
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

Rybářství Dujsík bude prodávat ve středu 4.9.2019 od 14:30h u OÚ živé ryby. 

Nabízí: kapr, amur, štika, sumec, siven a pstruh. Ryby na pořádání zabije a 

vykuchá. 

Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 5.9.2019 od 10:00h – 10:30h u 

KD prodávat vejce cena 1,90-3,20Kč/ks, brambory, cibule, česnek, švestky, med 

a mák.  

MUDr. Burýšková, dětská ambulance Klobouky u Brna oznamuje, že od středy 

28.8.2019 do pátku 6.9.2019 neordinuje. Zástup MUDr. Diblíková Kobylí. 

E.ON Distribuce a.s. oznamuje, že v pondělí 9.9.2019 od 7:30h do 14:30h bude 

přerušena dodávka elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení 

distribuční soustavy a to v oblasti Rybníček od č. p. 52, 421 a 285 po č. p. 452 

mimo č. p. 446. 

V sobotu 7.9.2019 se v kulturním domě v Krumvíři koná od 8:00 do 11:00 burza 

dětského, dámského, pánského oblečení, příslušenství pro miminka, hraček, 

obuvi, knih a sportovního vybavení. Bližší informace na vývěsce obecního úřadu. 

Mediaservis s.r.o., divize Brno hledá spolehlivé doručovatele reklamního tisku a 

adresných zásilek. Jedná se o práci kdykoliv během dne 1-2x týdně na vedlejší 

pracovní poměr. Je vhodná zejména pro důchodce, ženy v domácnosti nebo na 

mateřské dovolené, studenty nebo jako přivýdělek k jiné pracovní činnosti. 

Může ji vykonávat i osoba vedená na Úřadu práce. Požadavky: spolehlivost, 

zodpovědnost, smysl pro orientaci. Mzda: úkolová. Bližší informace vám rádi 

poskytneme na e-mailu: lenka.svrckova@mediaservis.cz nebo na tel. č.: 

725 346 343. 

Pro naši obec nabízí své služby kamenictví s dlouholetou tradicí, které u nás 

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, dnes sleva až 30%.  

Skupina zemědělských společností hledá zájemkyni na pozici 

personalita/mzdová účetní. Znalost účetnictví výhodou, není však podmínkou. 

Mzda dohodou. Kontakt: Pavel Vinklárek 724030805. 
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Dne 21.10.2019 se v KD Krumvíř v 19:00h uskuteční představení zábavného 

pořadu Zdeňka Izera s názvem Na plný coole. Předprodej vstupenek je na 

Obecním úřadě Krumvíř a v síti www.ticketart.cz. 

 

http://www.ticketart.cz/

