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OÚ Krumvíř oznamuje občanům, že vybírá místní poplatky na rok 2022 odpad, 

srážková voda a pes. Splatnost poplatků je do 31.5.2022. 

Oznamujeme, že z důvodu stavebních prací bude zítra 12.4. od 7-12 hodin 

neprůjezdná silnice směrem ke keramičce a na Násedlovice. 

EG.D oznamuje, že ve středu 13.4.2022 od 7:30h do 15:30h bude přerušena 

dodávka elektrické energie v ulici Rybníček včetně staveb u trafostanice od č. p. 

480 po č. p. 445. 

Diakonie BETLÉM hledá pracovníky přímé péče do pobytových služeb: Hledá 

pracovníka na HPP do Chráněného bydlení Mirandie v Brumovicích, kde žijí 

dospělí lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Jedná se o nepřetržitý 

provoz, nástupní mzda od 21.000 Kč. Bližší informace Vám podá vedoucí služby 

na telefonu 777 936 577.  

Dále hledá pracovníka do přímé péče do denního a týdenního stacionáře pro děti 

s mentálním a kombinovaným postižením v Domově Narnie v Morkůvkách. 

Jedná se o denní a noční směny od pondělí do pátku, víkendy a svátky jsou 

volné, možnost zkráceného úvazku. Bližší informace podá vedoucí služby na 

telefonu 736 603 495. 

Dále hledá pracovníky na DPP na občasnou výpomoc do odlehčovacích služeb 

pro seniory v Kloboukách u Brna, odměna od 120 Kč/hod., bližší informace 

podá vedoucí služby na telefonu 603 575 294. 

BLANÁŘ NÁBYTEK  Brumovice č. 410, okr. Břeclav, má volná pracovní místa 

s okamžitým nástupem do pracovního poměru: - řidiče vnitropodnikové 

dopravy – mzda 30.000,- Kč, vhodné i pro zdatného důchodce, ŘP C+E, profesní 

průkaz, - elektromechanika, - zámečníka / kovoobráběče, - údržbáře, - řidiče 

vysokozdvižného vozíku – oprávnění W1 do 3 tun i  W2 do 8 tun, - obsluhu 

dřevoobráběcího stroje, - obsluhu dřevoobráběcího CNC stroje, - skladníka. 

Bližší informace naleznete na www.blanar.cz či na telefonním čísle 727 807 451. 

Firma českomoravské kominictví Menšík a Novotný bude ve vaší obci dne 

13.4.2022 provádět kontroly a čištění komínů, spalinových cest, čištění 

spalinových cest u plynových kotlů a revize kotlů na tuhá paliva.. Cena za čištění 

a kontrolu i se zprávou o provedení kontrol a čištění činí 370Kč. Cena revize 

kotlů na tuhá paliva všech tipů značky VIADRUS činí 800Kč.Zájemci se mohou 

objednávat na telefonním čísle 778 144 563. 

http://www.blanar.cz/
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Společnost VIMPEX GROUP s.r.o. Bošovice  přijme do pracovního poměru 

zaměstnance na pozici operátor laserového řezání, operátor a seřizovač CNC 

obráběcích strojů  v provozovně Lovčičky. Zájemci o práci hlaste se na telefonním 

čísle 601 366 462 nebo na e-mailové adrese lucie.sedlackova@vimpex.cz nebo 

přímo v sídle společnosti v Bošovicích.  

Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 14. 4.  v 8:30 hod.  u KD prodávat: roční 

slepice, mladé kuřice a chovné kohouty, brojlerová kuřata, káčata a housata, 

krmivo pro nosnice a králíky, vitamínové doplňky, a dále pak vykupovat králičí 

kožky - cena 15 Kč/ks. 
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