HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Mikroregion Hustopečsko s ORP Hustopeče, jehož je obec Krumvíř členem,
zřídil bankovní účet na sbírku postiženým obcím tornádem pod názvem:
„Tornádo ničilo, my pomáháme“. Pokud budete chtít pomoci finančním
příspěvkem postiženým obcím, zašlete jej na č. ú.: 6013134339/0800. Děkujeme
za pomoc.
MUDr. Novotná oznamuje, že od 2.8. do 6.8.2021 neordinuje z důvodu dovolené.
Obecní úřad Čejč přijme pracovitou, soběstačnou a svědomitou osobu na pozici
zaměstnanec technických služeb, provozní elektrikář. Jedná se o práci na dobu
určitou – 12 měsíců, na plný prac. úvazek. Pokud Vás výzva zaujala, neváhejte
zaslat přihlášku nejpozději do pátku 13. srpna do 12 hodin v zalepené obálce
označené „Veřejná výzva“. Bližší informace jsou zveřejněny na webových
stránkách obce Čejč v sekci „Aktuální dokumenty“,
http://www.cejc.cz/soubory/uredni-deska/nabidka-prace-elektrikar.pdf.
Pošta Partner Krumvíř oznamuje, že ve středu 4.8.2021 bude z technických
důvodů otevřeno pouze od 12:00h do 16:30h.
Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi, bude ve čtvrtek 5. srpna 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: Hovězí roštěná 299 Kč/kg, králík
celý 199 Kč/kg, hovězí přední s kostí 139 Kč/kg, vepřová krkovice s kostí 109
Kč/kg, vepřová masitá žebra 89 Kč/kg, kuřecí křídla XXL 64 Kč/kg, kuřecí
polévkové díly 21 Kč/kg, klobásy, špekáčky, škvarky, paštiky, masové rolády aj.
Příjem objednávek na tel. čísle: 777 814 413.
Drůbežárna Prace bude v sobotu 7. 8. v 8:30 hod. u KD prodávat: mladé
kuřice a chovné kohouty, slepice ve snášce, brojlerová kuřata, káčata, krůty,
husokačeny Mulard, jatečné kachny, krmivo pro nosnice a králíky, vitamínové
doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - cena 10 Kč/ks.
Paní Švagerková a Bolsíková z Mutěnic oznamují, že přijímají objednávky na
koláčky k hodům s náplní tvarohovou, ořechovou, povidlovou a makovou
1ks/4,50Kč. Tel. č. 776 083 040. Koláčky přivezou v pátek 20.8.2021 v 18:00h u
Jednoty.
Firma Kovo Staněk, s.r.o. Brumovice přijme ihned do HPP svářeče a
zámečníka, plat 30-40 000,-Kč . Nástup možný ihned – tel. 724 346 286.

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Hotel Kraví hora v Bořeticích hledá někoho šikovného, spolehlivého a
usměvavého na pozici číšník – servírka. Nástup možný ihned na HPP. Pro více
informací volejte na telefonní číslo 724 558 277 nebo posílejte životopis na
reditel@kravihora.cz
Jednota Krumvíř oznamuje, že přijímá objednávky na mladé kuřice a kohouty.
Objednávku lze učinit do 25.8.2021, přímo na prodejně, kde vám budou
poskytnuty i veškeré informace.

