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MUDr. Novotná oznamuje, že v pondělí 7.5.2018 nebude ordinovat. 

MUDr. Burýšková oznamuje, že v pondělí 7.5.2018 nebude ordinovat. 

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 31.5.2018. 

Dřevovýroba Klobouky u Brna hledá brigádníky – důchodce a ženy na mateřské 

dovolené na třídění materiálu a úklid. Pracovní úvazek 4 až 6 hodin denně 

v pracovní dny. Zájemci se mohou hlásit na telefonu 778 799 522. 

 

Salon Krása růže Hustopeče příjme na plný pracovní úvazek příjemnou 

kadeřnici nebo kadeřníka s praxí se zájmem o práci a vzdělávání se. Kadeřnictví 

má zavedenou klientelu a pracuje s nejlepšími značkami a produkty na trhu. 

Zajímavé platové ohodnocení s možností služebního auta. Nástup možný ihned – 

tel. 773 078 088. 

Pošta Klobouky u Brna nabízí letní brigádu na doručování zásilek. Pracovní 

doba od 6:00h do 14:00h, mzda 95Kč/h. Nástup možný již v červnu. Bližší 

informace na tel. č.: 776 643 126. 

Firma Vinařský ráj v Čejkovicích příjme na hlavní pracovní poměr 

zaměstnance na pozici – skladník/vedoucí skladu a obchodní konzultant. Pro 

více informací navštivte webové stránky www.vinarskyraj.cz nebo volejte na 

číslo 606 663 774.          

František Valihrach oznamuje včelařům, že v období od 6.4.2018 do 30.11.2018 

bude na svých pozemcích v k. ú. Krumvíř provádět ochranu na plodině řepka 

ozimá prostředkem který je zvlášť nebezpečný pro včely. Aplikace bude 

prováděna dle etikety výrobce. Jedná se o bloky 9601/26, 9601/27. Pro zasílání 

přesnějších aplikací můžete farmu kontaktovat na tel. č.: 739 818 837. 

E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení 

distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude 
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přerušena dodávka elektrické energie v pátek 11.5.2018 od 12:00h do 14:00h od 

č. p. 38 a č. p. 150 směr Kašnice po konec obce, mimo č. p. 162, pod Humny KD, 

Padělky č. p. 412 a 96 až Hodonínská u hřbitova. Viz. vývěska u OÚ. 

Pro naši obec nabízí své služby kamenictví s dlouholetou tradicí, které u nás 

dnes 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 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%. 

Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 10.5.   v 8:30 hod. u KD prodávat: kuřice a 

kohouty různých barev, roční slepice, krůty, brojlerová kuřata,káčata, housata, 

husokačeny, krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové doplňky, dále pak 

vykupovat králičí kožky - cena 10 Kč/ks. 

TJ Sokol Krumvíř oznamuje občanům, že v sobotu 5.5.2018 v 16:30h sehrají na 

domácím hřišti muži Krumvíř fotbalový zápas s Kurdějovem. V neděli 6.5.2018 

v 10:00h sehraje na domácím hřišti přípravka Krumvíř fotbalový zápas se 

Zaječím, ve 14:15h sehraje dorost Krumvíř fotbalový zápas v Dubňanech a 

v 16:30h sehrají dospělí fotbalový zápas v Dubňanech. V úterý 8.5.2018 ve 

14:15h sehraje dorost Krumvíř fotbalový zápas v Kloboukách. 


