně.
Nástup ihned nebo dohodou. Více informací na prodejně nebo na tel. čísle
519 500 958.

