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Jednota, spotřební družstvo v Mikulově přijme pracovnici na pozici Zástupce 

vedoucí prodejny v Krumvíři. Nástup je možný ihned. Více informací na 

www.jednota.cz v sekci O nás, nebo na tel. čísle 725 941 438. 

Drůbežárna Prace bude v pátek 23. 6.  v 8:30 hod. u KD prodávat: kuřice všech 

barev - 170 Kč/ks, chovné kohouty, roční slepice - 80 Kč/ks, káčata, housata, 

husokačeny, krůty, brojlerová kuřata a krmivo pro drůbež a králíky + 

vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - 5 Kč/ks. 

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. 

Obec Násedlovice Vás zve na oslavy 690 let od první písemné zmínky o obci ve 

dnech 23.-25.6.2017. V rámci oslav proběhnou dětské hody. K tanci a poslechu 

hraje DH Vlkošáci a CM Hradisko a Kyjovsko. 

 Firma Notino hledá pracovníky na hlavní pracovní poměr do skladu parfémů a 

kosmetiky v Rajhradě u Brna. Doprava do Rajhradu je zajištěna zdarma 

firemním autobusem z obcí Židlochovice, Pohořelice a Unkovice. Díky 

výkonnostním bonusům si na pozici skladník/skladnice můžete vydělat více než 

20 000Kč měsíčně. Předchozí praxe na pozici není nutná, ale vyžaduje se 

manuální zručnost, zodpovědnost a ochota ke směnnému provozu. Zájemci se 

mohou hlásit emailem na adresu personalni.rajhrad@notino.com nebo osobně 

ve skladu Notino na ulici Stará pošta v Rajhradě u Brna. 

Kamenictví  GAMAR  oznamuje občanům na příjem zakázek  kamenických  

prácí.  Nabízí kvalitní a rychlé zhotovení  veškerých prací s dlouholetou 

působností, nyní s možností zajímavých akčních slev. Provádí:    -  Zhotovení 

nových  žulových pomníků,  výběr z katalogu, nebo dle Vašich požadavků,                    

-  Opravy  jak terasových, tak žulových starších pomníků včetně základů.                    

-  Sekání a obnovu nápisů. -  Žulové krycí desky ( různé barvy a tvary),                  

-  Výměnu rámů a podstavců a prodej všech náhrobních doplňků. Schůzku s 

kameníkem si můžete sjednat, nebo se informovat na tel. 776 333 797 . 

Pro naši obec nabízí své služby kamenictví, které u nás dnes bude přijímat 

objednávky na veškeré kamenické práce. Vše za výhodné ceny. Pro využití této 

akční nabídky, je NUTNÉ si sjednat přesný čas schůzky s tímto kameníkem, 

který se právě pohybuje v okolí naší obce a to na jednoduchém telefonním čísle: 

http://www.jednota.cz/
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777-888-332. Nabízí: Nové pomníkové sestavy v žulovém provedení, broušení 

starých hrobů, kompletní služby v oboru kamenictví a restaurování a jiné 

opravy a úpravy Vašeho hrobu. Při zavolání do 30 minut po tomto hlášení, sleva 

až 30%. Opakuji telefonní číslo, které je platné po celý rok 777-888-332. 

 

 

  


