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MUDr. Blanář oznamuje, že od pondělí 22.8. do pátku 26.8.2022 neordinuje 

z důvodu dovolené. Zástup MUDr Novotná a od 24.8 i MUDr. Donne. Žádáme 

VŠECHNY pacienty s příznaky nebo pozitivitou na onemocnění covid 19, ať nás 

kontaktují JEN telefonicky a nechodí na středisko osobně!!! Na ockovani  proti 

onemocnění covid 19 vakcinou Phizer se lze objednat telefonicky nebo e-mailem. 

Obec Krumvíř, krumvířští stárci a stárky a krojovaná chasa Vás srdečně zvou 

na krojované hody, které probíhají odedneška 19.8. do pondělí 22.8.2022. Dnes 

od 18h proběhne ruční stavění máje. K tanci a poslechu bude hrát CM Primáš. 

Spolek pro muzeum si Vás dovoluje pozvat na výstavu Perníky z pouti a na 

hodovní tvoření pro děti, které se uskuteční v průběhu hodů: v pátek od 17:00 

do 19:00 a v sobotu a v neděli od 16:00 do 19:00. 

Fotbalisté SK Krumvíř sehrají o víkendu tyto mistrovské utkání: Muži "A" 

hrají v sobotu 20. srpna v 10 hodin doma proti Spartě Brno, starší žáci hrají 

také v sobotu ve 12:15 doma proti Šlapanicím a mladší žáci hrají také v sobotu 

ve 14 hodin proti Šlapanicím. Nedělní domácí zápas můžu "B" byl kvůli 

odhlášení soupeře ze soutěže zrušen. 

Pan Cristian Balaci provádí sportovní, relaxační masáže, baňkování a tejping. 

Pro objednání volejte na tel. č.: 734 440 215 nebo pište na e-mail: 

balacicristian8@gmail.com.  

Obec Kašnice a spolek Kašnické děvčice zvou na třetí ročník Kašnické 

traktoriády. V sobotu 10. září od 10.00 vyráží spanilá jízda obcí na hřiště, kde 

proběhnou soutěže ve zručnosti, dětský závod a připravujeme bohatý 

doprovodný program. Občerstvení bude zajištěno. Více informací a registrace 

traktoristů na www.traktoriada.kasnice.cz. Těšíme se na Vás ať už v roli 

traktoristů či diváků. 

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, Manipulace (VZV), Svařování ruční CO2 

nebo robotické (i bez průkazu) , Specialist(k)a zákaznického servisu 

s angličtinou nebo němčinou. Čeká Vás přátelské a moderní pracovní prostředí, 

motivující finanční ohodnocení a různorodá pracovní náplň. Nabízí náborový 

příspěvek až 30.000,- 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. 
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Firma Kovo Staněk, s.r.o. Brumovice přijme ihned do HPP hlavní účetní, plat 

40-50 000,-Kč .Nástup možný ihned- tel. 724 210 434. 

Agro2000 hledá skladníka do skladu Jalovisko. Jedná se o práci ve výkupu 

zemědělských komodit. Fyzicky nenáročná práce, obsluha technologie a strojů. 

Nabízíme práci na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzdové ohodnocení, 13. 

plat + proplacené přesčasy. Více informací na tel. 601 572 496. 

Firma Ing. Richard Klimovič hledá pro provozovnu v Krumvíři zaměstnance 

nebo brigádníky, firma se zabývá výrobou vzorkovnic stavebních materiálů. Pro 

bližší informace volejte: 604 815 175. 

 

 


