
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

Městský úřad Hustopeče, správní odbor sděluje, že z technických důvodů bude 

ve čtvrtek 21.3.2019 a pátek 22.3.2019 MIMO PROVOZ pracoviště občanských 

průkazů a cestovních dokladů. 

Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi bude ve čtvrtek 21.3.2019 od 

10:30h do 10:50h u KD v naší obci nabízet široký sortiment českého kuřecího, 

krůtího, kachního, vepřového masa, poctivých masouzenářských výrobků a 

škvařeného sádla za nízké ceny. Současně s prodejem masa bude probíhat 

prodej českých vajec od 1,90 Kč/ks. Dále například: Škvařené sádlo za 65 Kč/kg, 

Kuřecí prsní řízky 119 Kč/kg, kuřecí křídla mražená 39 Kč/kg, aj. Škvařené 

sádlo kyblík 1 kg za 59 Kč. Příjem objednávek na tel. čísle: 777 814 413.  

Agro Krumvíř oznamuje, že přijímá objednávky na tálky pro výsadbu brambor 

a řepy. Také vybírá zálohy na obdělávání vinic. Vše v pátek 22.3.2019 od 7:00 do 

16:00h. 

MUDr. Blanář oznamuje, že v pátek 22.3.2019 neordinuje. 

V sobotu 23.3.2019 se v kulturním domě v Krumvíři koná od 8:00 do 11:00 

burza dětského, dámského, pánského oblečení, příslušenství pro miminka, 

hraček, obuvi, knih a sportovního vybavení. Bližší informace na vývěsce 

obecního úřadu. 

Drůbežárna Prace bude v sobotu 23.3.2019 v 8:30 hod. u KD prodávat: kuřice 

všech barev, chovné kohouty, roční slepice, brojlerová kuřata, káčata, 

husokačeny, krmivo pro nosnice a králíky, vitamínové doplňky, dále pak 

vykupovat králičí kožky - cena 10 Kč/ks. 

E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení 

distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie dne 27.3.2019 

od 8:00h do 10:00h v oblasti Statek včetně Myslivny, od 12:00h do 14:00h 

v oblasti ulice hlavní od č. p. 253 a 363 po Hrnčírnu a č. p. 364, dne 18.4.2019 od 

7:30h do 12:00h v ulici Rybníček včetně staveb u trafostanice po č. p. 442. Pro 

případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo 

www.eon.cz. 

Firma BV Brumovice výtahy s.r.o. hledá pracovníka na pozici: zámečník, 

svářeč. Velikost úvazku: HPP na dobu neurčitou se zkušební dobou, provozovna 

Brumovice. Firma nabízí: zajímavou, dobře placenou práci v zavedené firmě, 

mladý kolektiv. Kontaktní osoba: p. Martin Babáček, tel. 603 218 765. 
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Společnost VIMPEX GROUP s.r.o. v Bošovicích přijme do svého kolektivu nové 

kolegy na pozice: Seřizovač CNC strojů, Operátor CNC strojů, Obsluha laseru. 

Nabízí tyto benefity : stravenky, 5 týdnů dovolené, pololetní odměny. Nástup 

možný ihned. Zájemci o práci hlaste se na telefonním čísle  601 366 463 nebo na 

e-mailové adrese  lenka.piskorova@vimpex.cz. Nebo přímo v sídle společnosti 

VIMPEX GROUP s.r.o. v Bošovicích. 

 „Jednota, spotřební družstvo v Mikulově přijme pracovnici na pozici 

Prodavačka – pokladní, na prodejnu v Brumovicích. Nástup je možný ihned. 

Více informací na tel. čísle 725 941 438.“ 
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