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Občané, jež pronajímají půdu firmě ZEMAS a.s. a mají zájem o výmlat 

obilovin, nechť se přihlásí na tel. číslech 725 606 841 nebo 725 606792. 

MUDr. Burýšková oznamuje, že poradna pro děti se uskuteční zítra, tj. ve 

středu 12.7.2017 v 15:30h v místnosti poradny OÚ. 

MUDr. Blanář oznamuje, že v pátek 7.7.2017 nebude ordinovat. A dále nebude 

ordinovat od 17.7. do 28.7.2017. 

Základní škola a Mateřská škola Krumvíř hledá uklízečku mateřské školy na 

celý úvazek s dělenou směnou. Nástup od 1.9.2017. Informace na telefonním čísle 

774 419 341 nebo  emailem:  zskrumvir.reditel@seznam.cz. 

Gynekologická ambulance MUDr. Chvátalová ve dnech 29.6. - 7.7.2017 

neordinuje z důvodu dovolené.  

Knihovna Krumvíř oznamuje, že od pondělí 3.7.2017 do neděle 16.7.2017 bude 

zavřeno. 

Čistírna peří oznamuje, že dnes 11.7.2017 a ve středu 12.7.2017 bude u KD 

v době od 8:00h do 18:00h čistit peří na počkání. Šije prošívané deky, polštáře, 

duchny. Prodává novou sýpkovinu, oprava deštníků, brousí nože a nůžky, šajby 

a nože do masových mlýnků. 

Soukromý prodejce z Hradiště bude ve středu 12.7.2017 od 10:00h – 10:30h u 

KD prodávat čerstvá vejce cena 60-88 Kč/plato. Dále prodej nové brambory, 

rajčata, okurky, papriky, cibule, česnek a další.  

Spolek pro muzeum Krumvíř pořádá ve dnech 17. - 21. července muzejní tábor. 

Bližší informace a přihlášky najdete na webových stránkách spolku nebo na 

nástěnce u OÚ. 

Paní Švagerková Ludmila Mutěnice oznamuje, že objednává koláčky k hodům a 

to tvarohové, ořechové, povidlové a makové. 1ks/3,80Kč. Objednávky na tel. č. 

776 711 992 nebo 776 083 040. Koláčky budou přivezeny v pátek 25.8.2017 v 19h 

ke KD. 

Firma Pekařství Křižák s.r.o. Klobouky u Brna přijme Expedientku.         

Požadujeme: pečlivost,samostatnost,spolehlivost. Třísměnný provoz. Nástup 

možný ihned. Tel: 777 161 737 nebo email:gabina@pekarstvikrizak.cz. 
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Firma VIMIXA, a.s. hledá zaměstnance na hlavní pracovní poměr pro tyto 

pozice: Obsluha výrobní linky, Účetní, Uklízečku. Dále: Brigádníky do výroby-

nejen na léto. V případě zájmu a více informací neváhejte nás kontaktovat:  

Telefon: 544 224 291, 774 788 939. E-mail: info.vimixa@gmail.com. 

Společnost ABB hledá do výroby v Brně na Vídeňské vhodné kandidáty a 

kandidátky na pozice: Dělník ve výrobě a elektromechanik. Pro více informaci 

se dostavte osobně do ABB na ulici Vídeňská, 117  nebo volejte 800 312 222. 

Příležitost pracovat VE FIRMĚ SNŮ PRÁVĚ NA DOSAH! OPERÁTOR/KA      

VÝROBY. Silná, stabilní, mezinárodní společnost. Světová jednička na trhu ve 

svém oboru. A možná tady budete rádi pracovat AŽ DO DŮCHODU! Co se 

Vám nabízí? Velmi atraktivní mzda, 5 týdnů dovolené, 90 Kč stravenky, 

čtvrtletní bonusy a jiné, příspěvek na dojíždění, firemní posilovna, rodinná 

atmosféra, volné víkendy, nákup produktů za zvýhodněnou cenu a další. Co se 

od Vás očekává? Technické vzdělání, myšlení a zručnost. Schopnost a ochota 

obsluhovat automatické výrobní stroje, provádět drobnou údržbu. Práce ve 3 

směnném provozu (8 hod, pondělí – pátek). Zkušenost z výroby je výhodou – 

vhodné i pro absolventy. Nic pro Vás? Nevadí i tak si můžete vydělat 5 000 Kč! 

Doporučte nám svého známého, který by měl zájem o práci, a společně se 

domluvíme, že můžete dostat od nás po ukončení jeho zkušební doby v nové 

firmě 5 000 Kč. Kontakt: Petr Nešpor, 736 529 271 (i sms);  

nespor@fenixpersonal. Nejedná se o „agenturní zaměstnávání“, ale o řádnou 

smlouvu na plný úvazek s konkrétní výrobní firmou. 
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