
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

Oznamujeme občanům, že probíhá předprodej vstupenek na divadelní 

představení Zůstane to mezi námi, hrají Eva Holubová a Bob Klepl. Vstupenky 

lze zakoupit na OÚ Krumvíř nebo u p. Marie Novak, tel. č.: 603 162 828. 

Představení proběhne dne 12.12.2017 v 19:00h v KD. 

Společnost  VINIUM a.s. oznamuje, že od 11.9.-16.9.2017 vykupuje hrozny 

odrůdy Müller Thurgau 18,-Kč/kg a Muškát moravský 19,- Kč/kg. Minimální 

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

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

 „Společnost Kornfeil Čejč hledá do svého týmu nového kolegu na pozici Svářeč, 

Soustružník-obráběče CNC a mechanik se znalostí cizího jazyka. Podmínkou 

zodpovědnost a odolnost vůči stresu.  V případě zájmu volejte Markétě Latíkové 

na 725 934 545 nebo pište na latikova@kornfeil.cz „. 

Máte šikovné ruce a chcete stálou práci? Rodinná nábytkářská firma 

z Vranovic, hledá nové kolegy do svého týmu na pozici: Operátor(ka) balení 

nábytkových dílců. Požadujeme: Manuální zručnost a fyzickou zdatnost, 

Zodpovědnost a aktivní přístup. Zaujali jsme Vás? Máme pro Vás práci, peníze 

a v případě zájmu i ubytování. Pište na email: personalni@nabytek-mikulik.cz 

nebo volejte na tel.: 608 746 080. TÝM FIRMY NÁBYTEK MIKULÍK. 

Fi Randstad s.r.o. hledá operátory výroby. Požadují: věk nad 18 let, dobrý 

fyzický stav, zkušenosti ve výrobě výhodou, zájem o dlouhodobou spolupráci, 

ochota pracovat na tři směny, dobrá pracovní morálka a zodpovědnost. Nabízí: 

mzda ve zkušební době 19000 Kč/měs, mzda po zkušební době 22000 Kč/měs, 

obědy za 25 Kč, penzijní připojištění, 5 týdnů dovolené, plavenky, příspěvek na 

sport, výhodné mobilní tarify. Bližší informace na tel. č.: 602 645 296 nebo e-

mail: nicola.buchtova@randstad.cz. 

TJ Sokol Krumvíř vás srdečně zve na Burčákovou zábavu, která se koná v 

sobotu 16.9.2017 ve 20:00h v KD. K tanci a poslechu bude hrát kapela ŽÍZEŇ A 

HLAD. 

TJ Sokol Krumvíř oznamuje, že žáci Krumvíř v sobotu 16.9.2017 v 9:00h sehrají 

fotbalový zápas v Rakvicích, ve 13:15h sehraje dorost Krumvíř na domácím 

hřišti fotbalový zápas s Dubňany a v 15:30h sehrají muži Krumvíř na domácím 

hřišti fotbalový zápas s Dubňany. V neděli 17.9.2017 v 10:00h sehraje přípravka 

Krumvíř na domácím hřišti fotbalový zápas s Březí. 
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