
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

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. 

Firma Pavel Straka, Morkůvky, hledá pracovníky na brigádu i hlavní pracovní 

poměr. Jedná se o montážní práce při stavbě zemědělských sil. Nejedná se o 

práci ve výškách. Práce je v týdenních turnusech - společný odjezd v pondělí 

ráno, návrat v pátek odpoledne. Doprava a ubytování jsou zajištěny. 

Zaměstnavatel garantuje pravidelnou mzdu a diety. Vhodné i pro studenty. 

Kontakt pro zájemce: email : straka@pastr.cz, telefon 732 683 335 nebo 604 

711 885.  

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. 

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. 
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