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Dne 20.4.2020 se v KD Krumvíř v 19:00h uskuteční představení zábavného 

pořadu Miroslava Donutila s názvem Na kus řeči. Předprodej vstupenek je na 

Obecním úřadě Krumvíř a v síti www.ticketart.cz. 

Pošta Partner Krumvíř oznamuje, že dnes 10.2.2020 bude otevřeno od 15:00 do 

17:00h. 

Restaurace a pizzerie Sahara v Šardicích přijme servírku/číšníka na HPP nebo 

brigádně. Hodinová mzda od 100 kč. Dále příjme pizzaře na hlavní nebo vedlejší 

pracovní poměr. Sdílené náklady na dopravu do práce, a další benefity . Info na 

telefonu 601 222 902 nebo přímo v restauraci. 

Zemědělská společnost z Brumovic hledá do stálého pracovního poměru řidiče 

traktoru a zemědělských strojů. Bližší informace k tomuto poskytne pan 

Charvát na tel. Čísle 725 903 246. 

MUDr. Novotná oznamuje, že od pondělí 10.2.2020 do pátku 14.2.2020 

neordinuje z důvodu dovolené. 

Společnost E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že dne 13.2.2020 v čase od 7:30h do 

13:00 bude přerušena dodávka elektrické energie z důvodu plánovaných prací 

na zařízení distribuční soustavy a to v části Krumvíř – Rybníček včetně nové 

zástavby od trafostanice po č. p. 442 a 448, lokalita Pod Kunštátem, Dambořice 

samota č. p. 455. Dne 17.2.2020 a 19.2.2020 v čase od 7:30h do 15:30h bude 

přerušena dodávka elektrické energie v části Padělky od č. p. 433 po č. p. 412 a 

96 včetně skladu č. p. 187. Dne 19.2.2020 v čase od 7:30h do 15:30h bude 

přerušena dodávka elektrické energie v části hlavní ulice Hodonínská 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 Hodonínksá u Hřbitova, v areálu ZD parcely K/420 (Barko), 

K/2795/85 (obec Krumvíř), K/2795/122 (Valihrach). Pro další informace volejte 

E.ON poruchovou linku 800 22 55 77. 

Firma Nábytek MIKULÍK Vranovice,vyhlašuje velký VÝPRODEJ  NÁBYTKU 

A  KUCHYŇSKÝCH SPOTŘEBIČŮ na prodejně ve Vranovicích od 3.února do 

3.března 2020,z důvodu uvolnění skladovacích prostor pro novou kolekci. 

Vybraný sortiment nábytku slevňujeme až o 80%. Zveme srdečně zákazníky 

k výhodnému nákupu ve Vranovicích. 

Rodinná nábytkářská firma z Vranovic, hledá nové kolegy do svého týmu na 

pozici: Personalistka/Personalista. Nabízí: Měsíční fixní mzdu, Bonusy/prémie , 

http://www.ticketart.cz/


HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

Stravenky, přátelský kolektiv. Požadují: Příjemné vystupování , profesionalitu, 

velmi dobré znalosti na PC. KONTAKT: Petra Venková, mob. 608 746 080 

email: personalni@nabytek-mikulik.cz. 

ZŠ a MŠ Těšany přijme asistenta pedagoga na 0,75 úvazku. Nástup možný 

ihned. Podrobnější informace u ředitelky školy Mgr. Lady Hrabcové na tel. 

724324475 nebo emailem lada.hrabcova@zsamstesany.cz. 

ZŠ a MŠ Těšany přijme administrativního pracovníka se zaměřením na 

ekonomiku školy na hlavní pracovní poměr. Nástup 1. 3. 2020. Životopis 

zasílejte na adresu: lada.hrabcova@zsamstesany.cz. Bližší informace u ředitelky 

školy na telefonu: 724 324 475. 

PNS a.s., divize Brno H L E D Á SPOLEHLIVÉ DORUČOVATELE 

REKLAMNÍHO TISKU A ADRESNÝCH ZÁSILEK. Jedná se o práci kdykoliv 

během dne 1-2x týdně na vedlejší pracovní poměr. Je vhodná zejména pro 

důchodce, ženy v domácnosti nebo na mateřské dovolené, studenty nebo jako 

přivýdělek k jiné pracovní činnosti. Může ji vykonávat i osoba vedená na Úřadu 

práce. Požadavky: spolehlivost, zodpovědnost, smysl pro orientaci. Mzda: 

úkolová. Bližší informace vám rádi poskytneme na: PNS a.s ., divize Brno, 

Lukas.stursa@mediaservis.cz, tel. 606 655 722. 

Firma Elektro Zrůcký Kobylí, upozorňuje občany na novou akci Proton, letáky 

najdete ve Vašich schránkách. Nabízí akční televizory a settoboxy připravené na 

novou normu vysílání. Dále - chladničky, mrazničky, sporáky, pračky, malé 

kuchyňské spotřebiče a další elektroniku ve slevě. Přijímá i telefonické 

objednávky, zboží přiveze až k vám domů. Vše i na splátky, bez počáteční 

hotovosti! Informace na prodejně Elektro Zrůcký Kobylí,  telefon  519 431 181. 
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