HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Příměstský tábor „Tudy z nudy“ přichází pro vaše děti s nabídkou různorodého
programu plného zábavy a to od 12.7. do 23. 7. a od 2.8. do 13. 8. v Kloboukách
u Brna. Zaměření nabídky: 1. turnus „Minecraft naživo“, 2. turnus
„Sebeobrana“, 3. turnus „Cesta malého indiána“ a 4. turnus „Dobrodružství
v lese“. Poslední termín pro zaslání přihlášek je 20. 6. Přihlášky a jiné
informace jsou dostupné na webových stránkách www.primestaktudyznudy.cz.
Doplňující informace Vám poskytne organizátor tábora na mob. čísle
777 906 687.
Polyplast s.r.o. Boleradice hledá zaměstnance. Požadují manuální zručnost,
schopnost samostatné práce, pečlivost a zodpovědnost. Pro další informace
volejte Ing. Václava Hrdého, tel. č.: 608 235 323 nebo e-mail: hrdy@polyplast.cz.
Šimáček HS, spol. s.r.o. hledá nové spolupracovníky na pozici: pracovník
ostrahy na pracoviště Brumovice. Vhodné pro invalidní důchodce, osoby
zdravotně znevýhodněné. Požadují spolehlivost, bezúhonnost, flexibilitu. Nabízí:
zázemí stabilní firmy, pravidelný měsíční příjem, možnost práce na zkrácený
úvazek. Pro bližší informace volejte p. Ostřížkovi na tel. č.: 602 961 580.
Jednota, spotřební družstvo v Mikulově hledá zaměstnance na pozice
Zástupce/kyně vedoucí prodejny a prodavač/ka-pokladní v prodejně Jednota
Krumvíř. Nástup ihned nebo dohodou. Více informací na prodejně nebo na tel.
čísle 519 500 958.
BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s., Brumovice č. 410, okr. Břeclav, přijme do
pracovního poměru nové zaměstnance na pozici nákupčí se znalostí angličtiny,
technolog výroby a konstruktér nábytku. Bližší informace naleznete na
www.blanar.cz či na telefonním čísle 727 807 451 nebo 519 440 651.
Obec Krumvíř oznamuje, že letošní ročník folklorního festivalu Kraj beze stínu
byl vzhledem k platným podmínkám konání těchto akcí zrušen.
Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 3.6.2021 od 10:00h – 10:30h u
KD prodávat vejce 2-3,20Kč/ks, skleníková rajčata, okurky, kedlubny,
brambory, cibuli, česnek, med a mák.
Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi, bude ve čtvrtek 3. června od
13:50h do 14:10h u KD nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího,
kachního, vepřového, hovězího masa, poctivých masouzenářských výrobků,
zabijačkových výrobků a škvařeného sádla za nízké ceny. Současně s prodejem

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
masa bude probíhat prodej českých vajec. Například: Hovězí roštěná 249 Kč/kg,
králík celý chlazený 199 Kč/kg, kuřecí stehenní řízek 109 Kč/kg, vepřová masitá
žebra 85 Kč/kg, klobásy, špekáčky, tlačenka, škvarky, paštiky, masové rolády aj.
Příjem objednávek na tel. čísle: 777 814 413.
Město Klobouky u Brna hledá pracovníka na pozici "Vedoucí řízené skládky
odpadu", požadavky řidičský průkaz skupiny B, C a T. Bližší informace na
Městském úřadě nebo na tel. 519 361 571. Nástup do zaměstnání dle domluvy.
Drůbežárna Prace bude v sobotu 5. 6. v 8:30 hod. prodávat u KD kuřice, chovné
kohouty, slepice ve snášce, brojlerová kuřata, káčata, husokačeny Mulard,
housata, krůty, krmivo pro nosnice a králíky, vitamínové doplňky, dále pak
vykupovat králičí kožky - cena 10 Kč/ks.
Dětský den v Morkůvkách, který budeme pořádat v sobotu 5.6.2021 od 14:00
hod. na hřišti v areálu Šenk u Fuka. Občerstvení jídla v podobě guláše z kotlíku
a cigáry z udírny bude k dispozici. Budou nachystány soutěže pro ratolesti a
možná pokud se na nás usměje štěstí dojede i PČR s ukázkou psovodů a
techniky a také hasiči, abychom dětem ukázali něco navíc.
Firma BLANÁŘ NÁBYTEK Brumovice oznamuje, že v tento pátek 4. 6. a
sobotu 5. 6. pořádá výprodej postelí, matrací, látek a dalšího materiálu za
výprodejové ceny. Otevřeno bude od 9 do 17 hodin. Výprodej bude probíhat
v obloukové hale a prodejně v Brumovicích.
Hotel Kraví hora v Bořeticích hledá někoho šikovného na pozici číšník/servírka
a kuchař/kuchařka. Nástup možný ihned. V případě zájmu nás neváhejte
kontaktovat na reditel@kravihora.cz nebo volejte na tel. číslo 724 558 277.
Fotbalisté SK Krumvíř sehrají v pátek 4. června od 17:30 na domácím hřišti
přípravné utkání proti 1. SC Znojmo.

