HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Kdo z občanů ztratil klíč, nechť si ho vyzvedne na OÚ.
Knihovna Krumvíř oznamuje, že od 2.7.2018 do 15.7.2018 bude zavřeno
z důvodu dovolené.
Coop Jednota oznamuje občanům, že je možnost si objednat cukr krystal 1kg za
9,90Kč.
Prodám malotraktor TZ-4K-14. Cena dohodou. Bližší informace na tel. č.:
724 668 696.
MUDr. Novotná oznamuje, že v pondělí 25.6.2018 a ve čtvrtek 28.6.2018
neordinuje.
Soukromý prodejce z Hradiště bude ve středu 27.6.2018 od 10:00h – 10:30h u
KD prodávat čerstvá vejce cena 2,-Kč a 3,20Kč/ks. Dále prodej nové brambory
12Kč/kg, rajčata, okurky, papriky, cibule, česnek.
Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi, bude ve čtvrtek 28. června od
11:15h do 11:30h u KD nabízet široký sortiment kuřecího, krůtího, kachního,
vepřového masa, poctivých masouzenářských výrobků a škvařeného sádla za
nízké ceny. Škvařené sádlo kyblík 1 kg za 59 Kč. Příjem objednávek na tel. čísle:
777 814 413.
Spolek Terezínských vinařů Vás zve na 13. ročník Dne otevřených sklepů
v Terezíně, který se koná v sobotu 30.6.2018. Ochutnáte kvalitní vína od
místních vinařů, vystoupí cimbálová muzika Rubáš z Buchlovic a Mužáci
z Hovoran. Nebude chybět ohňová show a další doprovodný program. Tak
nezapomeňte první červencový víkend – sklepy se otevřou od 12:00h do 18:00h.
Krumvířský hostinec přijme do pracovního poměru číšníka a servírku. Bližší
informace v provozovně.
Jednota, spotřební družstvo v Mikulově přijme pracovnici na pozici Zástupce
vedoucí prodejny v Krumvíři. Nástup je možný ihned, dle domluvy. Více
informací na tel. čísle 725 941 438 nebo na prodejně.
ZEMAX Šitbořice a.s, přijme do pracovního poměru ošetřovatele/ku v živočišné
výrobě. Požadujeme spolehlivost, dobrý vztah ke zvířatům. Kontaktní osoba na
tel. 777 744 053. Nástup možný ihned nebo po dohodě.
Vinárna u Templářských rytířů Čejkovice, přijme pomocnou kuchařku /
kuchaře. Nástup dle dohody. Dobré finanční podmínky. Možnost trvalého
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pracovního poměru i zkráceného úvazku. Popřípadě dle domluvy. Zájemci se
mohou hlásit u pana Bučka na tel.777 566 770 nebo email:
rezervace@vinarnacejkovice.cz.
Zeči – sady s.r.o., Boleradice 426 nabízí práci na DPP sklizeň meruněk
v termínu od 25.6.2018 do 31.7.2018. Pracoviště je v ovocných sadech Martinice
u Klobouk u Brna. Mzda úkolová dle výkonu. Kontakt: e-mail: zecisady@seznam.cz nebo tel. č.: 773 960 015 p. Pálková Monika.
V OBCI KRUMVÍŘ HLEDÁME DORUČOVATELE LETÁKŮ A
ADRESNÝCH ZÁSILEK NA DLOUHODOBOU BRIGÁDU. ODMĚNA 3000
KČ. V PŘÍPADĚ ZÁJMU ČI DOTAZŮ VOLEJTE: 774 979 419.
Společnost CEZEA – šlechtitelská stanice, a.s. nabízí letní brigádu na začátku
prázdnin vhodnou především pro mládež z Čejče a okolí ve věku od 15ti let a s
ukončenou školní docházkou. Hledáme spolehlivé brigádníky pro práci s
rostlinami kukuřice při opylování. Jedná se o nenáročné, ale pečlivé venkovní
práce. Práce jsou plánovány s ohledem na počasí a prováděny pod odborným
dohledem stálých zaměstnanců. Předpokládaný termín brigády: od 30.6. do
31.7. 2018. Pracovní doba: všední dny 6:30 - 15:00 ; dle potřeby i o sobotách.
Bonus za spolehlivost a pravidelnost docházky. Příplatek za práci v sobotu a o
státních svátcích. Zázemí společnosti: šatna, sprcha, parkování a úschova kol,
možnost stravování v blízkosti pracoviště. Na brigádu se můžete kdykoli nahlásit
na telefonu 518 361 257. Více informací na webu společnosti www.cezea.cz nebo
na vývěsce u OÚ.
Domácí péče senior se sídlem v Bošovicích nabízí seniorům pomoc v domácnosti
jako např. drobný nákup, úklid, osobní hygienu. Bližší informace na tel. č.:
602 875 871, e-mail: domacipecesenior@gmail.com nebo na stránkách
www.domacipecesenior.cz.

