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OÚ Krumvíř oznamuje, že vybírá místní poplatky na rok 2021: odpad 450,-

Kč/osobu, děti do 3 let neplatí, občané nad 75 let platí 225,-Kč, pes 100,-Kč, 

každý další pes 100,-Kč, srážková voda 50Kč/osobu. Splatnost místních poplatků 

je do 31.5.2021. Preferujeme platby na účet č.: 5925651/0100, VS je číslo domu. 

Paní Navrátilová nabízí k prodeji staré víno na přepálení. Bližší informace na 

tel. č.: 733 790 889. 

Drůbežárna Prace bude v sobotu 17. 4. v 8:30 hod. u KD prodávat: kuřice, 

chovné kohouty, slepice ve snášce, brojlerová káčata, husokačeny Mulard, 

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

králičí kožky - cena 10 Kč/ks. 

Soukromý prodejce p. Vala z Velkých Bílovic bude v sobotu 17.4.2021 v 9:30h u 

KD prodávat jablka Jonagold, Idaret 10 - 25Kč/kg a jablečný mošt 5l za 190Kč. 

Hledáme kolegyni na pozici Pečovatelka do Domovinky v Němčičkách. 

Požadujeme řidičské oprávnění ve sk. B, empatii k seniorům a lidem s 

omezením, vstřícnost a laskavost. Výhodou je kurz pracovníka v sociálních 

službách nebo praxe v pečování. Nástupní mzda: 20.000,- až 23.000,- 

Benefity: týden dovolené navíc, příplatek za řízení vozidla, oběd a káva zdarma, 

2 dny indispozičního volna, kontakt: Mgr. Silvie Slezáková Tel: 777 708 765, 

email : domovinka@nemcicky.cz.  

Pošta Partner hledá pracovnici na pobočku v Krumvíři. Bližší informace u p. 

Dunaje tel. č.: 723 847 363. 

Pan Marcel Varaďa Next reality nabízí bezproblémový prodej Vaší nemovitosti 

za nejvyšší cenu. Seriózní a profesionální přístup zaručen. Nezávaznou schůzku 

je možné sjednat na telefonu 603 441 210. 

Společnost VIMPEX GROUP s.r.o. Bošovice přijímá do pracovního poměru 

zaměstnance do zámečnické výroby k obsluze laserového zařízení pro zpracování 

plechů 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. 

Realitní makléř Jan Vystoupil, hledá v této obci a okolí pro své klienty rodinný 

dům do čtyř a půl milionu korun, dále vinný sklep do dvou milionů korun a 

stavební pozemky do jeden a půl milionu korun. Pokud máte odpovídající 

nemovitost na prodej, volejte 774 999 016. 
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Jednota, spotřební družstvo v Mikulově přijme pracovníka/pracovnici na pozici 

Prodavačka-pokladní v Krumvíři.  Práce možná na pracovní poměr i brigádně. 

Nástup ihned nebo dohodou. Více informací na prodejně nebo na tel. čísle 

519 500 958. 

Stavebniny Sovová Uhřice-Janův Dvůr přijmou do hlavního pracovního poměru 

řidiče sk. "C". Více informací osobně nebo na tel. 777 307 897. 


