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Společnost Beton Brož s.r.o. se sídlem v Otnicích, hledá nové pracovníky na 

pozice: provozní údržbář – zámečník nebo elektrikář, strojník lisu, obsluha 

balící linky, pracovník zakázkové výroby, řidič VZV – skladník, zedník. Nabízí 

práci ve stabilní české společnosti na HPP, nadstandartní příplatky, zaškolení, 

výrazné zaměstnanecké slevy, příspěvek na penzijní pojištění, příspěvek na 

stravování, zvýhodněné telefonní tarify. V případě zájmu kontaktujte paní 

Tichou na tel. č.: 737 285 104 nebo e-mail: ticha@diton.cz.  

Hasiči Krumvíř zvou všechny malé i velké děti na Dětský den, který se koná 

v sobotu 8. června od 14 hod na stadionu. Pro děti jsou tradičně připraveny 

sportovní soutěže, skákací hrad, odměny, občerstvení, hasičská pěna, malování 

na obličej a diskotéka. S sebou si vezměte sportovní oděv a obuv, kolo nebo 

odrážedlo a dobrou náladu. Akce se koná za příznivého počasí. Těšíme se na 

vás! 

Fotbalisté SK Krumvíř sehrají o nadcházejícím víkendu tyto mistrovské zápasy: 

muži B hrají v sobotu 8. června od 10 hodin v Charvátské Nové Vsi, muži A 

hrají také v sobotu v 17 hodin v Kuřimi, starší žáci budou hrát v neděli 9.6. od 

10 hodin v Nosislavi a dorost hraje v neděli od 14:45h v Rohatci. 

MUDr. Novotná oznamuje, že v pondělí 10.6.2019 neordinuje a ve čtvrtek 

13.6.2019 ordinuje pouze v Kloboukách. 

Soukromý prodejce z Vacenovic bude v pondělí 10.6.2019 od 12:30h do 13:00h 

prodávat u KD jablka Golden, Jonagold 1kg za 12-16 Kč, včelí med 150Kč/kg. 

E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení 

distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude 

přerušena dodávka elektrické energie dne 19.6.2019 od 7:30h do 15:30h v celé 

Obci Krumvíř. Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 

800 22 55 77 nebo navštivte stránky www.eon.cz. 

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. 

Firma Kovo Staněk, s.r.o. Brumovice přijme ihned do HPP- svářeče na CO a 

TIG na jednosměnný provoz. Nástup možný ihned – tel. 724 346 286. 

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

bude přijímat objednávky na veškeré kamenické práce. Vše za výhodné ceny. 
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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%, opakuji 

telefonní číslo, které je platné po celý rok 777-888-332. 

 

 


