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MUDr.  Anežka Novotná neordinuje dnes 31.10.2022. Stále očkuje proti chřipce 

a také proti Covid-19 - inovovanou vakcínou i proti omikronu.  

Soukromý prodejce z Vacenovic bude dnes 31.10.2022 od 13:00h do 13:30h 

prodávat u KD jablka Golden, Gala, Jonagold 20-25Kč/kg, brambory na 

uskladnění po 25kg balení 13Kč/kg, cibule 15Kč/kg a včelí med 190Kč/kg. 

VaK Hodonín oznamují, že od úterý 1.11. do 10.11.2022 budou probíhat odečty 

vodoměrů. Žádáme občany o zpřístupnění vodoměrů. Tel. č. 724 612 897 p. 

Čížková. 

Hledá se majitel psa. Volejte tel. č.: 731 457 580. 

  

Diakonie BETLÉM hledá pracovníky do přímé péče do denního a týdenního 

stacionáře v Domově Narnie v Morkůvkách. Pomáháme v Narnii dětem s 

mentálním a kombinovaným postižením. Jedná se o směny od pondělí do pátku, 

víkendy a svátky jsou volné. Dále nabízíme 3 týdny dovolené v létě, volno také o 

Vánocích. Mzda od 21.200 Kč hrubého/měsíčně. Bližší informace podá vedoucí 

na telefonu 736 603 495 nebo na e-mailu: narnie@betlem.org. 

Dále hledáme pracovníky do přímé péče v Chráněném bydlení Mirandie v 

Brumovicích. Pomáháme zde dospělým lidem s těžkým mentálním postižením a 

autismem. Jedná se o nepřetržitý provoz na denních a nočních směnách. 

Nástupní mzda od 22.000 Kč/hrubého. Bližší informace na čísle 777 936 577 

nebo na mirandie@betlem.org 

Dále nabízíme místo pracovníka v přímé péči v Domově Betlém v Kloboukách u 

Brna. Pomáháme zde dospělým lidem s těžkým tělesným postižením. Jedná se o 
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nepřetržitý provoz na denních a nočních směnách. Nástupní mzda od 22.000 

Kč/hrubého. Bližší informace na čísle 739 244 837 nebo na e-mailu: 

betlem@betlem.org. 

Společnost Kornfeil se sídlem v Čejči, hledá nového člena týmu na pozici montér 

se znalostí angličtiny/němčiny. Máme před sebou zajímavé projekty v zahraničí 

(a není jich málo), hledáme manuálně zručného pracovníka, který hovoří 

angličtinou. Součástí Vaší práce bude cestování na turnusy (cca 10-14 dnů v 

měsíci) do USA a Austrálie. Životopisy zasílejte na e-mail: cizkova@kornfeil.cz. 

Podrobnější informace na www.kornfeil.cz. 
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