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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. 

MUDr Blanář oznamuje, že v úterý 8.11.2022 nebude ordinovat. Zástup MUDr. 

Donne a MUDr. Novotná. 

Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi bude ve čtvrtek 10. 

listopadu v čase od 11:15h do 11:35h u KD nabízet široký sortiment českého 

kuřecího, krůtího, kachního, vepřového, hovězího masa, poctivých 

masouzenářských výrobků, tlačenku, škvařené sádlo a škvarky. Nově také 

českou sezónní zeleninu. Například: Krůtí prsní řízky 229,90 Kč/kg, krkovice 

bez kosti 179,90 Kč/kg, kotleta bez kosti 179,90 Kč/kg, kýta 159,90 Kč/kg, 

kachna půlená 175,90 Kč/kg, česnek 139,90 Kč/kg, květák XXL 50 Kč/ks, cibule 

žlutá 18 Kč/kg. Příjem objednávek na tel. čísle: 777 814 413.  

MUDr. Anežka Novotná oznamuje, že v pátek 11.11.2022 neordinuje. V pondělí 

14.11.2022 bude vyjímečně ordinovat od 7 do 13:30hodin z důvodu vycházky od 

14h s nordic walking holemi u příležitosti mezinárodního dne diabetu a boje 

proti cukrovce pohybem. Současně proběhne výuka chůze s nordic walking 

holemi přítomnou fyzioterapeutkou. Všichni jsou vítáni. 

Drůbežárna Prace bude v sobotu 12. 11.  v 8:30 hod. u KD prodávat: mladé 

kuřice za 250 Kč, roční slepice za 120 Kč. Krmivo pro drůbež a králíky, 

vitamínové doplňky a dále pak vykupovat králičí kožky - cena 15 Kč/ks. 

Hasiči Krumvíř sbírají v sobotu 12.11. od 9 hod sbírají veškeré vysloužilé 

elektrozařízení jako jsou ledničky, pračky, sporáky, vysavače, televizory, 

monitory, počítače, nářadí apod. Sběr probíhá na hasičské zbrojnici nebo 

elektroodpad připravte před dům. Těžké spotřebiče pomůžou hasiči vynést a 

naložit. 

Společnost AGRO D.U., s.r.o.  uskuteční na farmě v Dambořicích poslední 

prodej jablek na uskladnění, odrůda Idared v ceně 22,-Kč/kg a jablečný mošt 5l 

za cenu 140Kč. Při koupi minimálně 25 kg jablek bude možné zakoupit mošt za 

zvýhodněnou cenu 70 Kč. Prodej proběhne v sobotu 12. listopadu vždy od  9-

12.00 hod. Info na tel. 605521622 p. Müllerová. 

Diakonie BETLÉM hledá pracovníky do přímé péče do denního a týdenního 

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

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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