HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Pošta Partner Krumvíř oznamuje, že ve čtvrtek 7.6.2018 bude otevřeno od 8:00
do 11:00h a v pátek 8.6.2018 bude otevřeno od 13:00h do 15:00h.
Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 7.6.2018 od 10:00h – 10:30h u
KD prodávat čerstvá vejce cena 3,20Kč/ks. Dále prodej skleníková rajčata,
okurky, papriky, cibule, česnek a další.
Zelenina Juvita Uherský Brod bude v pátek 8.6 od 12:10 do 12:30 h u KD
prodávat jahody, nové brambory, meruňky ze Strážnice, cibuli, nový česnek,
Slovenské rajčata, papriky, okurky. Dále nabízíme žampiony, hlívu ústřičnou a
další ovoce a zeleninu. Prodáváme i český med a olejové svíčky za 10 Kč/Ks.
Objednávat můžete také na telefonu 777 880 988.
Základní škola a Mateřská škola Krumvíř nabízí pracovní místo uklízečky
mateřské školy na celý pracovní úvazek. Plat dle platných platových tarifů,
příplatek za dělenou směnu, závodní stravování, čerpání benefitů z fondu
kulturních a sociálních potřeb. Nástup možný od 20.srpna 2018. Místo je vhodné
i pro dva zájemce na poloviční úvazek, dopolední a odpolední směny. Zájemci
hlaste se na telefonním čísle 519419341, 774419341 nebo emailem
zs.krumvir@tiscali.cz.
Jednota, spotřební družstvo v Mikulově přijme pracovnici na pozici Vedoucí
prodejny v Krumvíři. Nástup je možný ihned, dle domluvy. Více informací na
tel. čísle 725 941 438 nebo na prodejně.
Vinárna u Templářských rytířů Čejkovice, přijme pomocnou kuchařku /
kuchaře. Nástup dle dohody. Dobré finanční podmínky. Možnost trvalého
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.

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
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.
Pro naši obec nabízí své služby kamenictví s dlouholetou tradicí, které u nás
bude přijímat objednávky na veškeré kamenické práce. Vše za výhodné ceny.
Pro využití této akční nabídky, je NUTNÉ si sjednat přesný čas schůzky s tímto
kameníkem, který se právě pohybuje v okolí naší obce a to na jednoduchém
telefonním čísle: 777-888-332. Nabízí: Nové pomníkové sestavy v žulovém
provedení, broušení starých hrobů, kompletní služby v oboru kamenictví a
restaurování, a jiné opravy a úpravy Vašeho hrobu, dnes sleva až 30%, opakuji
telefonní číslo, které je platné po celý rok 777-888-332.
TJ Sokol Krumvíř oznamuje občanům, že v sobotu 9.6.2018 ve 14:15h sehraje
dorost Krumvíř fotbalový zápas s Baník Lužice na fotbalovém hřišti
v Kloboukách a v 16:30h sehrají dospělí Krumvíř na domácím hřišti fotbalový
zápas s Moravan Lednice.

