
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. 

Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi bude ve čtvrtek 7. února 2019 od 

10:30h do 10:50h u KD nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího, 

kachního, vepřového masa, poctivých masouzenářských výrobků a škvařeného 

sádla za nízké ceny. Například: Kuřecí křídla mražená za 39 Kč/kg, Škvařené 

sádlo kyblík 1 kg za 59 Kč. Příjem objednávek na tel. čísle: 777 814 413. 

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. 

ČZS Sdružení vinařů Krumvíř Vás srdečně zve na Zahrádkářský ples, který se 

koná 9.2.2019 ve 20:00h v KD Krumvíř. Hraje kapela Jiřího Helána se svými 

sólisty. Bohatá tombola. Občerstvení zajištěno.  

Obec Morkůvky vyhlašuje záměr pronajmout objekt občerstvení u hřiště a 

blízkosti cyklotrasy. Termín přihlášek do výběrového řízení je 27. 2. 2019 do 

17:00 hodin. Bližší informace naleznete na webu a facebooku obce nebo u 

starostky na tel. 724 171 325. 

Firma Bison Sportswear s.r.o. přijme pracovníky do provozovny v obci 

Nesvačilka hledáme pracovníky pro obsluhu lisu a digitální sublimační tiskárny 

na plný pracovní úvazek. Vše potřebné naučíme. Pracovní náplň: obsluha lisu a 

tiskárny. Požadujeme: ochota učit se novým věcem, samostatnost, pracovitost. 

Nabízíme: stabilní dlouhodobé zaměstnání na hlavní pracovní poměr, příjemné 

pracovní prostředí, odpovídající ohodnocení. V případě zájmu nás prosím 

kontaktujte e-mailem či telefonicky. E-mail: slatinsky@bison.cz, tel. 777943669. 

Trápí Vás vlhké stěny ve sklepě nebo v domě? Máte problémy s plísní? Záleží 

Vám na Vašem zdraví? Firma Dryout zajišťuje profesionální odvlhčení 

bezkontaktním systémem – rodinných domů, bytů, sklepů, průmyslových 

objektů nebo kulturních památek. Dále provádí měření vlhkosti 

a poskytuje odborné poradenství. V případě zájmu kontaktujte Ing. Jana Dršku 

na tel.: 602 525 864. 
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