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Komu z občanů se od 10.1.2016 zhoršil příjem televizního signálu, který je 

způsoben spuštěním nového zařízení mobilního operátora, nechť to nahlásí na 

OÚ. 

OÚ vybírá místní poplatky odpad 450,-Kč/osoba, děti do 3 let věku jsou od 

poplatku odpad osvobozeni, občané nad 75 let věku: úleva ve výši 225,-Kč/osoba 

(odpad), stočné 50,-Kč/osoba, pes 50,-Kč (každý další 75,-Kč). Poplatky můžete 

zaplatit přímo na OÚ nebo na číslo účtu: 5925651/0100, VS je číslo domu. 

Splatnost poplatků je do 31.5.2016. 

Vinařské potřeby Bureš provozovna Krumvíř oznamují, že zahájili prodej 

sadbových brambor. Nabízí odrůdy: Colette, Adéla a Dali. 

Česká pošta Krumvíř oznamuje občanům, že v úterý 16.2.2016 bude otevřeno 

pouze dopoledne do 10:00h, odpoledne bude zavřeno. 

ČZS sdružení vinařů Krumvíř děkuje všem sponzorům a členům 

zahrádkářského svazu za dodané dary do tomboly. 

Jednota, spotřební družstvo v Mikulově přijme pracovníka na pozici Zástupce 

vedoucí prodejny na prodejnu v Krumvíři. Nástup je možný ihned. Více 

informací na www.jednota.cz v sekci O nás, nebo na tel. čísle 519 500 958. 

Milé ženy, kulturní komise při OÚ Krumvíř Vás srdečně zve na posezení u 

příležitosti Škaredé středy, které se koná ve středu 17. února 2016 v 15 hodin  

V KD v Krumvíři. Malé občerstvení zajištěno. Tradiční pečivo vítáno!!! 

Společnost Lepší práce nabízí možnost pracovního uplatnění pro muže v 

Hustopečích. Přijme zaměstnance na hlavní pracovní poměr na pozici operátor 

svářečských strojů. Nabízí stabilní pracovní zázemí, nástupní mzdu od 14500 do 

17500 Kč/měsíčně, možnost postupu na další pozice a plně hrazenou dopravu. 

Požadují manuální zručnost, ochotu pracovat v třísměnném osmihodinovém 

provozu a čistý trestní rejstřík. Máte-li zájem o více informací, volejte na 

telefonní číslo 736 482 884, popřípadě pište na email 

iveta.kadlickova@lepsiprace.cz 

Drůbežárna Prace bude ve  středu 17. 2. v 8:30 hod. u KD prodávat: kuřice - 

cena 165 Kč/ks, roční slepice - cena 80 Kč/ks, krmivo pro drůbež a králíky + 

vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kůže - cena 5 Kč/ks. 

http://www.jednota.cz/
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V sobotu 20.2.2016 se v KD koná od 8h do 11h burza dětského, dámského, 

pánského oblečení, příslušenství pro miminka, hraček, obuvi, knih a 

sportovního vybavení. 

Společnost Beton Brož s.r.o. se sídlem v Otnicích přijme do pracovního poměru 

pracovníky na pozici skladník – obsluha vysokozdvižného vozíku. Požadují 

zodpovědnost, flexibilitu, schopnost pracovat v týmu, přesnost, preciznost a 

ochotu učit se novým věcem. Praxe v řízení čelního vysokozdvižného vozíku 

výhodou. Nezaučeným uchazečům umožníme zaškolení. Dále přijme pracovníky 

do výroby. Nástup možný ihned. Zájemci mohou zasílat strukturované 

životopisy na adresu h.zahradnikova@betonbroz.cz nebo se mohou přihlásit na 

tel. č.: 777 223 953. 

Neriet s.r.o., Klobouky u Brna přijme nové pracovníky na pozice skladník a 

výstupní kontrolor. Nabízí zajímavou a odpovědnou činnost, možnost 

dlouhodobé spolupráce a práce na hlavní pracovní poměr. Požadují min. výuční 

list, spolehlivost, pečlivost, manuální zručnost a nástup ihned. Bližší informace u 

p. Ing. Karla Mareta na tel. č.: 728 779 192 nebo e-mail: mareta@neriet.cz. 

Terezínský sklípek přijme servírky a kuchaře. Nástup ihned. Bližší informace na 

tel. č.: 731 461 555.  

Kominictví Tomáš Zdráhal z Brna provádí kontroly spalinových cest a čištění 

komínů. Zájemci o provedení kontroly, vyčištění a vydání kontrolní revizní 

zprávy na komín se prosím přihlaste na tel. č.: 608 822 248. 
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