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Zasedání ustavujícího zastupitelstva se koná dnes 20.10.2022 v 19h v zasedací 

místnosti OÚ. 

MUDr. Burýšková, dětská ambulance Klobouky u Brna oznamuje, že od čtvrtka 

20.10. do pátku 21.10.2022 neordinuje. 

MUDr. Anežka Novotná oznamuje, že v pátek 21.10.2022 neordinuje. Dále 

oznamuje, že očkuje proti chřipce a také proti Covid-19 - inovovanou vakcínou i 

proti omikronu. 

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. 

Fotbalisté SK Krumvíř sehrají o víkendu tyto mistrovské zápasy: starší žáci 

hrají v sobotu 22. října v 11:45 v Dambořicích, mladší žáci hrají také v sobotu ve 

13:30 v Dambořicích, muži "B" hrají v sobotu v 15 hodin v Charvátské Nové 

Vsi, dorost hraje v neděli 23. října ve 12:45 v Dambořicích a muži "A" budou 

hrát v neděli v 15 hodin v Kunštátu. 

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 22. října 

vždy od 9-12.00 hod do vyprodání zásob. Info na tel. 605 521 622 p. Müllerová. 

Diakonie BETLÉM hledá pracovníky do přímé péče do denního a týdenního 

stacionáře v Domově Narnie v Morkůvkách. Pomáháme v Narnii dětem s 

mentálním a kombinovaným postižením. Jedná se o směny od pondělí do pátku, 

víkendy a svátky jsou volné. Dále nabízíme 3 týdny dovolené v létě, volno také o 

Vánocích. Mzda od 21.200 Kč hrubého/měsíčně. Bližší informace podá vedoucí 

na telefonu 736 603 495 nebo na e-mailu: narnie@betlem.org. 

Dále hledáme pracovníky do přímé péče v Chráněném bydlení Mirandie v 

Brumovicích. Pomáháme zde dospělým lidem s těžkým mentálním postižením a 

autismem. Jedná se o nepřetržitý provoz na denních a nočních směnách. 

Nástupní mzda od 22.000 Kč/hrubého. Bližší informace na čísle 777 936 577 

nebo na mirandie@betlem.org 

Dále nabízíme místo pracovníka v přímé péči v Domově Betlém v Kloboukách u 

Brna. Pomáháme zde dospělým lidem s těžkým tělesným postižením. Jedná se o 

nepřetržitý provoz na denních a nočních směnách. Nástupní mzda od 22.000 
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Kč/hrubého. Bližší informace na čísle 739 244 837 nebo na e-mailu: 

betlem@betlem.org. 

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. 

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 do dvousměnného provozu operátora 

CNC laseru. Mzda 30 000 kč. Nástup možný ihned. V případě zájmu volejte na 

tel. číslo 722 983 580. 

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

osvětlení hledá do svého týmu šikovné elektrikáře. Nabízí odpovídající finanční 

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.  

KOBERCE TREND mají mimořádnou akci mínus 25% na všechno zboží! 

Pouze od této středy 19.10.2022 do soboty 22.10..2022  mínus 25% na vše! 

Přesvědčte se o skvělých cenách na koberce, pvc, vinyl, laminát a další sortiment 

v prodejně Koberce Trend Kyjov. Pouze tuto středu až sobotu sleva pro všechny 

a na všechno mínus 25%!  
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