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

vodoměrů. 

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. 

Soukromý prodejce z Břeclavi bude nabízet ve čtvrtek 7.11.2019 v době od 9:00h 

do 9:30h nebo dle zájmu občanů u KD jelita, jitrnice, tlačenku, klobásy, domácí 

paštiku a sádlo.   

Česká oděvní firma Dabona Hodonín uskuteční v naší obci ve čtvrtek 7.11.2019 

od 14.30 do 16.00 hod na KD prodej svých výrobků. Jedná se dámské 

vycházkové i teplejší šaty, svetříky a halenky z kvalitních elastických úpletů, vše 

i v nadměrných velikostech a novou kolekci pánských košil. Přijďte se podívat a 

nakoupit kvalitní české zboží. 

Drůbežárna Prace bude v sobotu 9.11. v 8:30 hod. u KD prodávat: 

kuřice, krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky, dále pak vykupovat 

králičí kožky - cena 5 Kč/ks. 

MUDr. Novotná zve všechny občany na procházku světového dne diabetu s 

výukou „Nordic Walking“, který se uskuteční ve středu 13.11.2019 ve 14:00h u 

zdravotního střediska v Kloboukách u Brna. Hole sebou. 

Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj Hustopeče oznamuje rozšíření domácí 

hospicové péče o nevyléčitelně nemocné a umírající, včetně podpory osob, které 

doma pečují o osobu blízkou, pro celý okres Břeclav. Pro pracoviště 

v Hustopečích přijme do pracovního poměru pečovatele, pečovatelky a 

zdravotní sestry, jak na plný pracovní poměr, tak i brigádně nebo částečný 

úvazek. Kontakt na www.girasole.cz, případně volejte na telefon 775 246 953. 

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

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

http://www.girasole.cz/
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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“. V případě 

zájmu kontaktujte paní Tichou na tel.: 737 285 104, e-mail: ticha@diton.cz . 

http://www.betonbroz.cz/
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