
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

Obecní úřad Krumvíř upozorňuje vinaře a vinohradníky na povinnost vypínání 

plynových děl pro plašení špačků v době od 21:00h večerní do 6:00h ranní, která 

vychází z Obecně závazné vyhlášky obce Krumvíř č. 2/2012. Provoz plynových 

děl je povolen v čase od 6:00h ranní do 21:00h večerní. 

Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 3.10.2019 od 10:00h – 10:30h u 

KD prodávat vejce cena 1,90-3,20Kč/ks, brambory na uskladnění Marabel, 

cibule, česnek, med a mák.  

Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi, bude ve čtvrtek 3. října 2019 

v čase od 10:30h do 10:50h u KD nabízet široký sortiment českého kuřecího, 

krůtího, kachního, vepřového masa, poctivých masouzenářských výrobků a 

škvařeného sádla za nízké ceny. Současně s prodejem masa bude probíhat 

prodej českých vajec od 2,10 Kč/ks. Dále například: Škvařené sádlo od 69 

Kč/kg, Kuřecí prsní řízky 129 Kč/kg, kuřecí zadní čtvrtky za 55 Kč/kg, tlačenku 

aj. Škvařené sádlo kyblík 1 kg za 59 Kč. Příjem objednávek na tel. čísle: 777 814 

413.  

Společnost VINIUM a.s. oznamuje, že tento pátek a sobotu od 11:30hod. 

vykupuje hrozny z registrovaných vinic odrůdy Veltlínské zelené 14,-Kč/kg. 

Minimální cukernatost 17,5°NM.  Bližší informace naleznete na stránkách 

www.vinium.cz nebo na tel. 602 746 196. 

Dopravce BORS BUS přijme řidiče autobusu. Náborový příspěvek 50.000,-. 

Pokud nemáte řidičské oprávnění nevadí. Volejte 731 606 205. 

Společnost Scott Automation a.s. Bořetice přijme nového zaměstnance na pozici 

Obráběč kovů/frézař s náborovým příspěvkem 20 000,- hrubého. V případě 

zájmu Vám rádi poskytneme bližší informace na tel. čísle 606 789 320. 

Evropský polytechnický institut, soukromá vysoká škola v Kunovicích nabízí 

pro zájemce se základním nebo středním vzděláním, kteří chtějí změnit svoji 

současnou profesi na práci s dětmi, roční studium Asistent pedagoga. Bližší 

informace na www.edukomplex.cz nebo na tel.č. 606 301 224. Stále je ještě 

možné se ke studiu přihlásit. 

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. 
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