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VaK Hodonín oznamují, že od středy 1.11.2017 do pátku 10.11.2017 budou 

probíhat odečty vodoměrů. 

Drůbežárna Prace bude v sobotu 11.11.2017 v 8:30 hod.  prodávat u KD: 

červené kuřice -  stáří 18 týdnů za 195 Kč/ks, krmivo pro drůbež a králíky + 

vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - 5 Kč/ks. 

Spolek pro muzeum pořádá tuto sobotu 11.11.2017 další díl cyklu Exponáty 

ožívají. Začátek je ve 14.00h, vstupné pro děti 50,- Kč. 

Obec Krumvíř a organizační rada festivalu Kraj beze stínu Vás zvou na koncert 

nadžánrové kapely Cimbal Classic Katky a Dalibora Štruncových, který se 

uskuteční v neděli 12. 11. 2017 v kulturním domě v Krumvíři. Odpoledne si 

můžete užít s výbornou muzikou, vínem, čokoládovými pralinkami a  kávou 

z pražírny Dobrý kafe. Začátek koncertu je v 17:00h. Prodej vstupenek pouze 

na místě od 16:00h. 

Firma Notino hledá zaměstnance i brigádníky do skladu parfémů a kosmetiky 

v Rajhradě u Brna. Doprava do Rajhradu je zajištěna zdarma firemním 

autobusem z obcí Židlochovice, Pohořelice, Ivančice, Šlapanice a přilehlých 

oblastí. Firma dále nabízí brigádníkům základní mzdu 100Kč na hodinu a 

v prosinci při dosažení bonusů až 210Kč za hodinu.  Předchozí praxe na pozici 

není nutná, ale vyžaduje se manuální zručnost, zodpovědnost a ochota ke 

směnnému provozu. Od poloviny listopadu je možné docházet také na noční 

směny. Zájemci se mohou hlásit emailem na adresu pracujpronas@notino.com 

nebo na telefonním čísle: 530 514 098. 

MIRJA Želetice pořádá tradiční vánoční prodej v pátek 17. listopadu 2017 od 

8:30 hod do 12:30 hod. v sídle firmy. K dostání budou košile flanelové, pánská 

pyžama, trenýrky a k doprodeji vycházkové, společenské košile a pyžamové 

kabátky. Zveme Vás k nákupu kvalitních a praktických dárků! 

Český zahrádkářský svaz-sdružení vinařů Krumvíř oznamuje účastníkům, že 

odjezd do lázní Mošoň je v sobotu 11.listopadu v 6.00 hod. od obecního úřadu. 

ČZS sdružení vinařů Krumvíř oznamuje vinařům na tratích Díly, Stádliska a 

Barany, že výběr poplatků za hlídání proběhne v neděli 12.11.2017 od 9:30h do 

12:00h na Vinařském domě.  
Hasiči Krumvíř oznamují, že v sobotu 18. listopadu budou sbírat vysloužilé 

elektrozařízení jako jsou ledničky, pračky, sporáky, mikrovlnné trouby, 
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vysavače, televizory, monitory, počítače, vrtačky, brusky apod. Sběr bude 

probíhat od 10 do 12 hodin na hasičské zbrojnici nebo elektroodpad připravte 

v sobotu před dům. Převzít lze pouze kompletní elektrozařízení. Těžké 

spotřebiče pomůžeme vynést a naložit. 

Pro naši obec nabízí své služby kamenictví, 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, do konce listopadu sleva až 30%, opakuji 

telefonní číslo, které je platné po celý rok 777-888-332. 

 

 
 


