
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

Vodovody a kanalizace Hodonín oznamují občanům, že dnes 29.7.2016 od 8:30h 

do 11h nepoteče voda v částech: Pod Humny, Chaloupky, Rybníček a Kunštát. 

MUDr. Burýšková – dětská ambulance sděluje, že po dobu prázdnin bude 

ordinovat do 16.hod. 

MUDr. Novotná nebude od 1.8.-9.8.2016 ordinovat. 

Firma BV Brumovice výtahy  přijme, do provozovny Brumovice a Klobouky, 

pracovníky na pozici svářeč, zámečník . Nástup  ihned.  Hlaste se přímo 

v provozovně v Kloboukách u Brna, Nádražní 84 ( naproti stavebniny Vlček) u  

Ing. Bobka nebo na telefonu  518 305 570. 

Společnost Stanislav Hovězák s.r.o. provozující dřevovýrobu v Kloboukách u 

Brna hledá do svého provozu pracovníka na třídění a opravu palet. Výhodné 

platové podmínky, nástup ihned. Zájemci se mohou hlásit na tel. 736 631 591 

nebo na e-mailu drevovyroba@drevovyrobahovezak.cz. 

Pepíčkovo řeznictví a uzenářství bude v pátek 29.07.2016 v 8:00 hod u KD 

prodávat maso a masné výrobky. Akce: vepřová kotleta s kostí  99 Kč/kg, 

vepřová kotleta bez kosti 139 Kč/kg, mleté maso 89 Kč/kg,koleno bez kosti  

79 Kč/kg,cigára 109 Kč/kg,hovoranská klobása  109 Kč/kg. 

Drůbežárna Prace bude v sobotu 30. 7.    v  8:30 hod. prodávat:kuřice všech 

barev + chovné kohouty  - cena 170 Kč/ks, roční slepice - cena 80 Kč/ks, 

brojlerová kuřata, káčata, housata, husokačeny, krůty, jatečné kachny o          

váze 3-4 kg - cena 190 Kč/ks,krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové 

doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - 5 Kč/ks. 

Kdo z občanů ztratil pánské kolo nechť se informuje na tel.č.723.452.802. 

Nábytek Mikulík Vranovice rozšiřuje svůj firemní tým a nabízí volné pracovní 

pozice: 1. Operátor(ka) balení nábytkových dílců na hlavní pracovní poměr, 2. 

Brigáda – nepravidelná výpomoc: Pomocná síla pro balení nábytku, která je 

vhodná pro studenty, rodiče na mateřské dovolené a aktivní důchodce. 

Požadujeme: - manuální zručnost a fyzickou zdatnost, - zodpovědnost a aktivní 

přístup. Žádost o místo možno zaslat na e-mail: renata.mikulikova@nabytek-

mikulik.cz. Termín osobního pohovoru nutné předem dohodnout na tel: 608 457 

686. 

 

mailto:drevovyroba@drevovyrobahovezak.cz
mailto:renata.mikulikova@nabytek-mikulik.cz
mailto:renata.mikulikova@nabytek-mikulik.cz

