HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Jednota Krumvíř žádá občana, který si na prodejně zapomněl tašku s obuví,
nechť si ji vyzvedne.
Od pondělí 31.1.2022 do pondělí 7.2.2022 se budou provádět v naší obci odečty
plynoměrů. Žádáme občany o zpřístupnění skříněk s plynoměry, případně
vylepení stavu plynoměru na dveře domu v případě jejich nedostupnosti.
V pátek 4.2.2022 od 9.50 do 10.00 hod přijede ke KD pojízdná prodejna z
Velkých Pavlovic. Nabízí chlazené kuřecí , krůtí a vepřové maso z českých
chovů. Zájemci si mohou vyzvednout rozvozový kalendář na rok 2022.
Drůbežárna Prace bude v sobotu 5. 2. v 8:30 hod. u KD prodávat: mladé
červené kuřice, krmivo pro nosnice a králíky, vitamínové doplňky, a dále pak
vykupovat králičí kožky - cena 15 Kč/ks.
MUDr. Novotná oznamuje, že od pondělí 7.2. do 11.2.2022 neordinuje.
Soukromý prodejce z Vacenovic bude v pondělí 7.2.2022 od 12:30h do 13:00h
prodávat u KD jablka Golden, Jonagold, Gala 20-25Kč/kg, brambory po 25kg a
10kg balení 10Kč/kg a cibule 12Kč/kg.
Městské muzeum a Muzejní spolek v Kloboukách u Brna Vás zvou na Besedu o
vystěhovalectví krajanů do Srbska, která se koná v úterý 8. února v 16:30 hodin
v prostorách muzea. Besedu odborně povede Mgr. Michal Pavlásek, Ph.D.
z Etnografického ústavu.
Restaurace Nebe u Čerta Čejč vaří a rozváží polední menu, pizzu a akční jídla.
Zajišťuje catering - oslavy, narozeniny, promoce, trachty, svatby, firemní
večírky, atd. Objednávky na tel. č.: 774 171 008 nebo e-mail:
nebeucerta@seznam.cz.
Firma Kovo Staněk, s.r.o. Brumovice přijme ihned do HPP pracovníka na
naceňování poptávek - technologa na jednosměnný provoz s platem 45-50 000,Kč - tel. 724 346 286 a do provozu Klobouky montážního dělníka na
jednosměnný provoz - plat 30-40 000,-Kč - tel. 774 911 150. Nástup možný ihned.
BDS BUS s.r.o. přijme řidiče a řidičky autobusu na linky v okolí Klobouky u
Brna – Čejč – Kyjov. Více informací na tel. č. 720 039 589.
Firma Bukovský oznamuje vinařům, že bude znovu štěpovat a nabízet révové
sazenice z vlastní produkce. Nabízí jak tradiční tak i nově vyšlechtěné odrůdy.
Objednávky přijímá do 15.2 k odběru budou na podzim 2022 bližší informace
na telefonu 776 215 320 nebo email tondaotahal@gmail.com.
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BLANÁŘ NÁBYTEK Brumovice č. 410, okr. Břeclav, přijme do pracovního
poměru nové zaměstnance na pozici: skladník s oprávněním řídit vysokozdvižný
vozík, stolař – obsluha dřevoobráběcích strojů včetně CNC strojů, technolog
výroby, konstruktér nábytku, kvalitáře, vedoucího oddělení kvality, specialistu
na sociální sítě, řidiče vnitropodnikové dopravy s oprávnění C+E, údržbářeprovozního elektrikáře a další. Nabízíme odpovídající mzdu a množství benefitů.
Bližší informace naleznete na www.blanar.cz či na telefonním čísle 727 807 451
nebo 519 440 651.

