
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

Zahrádkáři z Čejče pořádají LETNÍ NOC, která se uskuteční v sobotu 17. 6. 

2017 od 20:00 hodin v parku v Čejči. K tanci a poslechu hraje kapela Žízeň a 

hlad. Nebude chybět občerstvení a degustace vzorků vín z Čejče. V případě 

nepříznivého počasí se akce koná v sokolovně. Vstupné 100,- Kč. Všichni jste 

srdečně zváni. 

TJ Sokol Krumvíř oznamuje občanům, že v pátek 16.6.2017 v 17:30h sehrají na 

domácím hřišti muži Krumvíř fotbalový zápas s Velkými Pavlovicemi. Po zápase 

ukončená hráčů s fanoušky. V neděli 18.6.2017 ve 14:15h sehraje na domácím 

hřišti dorost Krumvíř fotbalový zápas s Hlohovcem. 

Spolek proKRUMVÍŘ ve spolupráci s obcí Krumvíř si Vás dovoluje srdečně 

pozvat na “Winerun - Krumvířský vinařský běh", který se uskuteční 17. 6. 2017 

od 10:00 v Amfiteátru národopisného stadionu v Krumvíři. Na programu této 

charitativní akce jsou běžecké závody všech výkonnostních a věkových 

kategorií, ochutnávka vín místních vinařství, otevřené sklepy, hudební zábava 

do večerních hodin a mnoho dalšího. Vítěz závodu bude vyvážen vínem. Akci 

moderují Radim Fiala a Petr Halberstadt. Vstup volný. Více informací na 

www.winerun.cz”  

Společnost Beton Brož s.r.o. se sídlem v Otnicích, Dědina 484 přijme do 

pracovního poměru pracovníky na pozice: Vedoucí výrobní linky, technik 

reklamací a výroby, Strojník – operátor výroby, Skladník – řidič VZV, 

Truhlář/stolař – výroba forem, Skladová účetní. Bližší informace jsou uvedeny 

na internetových stránkách společnosti. Nástup dle dohody možný ihned. 

Zájemci se mohou přihlásit písemně na e-mail: t.bauch@betonbroz.cz nebo 

telefonicky na čísle 777 223 940 – pan Bauch. 

Spolek pro muzeum Krumvíř pořádá ve dnech 17. - 21. července muzejní tábor. 

Bližší informace a přihlášky najdete na webových stránkách spolku nebo na 

nástěnce u OÚ. 

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

Najdete zde akční ceny celého sortimentu elektro. Při nákupu chladničky či 

mrazničky dostanete od nás dárek. Dále nabízíme výrazné slevy na pračky, 

sušičky na prádlo, vysavače a další domácí spotřebiče. Nakoupíte i televizory 

připravené na novou normu,  notebooky, mobilní telefony a další elektroniku v 

akčních cenách. Vše i na splátky, bez počáteční hotovosti! Informace na 

prodejně Elektro Zrůcký Kobylí,  telefon  519 431 181. 
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