
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

MUDr. Novotná oznamuje, že od středy 29.6.2016 do pátku 8.7.2016 neordinuje 

z důvodu dovolené. 

Oznamujeme občanům, že se na místní poště našel klíč. Kdo ho tam nechal, 

nechť se přihlásí na OÚ. 

Firma METAL WORKING CZ Kobylí hledá do pracovního poměru zámečníka. 

Požadavky: praxe v oboru, orientace ve výkresové dokumentaci. Zájemci se 

mohou hlásit se na tel. č. 519 367 146 nebo e-mailem na info@metalworking.cz. 

Restaurace na Růžku Křepice hledá na pracovní pozici kuchař – kuchařka. 

Pracovní doba pondělí až čtvrtek s nástupem ihned. Dále hledáme servírku a 

řidiče na rozvoz obědů od 1.8.2016. 

Pepíčkovo řeznictví a uzenářství oznamuje všem svým zákazníkům, že přijede 

do naší obce v pátek 1.7.2016  v 8.00 hodin ke KD. Nabízí k prodeji velmi 

kvalitní české maso a domácí uzeniny bez konzervantů a jakékoliv chemie. 

Speciální akce: vepřová kýta 89 Kč/kg, vepřové koleno XXL 69 Kč/kg, vnitřnosti 

( játra, srdce, jazyk)  49 Kč/kg, klobása z udírny 129 Kč/kg, uzené koleno  

89 Kč/kg, uzená žebra  40 Kč/kg. 

Drůbežárna Prace bude ve středu 6. 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. 

Firma Pekařství Křižák s.r.o. Klobouky u Brna hledá pracovníky na pozici řidič 

– řidička. Požaduje spolehlivost, flexibilitu a řidičský průkaz sk. B. Nástup 

možný ihned. Bližší informace na tel.č.: 777 161 737 nebo e-mail: 

gabina@pekarstvikrizak.cz. 

Česká spořitelna oznamuje, že od 1.7.2016 bude ukončen provoz pobočky 

Klobouky u Brna – čtvrtek 30.6.2016 bude posledním obchodním dnem 

pobočky. Bankomat zůstane k dispozici volně přístupný a dostupný 24 hodin 

denně. Nejbližší dostupná pobočka je na Čejči a v Hustopečích. 

Bezpečnostní služba přijme na hlavní pracovní poměr spolehlivého pracovníka 

na pozici strážný. Pracoviště Brumovice. Vhodné pro osoby se zdravotním 

omezením. Nástup od 1.7.2016. Kontakt p. Ostřížek tel. č.: 602 961 580.   

mailto:info@metalworking.cz

