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Obecní úřad sděluje, že se z technických důvodů nebude v pátek 31.8.2018 

úřadovat. 

 

MUDr.Novotná nebude v pátek 31.8 . a v pondělí 3.9.2018  ordinovat. 

 

Zelenina Juvita Uherský Brod bude prodávat v pátek 31.8.2018 od 13:00hod.  do 

13:20 hod. u KD brambory ze Znojma 10 Kč/kg,hrušky 22 Kč/kg,jablka ,cibuli, 

český česnek, domácí  rajčata, papriky. Dále nabízíme žampiony, hlívu 

ústřičnou a další ovoce a zeleninu. Prodáváme olejové svíčky za 10 Kč/Ks.  

 

SK Krumvíř sehraje tyto fotbalové zápasy: 

V sobotu 1.9.2018 v 10.30hod.hraje dorost v Mutěnicích, starší žáci 

v Kloboukách v 11.30hod. s Hlohovcem a muži B v 16.30hod. ve Velkých 

Bílovicích, krajský přebor muži  v 17.00hod. s SK Mor.Slávia v Brně, ul. 

Vojtova 

V neděli 2.9.2018 v 10.00hod. hraje přípravka na domácím hřišti s Pohořelicemi 

 

Základní škola Krumvíř oznamuje, že školní rok 2018/2019 zahájí dne 3. září 

2018 v 8, 00 hodin před budovou školy. Žáci si přinesou aktovku, přezůvky a 

psací potřeby. Vyučování  bude ukončeno přibližně v 9 hodin. 

Provoz školní družiny bude pro žáky ZŠ zahájen následující den, tj. 4. září. 

Mateřská škola Krumvíř zahájí svůj provoz dne 3. září od 6,30 hodin.  

Školní jídelna Krumvíř bude vařit pro děti MŠ od 3. září a pro žáky ZŠ od 4. 

září. 

 

 

BLANÁŘ NÁBYTEK a.s., Brumovice č. 410, okr. Břeclav, rozšiřuje výrobu a nabízí 
práci u níže uvedených pracovních pozic. U většiny dělnických profesí postačí jen 
základní vzdělání – nové uchazeče zaškolíme:1.    Skladník: skladník Centrálního 
skladu, skladu Hotových výrobků a skladu látek Textilního provozu2.    

Stolař/obsluha dřevoobráběcích strojů3.    Operátor CNC řezacích strojů4.    Operátor 
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výrobní linky5.    Operátor CNC dřevoobráběcích strojů6.    Závozník reklamací7.    

Čalouník v nábytkářské výrobě8.    Švadlena v Textilním provozu9.    

Elektromechanik/provozní elektrikář10. Zámečník/svářeč11. Referent-ka obchodního 
oddělení s NJ12. Asistentka/referentka oddělení nákupu mimo EU13. Referent 
nákupu s angličtinou14. Řidič mezinárodní kamionové dopravy15. Dispečer16. 

Údržbář 

Bližší informace zjistíte na telefonním čísle: 727 807 451 nebo 519 440 651, nebo 
kdykoliv osobně v BLANÁŘ NÁBYTEK a.s., Brumovice č. 410 u Mgr. Vladimíra 
Kučery, personalisty. 

 

Nemocnice Hustopeče přijme pracovníky na úklid. 

   Nabízíme možnosti: 

   - hlavní pracovní poměr 

   - dohoda o provedení činnosti 

   - brigáda, zástupy 

   Vhodné i pro ženy na MD, důchodce. 

   Bližší informace HS Švástová, tel. 519 407 303, 723 593 151 

   hlavnisestra@nemocnicehustopece.cz 

 

Mateřská škola Velké Pavlovice  hledá vyučenou a zkušenou kuchařku na 

částečný pracovní poměr na dobu určitou.Jedná se o zástup za pracovní 

neschopnost kmenové pracovnice.Zájemci se hlaste na telefon číslo  777 736 

430 nebo osobně v mateřské škole. 
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