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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. 

MUDr. Chvátalová, gynekologická ambulance Klobouky oznamuje, že od 

pondělí 7.8.2017 do pátku 11.8.2017 neordinuje z důvodu dovolené. 

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. 

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 

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. 

Coop Jednota Krumvíř oznamuje občanům, že do úterý 8.8.2017 objednává 

kuřice a kohouty stáří 13. týdnů. Prodej objednaných kuřic a kohoutů proběhne 

v týdnu od 21.8.2017 do 29.8.2017. 
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Oznamujeme, že se našel klíč. Kdo jej ztratil, nechť se přihlásí na OÚ. 

Oznamujeme, že sběr nebezpečných odpadů proběhne v pátek 11.8.2017  na 

parkovišti u Kulturního domu v době od 12.00 – 17.00 hod. NEBEZPEČNÝ 

ODPAD SE VYBÍRÁ POUZE Z DOMÁCNOSTÍ NE Z PODNIKATELSKÉ 

NEBO ŽIVNOSTENSKÉ  ČINNOSTI. Budou se sbírat tyto nebezpečné odpady 

: Agrochemické odpady, jiné oleje, mazací, motorové, pneumatiky z osobních 

vozů, zářivky, baterie a akumulátory, olejové filtry, jedlý olej a tuk, odpadní 

barvy a laky, absorpční činidla, sorbenty. Elektospotřebiče  –  Zpětný odběr  

(Lednice, mrazáky, TV, monitory, PC, vysavače atd.) MUSÍ BÝT KOMPLETNÍ 

NEPORUŠENÉ ( NEROZEBRANÉ ). 

ČZS oznamuje majitelům vinic na tratích Díly, Barany a Stádliska, že schůze 

ohledně hlídání vinohradů a dalších potřebných záležitostí se uskuteční v pátek 

11.8.2017 v 19:00h na Vinařském domě. 

Obec Kašnice vyhlašuje veřejnou výzvu na pracovní pozici: účetní obce (úvazek 

0,625) a knihovnice (úvazek 0,075). Předpokládaný termín nástupu je od 

1.2.2018. Přihlášku s uvedenými doklady doručte v uzavřené obálce označené 

„Veřejná výzva – účetní“  osobně nebo zašlete poštou do termínu 15.9.2017 na 

adresu Obecní úřad Kašnice, 691 72 Kašnice 38. Bližší informace na vývěsce. 

Jednota, spotřební družstvo v Mikulově přijme pracovnici na pozici Prodavačka 

– pokladní pro prodejnu v Brumovicích. Nástup je možný ihned, dle domluvy. 

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

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. Firma dále 

nabízí výdělek 20 – 30 tisíc korun dle výkonu a v prosinci také speciální bonus 

až 8000 Kč.  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 na telefonním 

čísle: 530 514 098. 

Bezpečnostní služba přijme zaměstnance na dohodu o provedení práce na pozici 

strážný/strážná. Nástup možný ihned. Práce jen vhodná pro starobní důchodce 

jako brigáda. Více informací na tel. čísle: 735 703 747 nebo na obecním úřadě. 
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