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MUDr. Blanář oznamuje, že od pondělí 17.7.2017 do pátku 28.7.2017 nebude 

ordinovat. 

MUDr. Novotná oznamuje, že od pondělí 31.7.2017 do pátku 4.8.2017 nebude 

ordinovat z důvodu dovolené. Dále oznamuje, že ve čtvrtek 27.7.2017 ordinuje 

pouze v Kloboukách u Brna. 

MUDr. Burýšková dětská ambulance Klobouky u Brna oznamuje občanům, že 

od pondělí 31.7.2017 do pátku 11.8.2017 nebude ordinovat z důvodu dovolené. 

V týdnu od 31.7.2017 do 4.8.2017 zástup MUDr. Diblíková, Kobylí, tel. č. 

603 213 853 a v týdnu od 7.8.2017 do 11.8.2017 zástup MUDr. Nentvich, 

Šitbořice, ordinační dny úterý + čtvrtek od 7:00h do 10:00h, tel. č. 519 417 242. 

MALÍŘSTVÍ FRÖMMEL NABÍZÍ MALÍŘSKÉ SLUŽBY KLASICKÝMI A 

PŘÍRODNÍMI BARVAMI, TVORBU OKRASNÝCH STĚN A APLIKACI 

HLINĚNÝCH OMÍTEK. VÍCE INFORMACÍ A OBJEDNÁVKY NA 

TELEFONU: 732 204 969. 

Společnost E.ON Distribuce, a.s. oznamuje občanům, že dne 21.8.2017 od 8:00h 

do 13:00h bude přerušena dodávka elektrické energie na hlavní silnici č. p. 38 

Jednota Mikulov a pohostinství naproti OÚ, fara č. p. 163, KD, za humny č. p. 

412 a 96 až č. p. 123 a 486 u hřbitova. Případné použití náhradního zdroje 

v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se 

společností E.ON Česká republika, s.r.o. Pro případné další informace volejte 

E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte stránky www.eon.cz. 

Společnost Beton Brož s.r.o. se sídlem v Otnicích, Dědina 484 přijme do 

pracovního poměru pracovníky na pozici: Vedoucí výrobní linky, Vedoucí 

skladu, Technik reklamací a výroby. Nabízí zajímavé finanční ohodnocení, 

stabilní zaměstnání na HPP. Firemní benefity, výrazné zaměstnanecké slevy. 

V případě zájmu zašlete profesní životopis na adresu t.bauch@betonbroz.cz.  

Základní škola a Mateřská škola Krumvíř hledá uklízečku mateřské školy na 

celý úvazek s dělenou směnou. Nástup od 1.9.2017. Informace na telefonním čísle 

774 419 341 nebo  emailem:  zskrumvir.reditel@seznam.cz. 

Personální agentura Adecco hledá zaměstnance na pozici operátor/ka servisního 

centra. Nabízí plat až 21 500,-Kč v jednosměnném provozu, stravenky v hodnotě 

70,-Kč, dovolená 25 dní, pravidelná doprava z Hodonína do Brna – zdarma, 

čisté, světlé a velmi příjemné pracovní prostředí v novém závodě, před nástupem 
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řádné zaškolení + bonus za doporučení kamaráda nebo známého 1000,-Kč. 

Pracovní náplň: lehká manuální práce na samostatných stanovištích. 

Požadavky: manuální zručnost. Nástup IHNED! Bližší informace na e-mailu: 

lucie.prochazkova@adecco.com nebo na tel. č. 602 744 960. 

Firma Pekařství Křižák s.r.o. v Kloboukách u Brna přijme účetní. Nástup 

možný ihned. Informace na tel.: 777 161 737 nebo email: 

gabina@pekarstvikrizak.cz. 

TJ Krumvíř oznamuje, že dorost Krumvíř sehraje fotbalový zápas v neděli 

30.7.2017 v 10:30h ve Velkých Pavlovicích a muži Krumvíř sehrají v 16:30h 

fotbalový zápas v Nikolčicích. 

Drůbežárna Prace bude ve středu 2.8.  v 8:30 hod. u KD prodávat: kuřice všech 

barev - 170 Kč/ks, chovné kohouty, roční slepice - 80 Kč/ks, jatečné kachny (3-

3,5kg) - 190kč /ks, brojlerová káčata,  husokačeny, krůty, brojlerová kuřata a 

krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí 

kožky - 5 Kč/ks. 
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