
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

MUDr. Blanář oznamuje, že od pondělí 17.7.2017 do pátku 28.7.2017 nebude 

ordinovat. 

"Obec Krumvíř a Krumvířská chasa Vás srdečně zvou na Besedu u cimbálu s 

cimbálovou muzikou Strunka, která se bude konat v sobotu 22. července na 

Vinařském domě. Občerstvení je zajištěno. Těšit se můžete na maso na ohni, 

víno od místních vinařů a další. Vstupné je 70 Kč. Akce se koná za každého 

počasí." 

„Jednota, spotřební družstvo v Mikulově přijme pracovnici na pozici Zástupce 

vedoucí prodejny v Krumvíři. Nástup je možný ihned. Více informací na 

www.jednota.cz v sekci O nás, nebo na tel. čísle 519 500 958.“ 

Firma Pavel Straka, Morkůvky, hledá pracovníky na brigádu i hlavní pracovní 

poměr. Jedná se o montážní práce při stavbě zemědělských sil. Nejedná se o 

práci ve výškách. Práce je v týdenních turnusech - společný odjezd v pondělí 

ráno, návrat v pátek odpoledne. Doprava a ubytování jsou zajištěny. 

Zaměstnavatel garantuje pravidelnou mzdu a diety. Vhodné i pro studenty. 

Kontakt pro zájemce: email : straka@pastr.cz, telefon 732 683 335 nebo 604 

711 885.  

Diakonie BETLÉM vás zve na divadelní představení pod názvem Manželské 

vraždění v podání Dvorního divadla z Hlohovce. Akce se koná ve čtvrtek 20. 

července od 19 hodin na terase Domova Betlém v Kloboukách u Brna. V roli 

Lízy se představí nositelka Ceny Thálie za rok 2016 Hana Tomáš Briešťanská. 

Vstupné je 200 Kč. 

Základní škola a Mateřská škola Krumvíř hledá uklízečku mateřské školy na 

celý úvazek s dělenou směnou. Nástup od 1.9.2017. Informace na telefonním čísle 

774 419 341 nebo  emailem:  zskrumvir.reditel@seznam.cz. 

"Užijte si akční týden v ráji! Vinařský ráj v Čejkovicích nabízí  poslední týden v 

červenci až dvacetiprocentní slevy na postřiky, nádrže a další sortiment pro 

vinaře; www.vinarskyraj.cz". 

Drůbežárna Prace bude v sobotu 22.7.2017 v 8:30 hod. u KD prodávat: 

kuřice všech barev - 170 Kč/ks, chovné kohouty, roční slepice - 80 Kč/ks, jatečné 

kachny (3-3,5kg) - 190kč /ks, brojlerová káčata,  husokačeny, krůty, brojlerová 

kuřata a krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové doplňky, dále pak 

vykupovat králičí kožky - 5 Kč/ks. 
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Pro naši obec nabízí své služby kamenictví, které u nás dnes 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, při zavolání do 30 minut po tomto hlášení, sleva 

až 30%, opakuji telefonní číslo, které je platné po celý rok 777-888-332. 

 


