
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

Společnost Mamut agency oznamuje, že z důvodu podání návrhu společnosti 

TICKET ART s.r.o na insolvenci, jsou nuceni představení Miroslav Donutil - Na 

kus řeči a představení Vztahy na úrovni zrušit. Částky za vstupenky můžete 

nárokovat u společnosti TICKET ART s.r.o. nebo podáním návrhu na 

www.insolvencni-rejstrik.cz v případě, že vstupenky byly zakoupeny on-line 

nebo na pobočce společnosti TICKET ART. V případě zakoupení vstupenek na 

Obecním úřadě v Krumvíři, můžete nárokovat vrácení částky za vstupenky na 

tomto místě. Děkují za pochopení. 

MUDr. Blanář sděluje, že v pátek 8.10.2021 nebude ordinovat. 

Oznamujeme občanům, že v pátek 8.10.2021 a v sobotu 9.10.2021 se konají volby 

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Kdo má zájem o volbu do přenosné 

volební urny, nechť to nahlásí na OÚ, tel. č.: 519 419 321. 

Pekařství Křižák v Kloboukách u Brna hledá nové kolegy a kolegyně do výroby. 

Do tajů řemesla rádi zasvětí a směny si zvolí každý podle sebe. Dále do týmu 

přijme šikovné spolupracovníky na expedici. Práce je v odpoledním čase a 

vhodná i pro studenty. Pro více informací volejte 602 641 137 nebo pište na 

milos@pekarstvikrizak.cz. 

Orlovna Šitbořice přijme nové zaměstnance na pozice: servírka/číšník, kuchař, 

operátor na vyřizování objednávek, obsluha pivnice, řidič sk.B na rozvoz 

objednávek. Na HPP nebo brigádně. Příjemný kolektiv, nové prostory, finanční 

jistota, jídlo na směně zdarma, nástup možný ihned nebo dle dohody. Více 

informací na buchtova.andrea@email.cz nebo 777404564. 

LILA Domov pro postižené děti Otnice,p.o. přijme do hlavního pracovního 

poměru kvalifikovaného fyzioterapeuta. Nabízíme různé zaměstnanecké 

benefity, ubytování, 30 dnů dovolené, zdravotní volno apod.  Nástup možný 

ihned. Zájemci se mohou hlásit přímo v domově na adrese Boženy Němcové 151, 

Otnice, mailem lila@lila.cz nebo  telefonicky na čísle 601 392 785, 544 240 032. 

Fotbalisté SK Krumvíř sehrají o víkendu tyto mistrovské zápasy: starší žáci 

hrají v sobotu 9. října v 9 hodin v Hustopečích, muži "A" hrají také v sobotu v 

15:30 v Ratíškovicích a muži "B" budou hrát v sobotu v 15:30 v Ivani. 
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