
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

Upozorňujeme občany, na znovu se pohybující se osoby po obci ve věci přepisu 

energií. Objevil se další případ těchto podvodů. Nikomu nic neodsouhlasujte po 

telefonu, nepodepisujte a nedávejte jim žádné peníze. 

MUDr. Burýšková oznamuje, že ve středu 30.1.2019 neordinuje. 

Mateřská škola Krumvíř nutně hledá pomocnou sílu na úklid. Pracovní doba 

denně od 14,00 do 17,00 hodin. Jedná se o zástup po dobu dlouhodobější nemoci. 

Mateřská škola Krumvíř hledá asistenta pedagoga. Pracovní doba denně od 8,00 

do 12,00 hodin. Nástup možný ihned. Jedná se o zástup po dobu dlouhodobější 

nemoci. Zájemci hlaste se přímo v MŠ nebo  ZŠ, na telefonu 519 419 341, 

774 419 341, případně na e-mailu: skolakrumvir@seznam.cz. 

Oznamujeme občanům, že od pondělí 28.1.2018 do neděle 3.2.2018 budou 

plynaři zapisovat stavy plynoměrů. Žádáme občany, aby umožnili přístup k 

plynoměrům. V případě nepřítomnosti vylepte lístek se stavem a číslem 

plynoměru na viditelné místo. 

Drůbežárna Prace bude v sobotu 2.2.2019 v 8:30 hod. u KD prodávat: kuřice 

červené za 170 Kč/ks, roční slepice za 90 Kč/ks, krmivo pro nosnice a králíky 

120Kč/10kg balení + vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - 

cena 10 Kč/ks. 

Fi 100% Rework hledá nové zaměstnance na pozici kontrolor, výroba, průmysl 

a provoz. Jde o kontrolu lakovaných dílů. Více informací na tel. č.: 736 195 800 

nebo na www.pracevreworku.cz. 

Firma BV Brumovice výtahy s.r.o. hledá pracovníka na pozici: MONTÉR 

VÝTAHŮ, SERVISNÍ PRACOVNÍK. Popis pracovní náplně: montáže výtahů a 

servisní činnost na výtazích. Velikost úvazku: HPP na dobu neurčitou se 

zkušební dobou. Požadavky na kandidáta/tku: pracovní flexibilita, manuální 

zručnost, zodpovědnost, schopnost učit se novým věcem, komunikativní 

schopnosti, řidičské oprávnění sk. B, vyhláška č. 50/1978, praxe v oboru vítána 

Firma nabízí: zajímavou, dobře placenou práci v zavedené firmě, mladý 

kolektiv. Kontaktní osoba: p. Václav Šemora, vaclav.semora@bvbrumovice.cz 

Tel.: +420 737 444 503. Místo výkonu práce: ČR a SROV. 
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