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AGRO Krumvíř přijímá objednávky na moravské brambory z Podpálaví, 

čerstvě vyorané, přímo od pěstitele. Brambory se budou prodávat  v balení po 25 

kg. Cena za kilogram je 13 Kč. Jedná se o odrůdy červená – Bellarosa a žlutá 

Finka. Brambory můžete objednávat na telefonních číslech – pan Štefek – 604 

735 518 nebo pan Hradil – 737 728 625. Prodej objednaných brambor se 

uskuteční ve čtvrtek 9. července 2015 od 9 do 12 hodin, popř. po domluvě,  v 

areálu AGRO Krumvíř. 

 

MUDr. Blanář oznamuje občanům, že od čtvrtka 2.7.2015 do pátku 10.7.2015 

nebude ordinovat z důvodu dovolené. 

 

Společnost Grafton nabízí práci na pozici Dělník/Dělnice,Šička,Skladník  v 

Hodoníně. Podmínkou je ochota pracovat ve třísměnném provozu, manuální 

zručnost, výhodou je vzdělání v oblasti strojírenství. Nabízíme práci na hlavní 

pracovní poměr s nástupem ihned. Nabízíme moderní pracovní prostředí a 

bonus za kvalitu..  V případě zájmu nás kontaktuje na telefonním čísle 

724 875 143. 

 

Společnost Beton Brož s.r.o. se sídlem v Otnicích, přijme do pracovního poměru 

pracovníky na pozici skladník – obsluha vysokozdvižného vozíku. Požaduje: 

řidičské oprávnění skupiny B, praxe v řízení čelního vysokozdvižného vozíku 

výhodou. Nabízí: dobré platové ohodnocení, zázemí stabilní a rozvíjející se 

společnosti, příspěvek na penzijní pojištění, příspěvek na stravování, týden 

dovolené navíc. Zájemci se mohou přihlásit u vedoucího skladu pana Libora 

Velíška na tel. č.: 777 223 766. 

 

Nábytek Mikulík Vranovice přijme do pracovního poměru: 

1. Řidiče s řidičským průkazem skupiny C a platným průkazem profesní 

způsobilosti  - rozvozce nábytku po ČR občasný zástup i na vozidlech 

skupiny B. Nutný čistý trestní rejstřík, předchozí praxe výhodou. 

2. POMOCNÉHO DĚLNÍKA do výroby nábytku. 

Nástup možný ihned. Nabízíme: zázemí stabilního zaměstnavatele, 

zaměstnanecké benefity a další zaměstnanecké výhody. Žádost o místo možno 

zaslat na e-mail: renata.mikulikova@nabytek-mikulik.cz. Termín osobního 

pohovoru nutné předem dohodnout na tel: 608 457 686. 
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ZEMAX Šitbořice a.s, přijme do pracovního poměru nočního hlídače v živočišné 

výrobě. Požadujeme spolehlivost , dobrý vztah ke zvířatům. Kontaktní osoba na 

tel. 777744053. Nástup možný ihned nebo po dohodě. 

 

Firma Pavel Straka, Morkůvky, hledá brigádníky na manuální pomocné práce 

při stavbě a montáži zemědělských sil. Jedná se o týdenní turnusy u Mladé 

Boleslavi - společně odjíždíme v pondělí ráno a vracíme se v pátek odpoledne do 

ukončení stavby (minimálně měsíc). Doprava a ubytování jsou zajištěny, včetně 

diet. Při oboustranné spokojenosti možnost spolupráce na dalších stavbách, 

které hned následují, a to opět ve formě brigád, nebo i na HPP. Vhodné pro 

mladé studenty. Práce již započaly, proto upřednostníme ty, kteří mohou odjet 

na montáž co nejdříve. Prosíme zájemce, ať nás kontaktují přes email : 

straka@pastr.cz, nebo na telefonu 732 683 335 nebo 604 711 885. 

 

Kominictví Tomáš Strouhal z Křepic provádí pravidelné roční kontroly a čištění 

komínů. Provádí také vložkování komínů a staví krbové obestavby včetně 

revize. Telefon 774 938 398, webová stránka: www.kominem.cz. 

 

Soukromá prádelna v Kloboukách u Brna přijme ihned do třísměnného provozu 

pracovnice na praní a žehlení prádla. Bližší informace přímo na provozovně 

v Kloboukách u Brna, ulice Nádražní 726, nebo na tel. 602 170 918. 

Pekařství Křižák s.r.o., Klobouky u Brna přijme řidiče na rozvoz pečiva – 

požadují pečlivost, samostatnost, spolehlivost, řidičský průkaz skupiny B. Dále 

přijme mísiče a pekaře – pekařku – požaduje pečlivost, manuální zručnost, 

spolehlivost, není nutné vyučení v oboru. Nabízí dobré platové ohodnocení. 

Nástup možný ihned. V případě zájmu volejte na tel. č.: 777 161 737 nebo pište 

na e-mail: gabina@pekarstvikrizak.cz.  

Restaurace u Paseků Újezd u Brna přijme: servírku a číšníka, kuchaře a 

kuchařku, řidiče na rozvoz jídel a uklizečku. Více informací na tel. č.: 

721 030 527.  

Město Hustopeče  zve na promítání filmů v Letním kině Pod ořechem od 5.8.-

9.8. 2015. Promítá se po setmění (po 21.00) ve venkovních prostorách M-klubu. 

Vstupné 50 Kč. 
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Přivítejte léto v Hustopečích! Ve společnosti divadla, dobrého vína a cimbálové 

muziky, to vše v romantických kulisách nádvoří historického domu U 

Synků. Marketing a kultura města Hustopeče zve na Divadelní festival Pod 

širým nebem. Vstupenky v předprodeji od 1.6.2015 v TIC Hustopeče, v síti 

Ticketstream a SMSticket. V ceně je sklenka vína na uvítanou zdarma. Hraje se 

za každého počasí. 

 


