HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
OÚ Krumvíř oznamuje, že ve středu 19.6.2019 bude z technických důvodů
zavřeno.
E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení
distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude
přerušena dodávka elektrické energie dne 19.6.2019 od 7:30h do 15:30h v celé
Obci Krumvíř. Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku
800 22 55 77 nebo navštivte stránky www.eon.cz.
Soukromý prodejce z Hradiště bude ve středu 19.6.2019 od 10:00h – 10:30h u
KD prodávat čerstvá vejce cena 1,90-Kč až 3,20Kč/ks, nové brambory,
skleníková rajčata, okurky, papriky, česnek.
Firma Kovo Staněk, s.r.o. Brumovice přijme ihned do HPP- svářeče na CO a
TIG na jednosměnný provoz. Nástup možný ihned – tel. 724 346 286.
Pro naši obec nabízí své služby kamenictví s dlouholetou tradicí, které u nás
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%, opakuji
telefonní číslo, které je platné po celý rok 777-888-332.
Hlášení pro všechny vinaře a malovinaře. Společnost Naplnime.cz Vám nabízí
služby mobilní lahvovací linky, která přijede před Vaše vinařství a naplní Vaše
víno přímo u Vás. Jsme k dispozici i malým vinařům. Plníme již od 3.000 litrů.
Již nyní si můžete rezervovat svůj termín na letošní rok nebo rok 2020. Veškeré
dotazy a objednávky volejte na 606 781 875 nebo 608 123 390, případně pište
na info@naplnime.cz. Cenovou nabídku na míru připravíme obratem. Veškeré
informace naleznete na www.naplnime.cz.
MŠ Strachotín, Osvobození 83, vypisuje výběrové řízení na místo asistent
pedagoga MŠ. Požadavky: • vzdělání splňující podmínky zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících v platném znění (SŠ s maturitou), kurz asistenta
možno doplnit dodatečně, samostatnost, profesionalita, loajalita. Nástup od 2. 9.
2019. Strukturovaný životopis zasílejte na skolka.strachotín@wo.cz. Součástí
výběrového řízení je pohovor, o jehož termínu budete informováni na Vámi
poskytnutý email.

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Společnost Beton Brož s.r.o. se sídlem v Otnicích, hledá nové pracovníky na
pozice: provozní údržbář – zámečník nebo elektrikář, strojník lisu, obsluha
balící linky, pracovník zakázkové výroby, řidič VZV – skladník, zedník. Nabízí
práci ve stabilní české společnosti na HPP, nadstandartní příplatky, zaškolení,
výrazné zaměstnanecké slevy, příspěvek na penzijní pojištění, příspěvek na
stravování, zvýhodněné telefonní tarify. V případě zájmu kontaktujte paní
Tichou na tel. č.: 737 285 104 nebo e-mail: ticha@diton.cz.
ČZS Krumvíř pořádá zájezd po krásách ČR, např. Znojmo, Telč, ve dnech 13.7.
a 14.7.2019. Program bude upřesněn. Záloha je 1000,-Kč. Přihlášky u Miroslava
Vytrhlíka.
Dne 21.10.2019 se v KD Krumvíř v 19:00h uskuteční představení zábavného
pořadu Zdeňka Izera s názvem Na plný coole. Předprodej vstupenek je na
Obecním úřadě Krumvíř a v síti www.ticketart.cz.

