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VaK Hodonín oznamují, že ihned po vyhlášení nepoteče voda na hlavní ulici 

směr od Terezína po MŠ, to je od č.p. 364 po MŠ cca do 15:00h. 

Oznamujeme, že kdo má zájem o každoroční kalendář zdarma, nechť si ho 

vyzvedne na OÚ. 

Dne 20.12. od 15 00 -15.20h ke KD přijede pojízdná prodejna čerstvého 

chlazeného masa z Velkých Pavlovic. Nabízí chlazené kuřecí, krůtí a vepřové 

maso z českých chovů. 

Pošta Partner oznamuje, že občané mohou zakoupit vánoční balící papír, 

dárkové tašky, výborné čaje v bio kvalitě od společnosti Sonnentor Čejkovice, 

dárkové balíčky již sestavené nebo lze balíčky sestavit z nabízeného zboží, 

dárkové vitamínové kazety. 

MUDr. Novotná oznamuje, že od pondělí 16.12. do pátku 20.12.2019 neordinuje 

a v pondělí 23.12.2019 ordinuje dopoledne. 

Rybářství Dujsík bude dnes 19.12.2019 ve 14:00h u OÚ prodávat živé ryby: 

kapr, amur, tolstolobik, sumec. Na požádání ryby zabije a vykuchá. 

Rybářství Pohořelice p. Veselý bude v pátek 20.12.2019 a v neděli 22.12.2019 od 

13:45h do 14:00h u OÚ prodávat živé ryby: Kapr I. třída 90,-Kč, Kapr výběr 

100,-Kč, Amur 100,-Kč. 

Oznamujeme, že v sobotu 21.12.2019 a v pondělí 23.12.2019 vždy ve 12:30h ke 

KD přijede pojízdná prodejna s živými rybami. Nabízí: pohořelického kapra: 

kapr I. třída 100,-Kč/kg, kapr výběr 108,-Kč/kg, amur 120,-Kč/kg, tolstolobik 

70,-Kč/kg. Prodej se uskuteční po dobu asi ½ hodiny dle zájmu občanů. 

MUDr. Burýšková oznamuje, že v pondělí 23.12.2019 a v úterý 31.12.2019 

neordinuje. 

MUDr. Blanář oznamuje, že v pondělí 23.12. a v pátek 27.12. neordinuje. 

DFS Pantlička ve spolupráci se ZUŠ Klobouky vás srdečně zve na Vánoční 

koledování v pátek 27.12.2019 v 15:00h v Kostele sv. Bartoloměje v Krumvíři. 

Školní jídelna při ZŠ Klobouky u Brna hledá vyučenou kuchařku s nástupem od 

ledna 2020. Požadujeme odpovídající vzdělání, praxi a samostatnost. Informace 

na tel. Čísle 519 419 183. 
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Firma Voliéry Barvík, s.r.o., zabývající se výrobou voliér pro zoologické 

zahrady a farmy, hledá pro rozšíření výroby pro provozovnu Kobylí pracovníky 

na HPP na dobu neurčitou. Informace na tel: 724 212 572. 

Základní škola Klobouky u Brna hledá na částečný úvazek pracovnici na pozici 

mzdové účetní. Nástup možný dle dohody. Svoje nabídky s životopisem zasílejte 

na vedení školy mailem na adresu jana.kralova@zsklobouky.cz do 10.1.2020. 
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