HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
OÚ Krumvíř oznamuje občanům, že vybírá místní poplatky na rok 2022 odpad,
srážková voda a pes. Splatnost poplatků je do 31.5.2022.
Byly nalezeny hodinky, kdo je ztratil, nechť si je vyzvedne na OÚ.
Obec Krumvíř oznamuje, že pořádá sbírku pro Ukrajinu, která bude
prostřednictvím Jihomoravské komunitní nadace přepravena na místo určení.
Sbírka bude probíhat v Po 28.2., Út 1.3. a Stř. 2.3. na Hasičské zbrojnici vždy od
17:00h do 19:00h. Vybírají se: Spací potřeby jako např.: spací pytle, karimatky,
přikrývky, dále hyg. potřeby, dětské pleny, sunar, dětské výživy, trvanlivé
potraviny, zdravotnický materiál.
Rybářství Dujsík bude dnes 2.3.2022 v 15h u OÚ prodávat živé ryby: kapr a
pstruh. Na požádání ryby zabije a vykuchá. Zdrží se ½ hodiny.
Drůbežárna Prace bude v sobotu 5. 3. v 8:30 hod. u KD prodávat: roční slepice,
mladé kuřice a chovné kohouty, krmivo pro nosnice a králíky, vitamínové
doplňky, a dále pak vykupovat králičí kožky - cena 15 Kč/ks.
Obec Krumvíř, krumvířští stárci, stárky a krojovaná chasa vás srdečně zvou na
tradiční Krojovaný ples, který se koná v sobotu 5.3.2022 od 20.00 hodin
v Kulturním domě v Krumvíři. K tanci a poslechu hraje dechová hudba
Zlaťulka a cimbálová muzika Primáš. V programu večera bude ve 20:30
slavnostní nástup krojovaných a od 21:30 předtančení Moravské besedy místní a
přespolní chasou. Čeká na vás bohatá tombola, občerstvení zajištěno.
Restaurace nebe u čerta (bývalý Krumvířský hostinec) oznamuje občanům, ze
dne 14.3.2022 otevírá. Těšit se můžete na meníčka, výběr ze tří druhů za 95kc,
pravou italskou pizzu, odpoledni minutky, šipkařské turnaje a víkendové akce.
Na čepu bude gambrinus 11, radegast 12, plzeň, birell, kofola. Při této
příležitosti hledá číšnika-servirku, pomocnou silu do kuchyně a na úklid. Mzda
od 110kc /hod.
Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi, bude ve čtvrtek 3. března v čase
od 13:00h do 13:20h u KD nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího,
kachního, vepřového, hovězího masa, poctivých masouzenářských výrobků a
škvařeného sádla za nízké ceny. Například: Krůtí prsní řízek 219,90 Kč/kg,
králík celý 199,90 Kč/kg, krůtí horní stehno 169,90 Kč/kg, hovězí přední s kostí
139,90 Kč/kg, výpečky 95,90 Kč, masitá žebra 89,90 Kč/kg, kuřecí křídla XXL
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69,90 Kč/kg, kuřecí polévkové díly 25,90 Kč/kg, masové rolády, tlačenka, aj.
Příjem objednávek na tel. čísle: 777 814 413.
Logistická společnost MOSS logistics Hustopeče pořádá Den otevřených dveří, a
to ve čtvrtek 3. března od 15 hodin. Otevřeme dveře naší firmy zájemcům o
práci řidiče. Představíme naše zázemí, servis, kamiony a další techniku. Kdo
nemá řidičský průkaz skupiny C+E, zkusíme nabídnout řešení. Zájemce
prosíme, aby se nahlásili do 1. března na email kariera@mosslogistics.cz. Více
informací na webu mosslogistics.cz a na Facebooku.
Restaurace a pizzerie Sahara v Šardicích příjme do svého týmu servírky a
kuchařku. Nutnost řidičského průkazu skupiny B. Více informací ohledně platu
a pracovní doby rádi zodpoví na telefonním čísle 601 222 902 nebo přímo v
restauraci. Samozřejmostí je příspěvek na dopravu do práce a měsíční prémie.
Absolvent(k)y i zkušené profesionál(k)y přijme do svého týmu mezinárodní
společnost Westfalia Metal v Hustopečích. Otevřené pozice ve výrobě - s praxí i
bez:
• Operátor / Operátorka výroby, Ruční montáž, Obsluha strojů, Svařování
ruční CO2 nebo robotické (i bez průkazu)
Čeká Vás přátelské a moderní pracovní prostředí, motivující finanční
ohodnocení a různorodá pracovní náplň. Nabízí náborový příspěvek až 30.000,Kč, široké portfolio benefitů, zaškolení samozřejmostí. Více informací: na
Facebooku, na e-mailové adrese veronika.mrazkova@westfalia-mh.com, nebo
volejte bezplatnou náborovou linku 800 023 008.
Realitní makléř Jan Vystoupil, hledá v této obci a blízkém okolí pro své
klienty rodinný dům až do dvanácti milionů korun, případně stavební pozemek
alespoň 300 m2.Pokud máte odpovídající nemovitost na prodej, volejte 774 999
016, nebo kontaktujte skrze web janvystoupil.cz.
Jednota, spotřební družstvo v Mikulově hledá zaměstnance na pozici
Prodavač/prodavačka- pokladní do prodejny Jednota Krumvíř č.38, 691 73.
Nástup ihned nebo dohodou. Více informací na webových stránkách
www.jednota.cz, sekce Kariéra, na prodejně nebo na tel. čísle 519 500 958.
MUDr. Burýšková, dětská ambulance Klobouky u Brna oznamuje, že od pondělí
7.3. do pátku 11.3.2022 neordinuje. Zástup MUDr. Nentvich, Velké Němčice.
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BLANÁŘ NÁBYTEK Brumovice č. 410, okr. Břeclav, přijme na Dohodu o
provedení práce-brigádu pomocnou sílu do firemní kuchyně. Práce je vhodná
pro studentku i důchodkyni. Jedná se o brigádu po dobu dlouhodobé nemoci
naší pracovnice. Nutný dobrý zdravotní stav. Zdravotní průkaz pracovníka
v potravinářství výhodou. Bližší informace získáte na telefonním čísle
727 807 451 nebo 519 440 651.
Nabízím černozem za odvoz v Kloboukách u Brna, v případě zájmu volejte panu
Sajbenovi 777 457 120.
BLANÁŘ NÁBYTEK Brumovice č. 410, okr. Břeclav, přijme ihned do
pracovního poměru řidiče vnitropodnikové dopravy. - Dvousměnný provoz,
- Vhodné pro zdatného důchodce nebo řidiče, který už nechce jezdit po světě,
práce pouze v sídle firmy Brumovice 410. - Mzda 30.000,-Kč, - Příspěvek na
dojíždění, - ŘP C,E a profesní průkaz podmínkou. Bližší informace naleznete na
www.blanar.cz či na telefonním čísle 727 807 451 nebo 519 440 651.

