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Upozorňujeme občany na telefonáty od fi Terra group ohledně energií. Dávejte 

si na tyto telefonáty pozor. Obec Krumvíř od nich energie neodebírá. 

Oznamujeme občanům, že od středy 25.10.2017 do středy 1.11.2017 bude v naší 

obci probíhat celorepubliková veřejná sbírka nadačního fondu Chance 4 

Children (šance pro děti), na podporu dlouhodobě hospitalizovaných dětí 

v nemocnicích, vybavenost dětských koutků a na vzdělávání dětí. Bližší 

informace Vám sdělí označený zmocněnec Nadačního Fondu pan Karel Vaněk. 

Soukromý prodejce z Vacenovic bude v pondělí 30.10.2017 od 12:00h do 12:30h 

prodávat u KD jablka Gala, Golden 1kg za 18-22 Kč, brambory, cibule na 

uskladnění 10Kč/kg a med 140Kč/kg. 

Oznamujeme občanům, že ve čtvrtek 2.11.2017 v 18:00h v KD se bude konat 

veřejné sezení občanů s fi SOLICITE s.r.o. ohledně výstavby nové kanalizace a 

čističky odpadních vod. 

Základní škola a mateřská škola Těšany přijme kvalifikovanou učitelku 

1.stupně na plný úvazek a asistenta pedagoga na poloviční úvazek s nástupem od 

listopadu 2017. Strukturovaný životopis zasílejte na 

lada.hrabcova@zsamstesany.cz, bližší informace na tel. 724 324 475. 

Chráněné bydlení Mirandie v Brumovicích poskytující sociální služby pro osoby 

s mentálním postižením hledá do svého týmu pracovníky přímé péče. Nástup 

možný ihned. Bližší informace na vývěsce obecního (městského) úřadu nebo na 

telefonu 774 936 575. 

Jednota, spotřební družstvo v Mikulově přijme pracovnici na pozici Prodavačka 

– pokladní, na poloviční úvazek, na prodejnu do Klobouk. Nástup je možný 

ihned, dle domluvy. Více informací na www.jednota.cz v sekci O nás, nebo na 

tel. čísle 725 941 438. 

Firma Dandy s.r.o., Šitbořice hledá ihned pracovnice na pozici : Šička-švadlena, 

Kontrola kvality-pomocná šička. Informace na tel. 777 703 761 – Janková 

Drůbežárna Prace bude v sobotu 28.10.2017 v 8:30 hod. u KD prodávat: červené 

kuřice - 190 Kč/ks, roční slepice - 90 Kč/ks, jatečné kachny o váze 3-3,5 kg - 190 

Kč/ks, krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové doplňky, dále pak vykupovat 

králičí kožky - 5 Kč/ks. 

mailto:lada.hrabcova@zsamstesany.cz
http://www.jednota.cz/


HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

Obec Krumvíř a Divadelní spolek Slavkov u Brna si Vás dovolují pozvat na 

divadelní představení Dámský krejčí, které se uskuteční v sobotu 4. listopadu 

2017 v 19:00h v prostorách kulturního domu v Krumvíři.  

TJ Sokol Krumvíř oznamuje, že dorost Krumvíř v sobotu 28.10.2017 v 11:45h 

sehrají na domácím hřišti fotbalový zápas s Velkou nad Veličkou, ve 12:15h 

sehrají žáci Krumvíř fotbalový zápas v Ivaň/Vranovice a ve 14:00h sehrají na 

domácím hřišti muži A fotbalový zápas s Velkou nad Veličkou. 


