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Soukromý prodejce Bojanovský bude v úterý 24.5.2016 od 8h u OÚ prodávat 

přísady: rajčata, papriky, okurky, melouny a baklažány. Prodej přísad bude 

probíhat každé úterý. 

Kdo má zájem o čerstvý stočený med může si zakoupit u p. Vašulkové pod 

školou. Sklenice nenoste. 

ZŠ a MŠ Krumvíř oznamuje, že ve středu 18. května 2016 od 13:30 do 17:00 

hodin proběhne před základní školou jarní sběr papíru, kartonu a drobných 

nepotřebných elektrospotřebičů.  

Zelenina Vitamínka Uherský Brod oznamuje, že dnešní prodej u KD se ruší 

z důvodu defektu na automobilu. 

Soukromý prodejce ze Sudoměřic bude ve čtvrtek 19.5.2016 od 9:30 u KD 

prodávat: uz. bok, uz. maso, sádlo, tlačenku, cigára, kabanos, klobásy. Dále 

bude prodávat čerstvě bourané maso. Akce: vepř. plec 85,- / kg, kýta 109,- / kg, 

kotleta 99,- / kg, krkovička 99,- / kg, bok s k. 75,- / kg, bok b. k. 85,- / kg. 

Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 19.5.2016 od 10:00h – 10:30h u 

KD prodávat čerstvá vejce cena dle velikosti 78 až 88 Kč/plato. Dále prodej 

skleníková rajčata, kedlubny, salát, česnek, mák, med a výkup suchých světlých 

ořechů za 100Kč/kg.  

Soukromý prodejce z Vacenovic bude ve čtvrtek 19.5.2016  od 12:00h do 12:30h 

prodávat u KD jablka Golden, Idaret a Jonagold 1kg za 15-17Kč. Dále 

konzumní brambory 1kg za 12,50Kč. 

Pepíčkovo řeznictví a uzenářství oznamuje všem svým zákazníkům, že přijede 

do naší obce v pátek 20.5.2016  v 8.00 hodin ke KD. Nabízí k prodeji velmi 

kvalitní české maso a domácí uzeniny bez konzervantů a jakékoliv chemie. 

Speciální akce: vepřová plec 85 Kč/kg, vepřový bok bez kosti 89 Kč/kg, vepřové 

koleno bez kosti 79 Kč/kg, klobásy z udírny 139 Kč/kg, dršťková polévka  18 

Kč/ks, černá polévka 18 Kč/ks, paštika (3 druhy) 39 Kč/ks, škvarková 

pomazánka 39 Kč/ks. 

Základní umělecká škola Klobouky u Brna pořádá Přijímací zkoušky pro školní 

rok 2016/2017 do hudebního a tanečního oboru. Přijímací zkoušky se budou 

konat v pátek 20. a v pondělí 23. května 2016 v době od 12,30 do 17,30 hodin v 

ředitelně ZUŠ Klobouky u Brna. 
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MUDr. Burýšková – dětská ambulane oznamuje, že od pondělí 16.5.- pondělí 

23.5.2016 nebude ordinovat. Zástup MUDr. Diblíková Kobylí.    

ČZS Krumvíř pořádá zájezd do maďarských lázní Mošoň, který se koná 

v sobotu 21.5.2016. Odjezd je v 6h od OÚ.  

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. 

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. 

Firma METAL WORKING CZ Kobylí hledá do pracovního poměru 

obchodního zástupce. Požadavky: min. SŠ vzdělání, praxe v oboru kovoobrábění 

a zámečnictví, znalost PC, ŘP. sk. B, aktivní přístup a komunikační schopnosti. 

Zájemci se mohou hlásit se na tel. č. 519 367 146 nebo e-mailem na 

info@metalworking.cz. 

Jednota, spotřební družstvo v Mikulově přijme pracovníka na pozici Zástupce 

vedoucí na prodejnu v Krumvíři. Nástup je možný ihned. Více informací na 

www.jednota.cz v sekci O nás, nebo na tel. čísle 519 500 958. 

Firma CZECH INTERNATIONAL, a.s. Brno, hledá na HPP celního 

deklaranta, pracoviště v Brně – Slatina. Jedná se o stabilní společnost, která se 

pohybuje na trhu již 20 let. Zabývá se celní agendou ( dovozy, vývozy, Intrastat 

atd…). Příjemné pracovní prostředí, přátelský kolektiv. Dovolená 25 dní, 

jednosměnný provoz. Po dohodě je možné i úvazek na 6 hodin. Požaduje: SŠ, 

flexibilitu, řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič), spolehlivost, znalost AJ 

nebo NJ, pečlivost, důslednost, umět komunikovat s lidmi a ochodu neustále se 

vzdělávat. Praxe v oboru výhodou, ne však podmínkou. V případě zájmu nás 

kontaktujte na tel. 725 053 523, nebo na mail:  brno@czechint.cz. 

TJ Sokol Krumvíř oznamuje občanům, že v neděli 22.5.2016 v 10:00h sehrají 

žáci Krumvíř fotbalový zápas v Pouzdřanech, v 10:30h sehraje na domácím 

hřišti přípravka Krumvíř fotbalový zápas s Klobouky, ve 14:15h sehraje dorost 

Krumvíř fotbalový zápas v Kobylí/Vrbice a v 16:30h sehraje mužstvo Krumvíř 

fotbalový zápas v Hroznové Lhotě . 
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