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Řeznictví - uzenářství Libor Dohnálek z Dambořic bude ve čtvrtek 13.10. od 

15:30 do 15:45 u Kulturního domu prodávat čerstvé maso a uzeniny vlastní 

výroby.  

MUDr Blanář neordinuje v pátek 14.10.2022 - zastupuje MUDr. Novotná. 

V pátek 14.10.2022 u KD vám firma Ludes z Třebíče nabídne výpěstky českých 

šlechtitelů. Prodej proběhne od 14:30h do 14:45h. Ovocné stromky a dřeviny: 

hrušně, třešně, višně, meruňky, švestky, ryngle, ořešáky, velký výběr jabloní, 

angrešt, rybíz, maliny, borůvky. Léčivky: Rakytník řešetlákový, Kustovnice 

čínská.  

MUDr. Donné oznamuje pacientům, že tento týden bude ordinovat pouze on-

line. Termíny očkování proti chřipce a Covidu platí i nadále bez omezení. 

Jednota, spotřební družstvo v Mikulově hledá zaměstnance na pozici 

prodavač/prodavačka- pokladní do prodejny Jednota Krumvíř. Nástup ihned 

nebo dohodou. Více informací na webových stránkách www.jednota.cz, sekce 

Kariéra, na prodejně nebo na tel. čísle 519 500 958. 

Společnost AGRO D.U., s.r.o. bude na farmě v Dambořicích prodávat jablka na 

uskladnění odrůda Idared v ceně 22,-Kč/kg. Prodej proběhne v sobotu 15. října 

a 22. října vždy od  9-12.00 hod do vyprodání zásob. Info na tel. 605521622 p. 

Müllerová. 

Absolvent(k)y i zkušené profesionál(k)y přijme do svého týmu mezinárodní 

společnost Westfalia Metal v Hustopečích. Otevřené pozice ve výrobě - s praxí i 

bez: Operátor / Operátorka výroby, Svařování ruční CO2 nebo robotické (i bez 

průkazu), Seřizovač(ka) nebo Obsluha CNC ohýbacího stroje (vhodné i pro 

absolventy). Čeká Vás přátelské a moderní pracovní prostředí, motivující 

finanční ohodnocení a různorodá pracovní náplň. Nabízí náborový příspěvek až 

60.000,- Kč, široké portfolio benefitů, zaškolení samozřejmostí. Více informací: 

na Facebooku, na e-mailové adrese wcz-kariera@westfalia-mh.com, nebo volejte 

bezplatnou náborovou linku 800 023 008. 

Firma BV Brumovice výtahy s.r.o., příjme zaměstnance na HPP nebo 

brigádu,  na oddělení lakovny do dvousměnného provozu.  V případě zájmu 

volejte od 6:00 do 15:00 na tel. číslo 603 218 765. 

Firma Českomoravská světelná s.r.o. z Bohumilic č.p. 112 zabývající se montáží 

osvětlení hledá do svého týmu šikovné elektrikáře. Nabízí odpovídající finanční 
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ohodnocení. Nástup je možný ihned. Informace v kanceláři firmy, na emailu 

info@cmsvetelna.cz nebo volejte na telefon 608 730 350.  

Společnost Kornfeil se sídlem v Čejči hledá nového člena týmu na pozici 

rozpočtář výroby. Vaší náplní bude: výpočet výrobních nákladů u nových 

výrobků, pravidelná aktualizace výrobních nákladů, podpora obchodního 

oddělení při tvorbě cenových nabídek, úzká spolupráce s konstrukčním a 

obchodním oddělením, podílení se na plánování výroby. Podrobnější informace 

naleznete na www.kornfeil.cz.  

Drůbežárna Prace bude v úterý 18. 10.  v 8:30 hod. u KD prodávat: mladé 

kuřice a kohouty za 230 Kč, roční slepice za 120 Kč, krmivo pro drůbež a 

králíky, vitamínové doplňky, a dále pak vykupovat králičí kožky - cena 15 

Kč/ks. 

Nebe u Čerta, Krumvíř 38 Vás srdečně zve na Zvěřinové hody od pátku 21.10. 

do neděle 23.10.2022. Objednávky na tel. č. 774 171 008. Srdečně se těší na Vaši 

návštěvu. Bližší informace na vývěsce u OÚ. 
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