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Fotbalisté SK Krumvíř srdečně zvou na Maškarní ples, který se uskuteční tuto 

sobotu 26. února od 20 hodin v Kulturním domě. K tanci a poslechu bude hrát 

DJ Žažoha. Bohatá tombola a občerstvení zajištěno. Nejlepší masky budou 

odměněny. 

Logistická společnost MOSS logistics Hustopeče pořádá Den otevřených dveří, a 

to ve čtvrtek 3. března od 15 hodin. Otevřeme dveře naší firmy zájemcům o 

práci řidiče. Představíme naše zázemí, servis, kamiony a další techniku. Kdo 

nemá řidičský průkaz skupiny C+E, zkusíme nabídnout řešení. Zájemce 

prosíme, aby se nahlásili do 1. března na email kariera@mosslogistics.cz. Více 

informací na webu mosslogistics.cz a na Facebooku.  

Soukromý prodejce z Vacenovic bude v pondělí 21.2.2022 prodávat u KD v době 

od 12.30-13.00hod. : jablka odrůdy Gala a Jonagold  20-25,-Kč/kg, brambory 

balení 25kg a 10kg cena 10,-Kč/kg, cibule 12,-Kč/kg.  

Zdravotní středisko Klobouky u Brna upozorňuje, že i nadále platí povinnost 

při návštěvě střediska mít nasazený respirátor. V případě, že má pacient 

podezření na koronavirus, je nutné, aby nejprve kontaktoval svého lékaře 

předem telefonicky. 

MUDr. Blanář nebude z důvodu nemoci do 23.2.2022 ordinovat. Zástup MUDr. 

Novotná nebo MUDr. Donné.  

Restaurace a pizzerie Sahara v Šardicích příjme do svého týmu servírky a 

kuchařku. Nutnost řidičského průkazu skupiny B. Více informací ohledně platu 

a pracovní doby rádi zodpoví na telefonním čísle 601 222 902 nebo přímo v 

restauraci. Samozřejmostí je příspěvek na dopravu do práce a měsíční prémie.       

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, Ruční montáž, Obsluha strojů, Svařování 

ruční CO2 nebo robotické (i bez průkazu) 

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 veronika.mrazkova@westfalia-mh.com, nebo 

volejte bezplatnou náborovou linku 800 023 008. 
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Realitní makléř Jan Vystoupil, hledá v této obci a blízkém okolí pro své 

klienty rodinný dům až do dvanácti milionů korun, případně stavební pozemek 

alespoň 300m2.Pokud máte odpovídající nemovitost na prodej, volejte 774 999 

016, nebo kontaktujte skrze web janvystoupil.cz. 

Jednota, spotřební družstvo v Mikulově hledá zaměstnance na pozici 

Prodavač/prodavačka- pokladní do prodejny Jednota Krumvíř č.38, 691 73. 

Nástup ihned nebo dohodou. Více informací na webových stránkách 

www.jednota.cz, sekce Kariéra, na prodejně nebo na tel. čísle 519 500 958. 
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