
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

Vak sděluje, že bude v době od pátku 1.11. do středy 13.11.2019 provádět odečty 

vodoměrů. 

MUDr. Burýšková oznamuje, že ve středu 6.11.2019 neordinuje. 

Obecní úřad Krumvíř upozorňuje občany, aby neparkovali vozidla na 

chodnících v ulici na Drahách, k nádraží i v ostatních částech obce a tím 

neohrožovali pohyb chodců. Majitelům zaparkovaných vozů hrozí pokuta od 

Policie ČR nebo odtah vozidla. 

Oznamujeme, že na stránkách Obce Krumvíř v záložce aktuálně je zveřejněn 

dotazník spokojenosti s životem v obci Krumvíř. Jde o anonymní dotazník. 

Děkujeme za vyplnění. 

Oznamujeme, že od pondělí 4.11.2019 do pátku 8.11.2019 v odpoledních 

hodinách od 13:00h do 19:00h 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 Vaněk. 

Rybářství Pohořelice p. Veselý bude ve středu 6.11.2019 od 13:00h do 13:15h u 

OÚ prodávat živé ryby: Kapr I. třída 90,-Kč, Kapr výběr 100,-Kč, Amur 100,-

Kč, Tolstolobik 62,-Kč, Pstruh duhový 180,-Kč. Dále cibule v balení po 5 nebo 

10 kg za 13,-Kč/kg, jablka za 22,-Kč/kg Idaret, Golden, Jonaprint a Jonagoled. 

Společnost Beton Brož s.r.o. se sídlem v Otnicích, hledá do svého týmu nové 

pracovníky na pozice: provozní údržbář – zámečník nebo elektrikář, strojník 

lisu, obsluha balící linky, řidič VZV – skladník, řidič VZV, řidič kolového 

nakladače, vedoucí výrobní linky, referent marketingového oddělení/DTP 

pracovník, zedník – pokladač betonové dlažby. Bližší informace k nabízeným 

pracovním pozicím najdete na www.betonbroz.cz v sekci „kariéra“ 

Pan Mgr. Vladimír Čermák by rád koupil pole v katastru Krumvíř. Na ceně se 

jistě dohodneme. Nabídněte prosím pozemek na tel. č.: 731 007 369 nebo e-mail: 

mgr.cermakvladimir@seznam.cz. Dále nabízí králičí hnůj.  

Kdo z občanů ztratil klíče od auta nechť si je vyzvedne na oú.  

 

http://www.betonbroz.cz/
mailto:mgr.cermakvladimir@seznam.cz

