
HLÁŠENÍ ze dne 20. 1. 

 
Místní knihovna oznamuje, že po domluvě se čtenářem 

je možná donáška knih domů a nebo vyzvednutí před 

knihovnou. Čtenáři můžou paní knihovnici kontaktovat 

na mailu mkrupicova@seznam.cz  nebo telefonu 

734419949 nejlépe smskou. 

_____________________________________________ 

 

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví 

Bzenec nabízí žákům 9. tříd ve školním roce 2021/2022 

studium těchto oborů vzdělání: 

 

Čtyřleté obory s maturitou SOŠ 
Hotelnictví, Ekologie a životní prostředí 

 

Tříleté obory SOU 

Cukrář, Zahradník, Kuchař – číšník, Lesní 

mechanizátor, Rybář 

 

Tříleté obory pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami 
Potravinářská výroba, Zahradnické práce 

 

Více na www.sosbzenec.cz 

_____________________________________________ 

 

Poplatek za svoz odpadu se bude vybírat od 1. února na 

obecním úřadě. 

mailto:mkrupicova@seznam.cz
http://www.sosbzenec.cz/


Společnost Scott Automation a.s. v Podivíně a 

Bořeticích hledá vhodné uchazeče na pozice: 

OBSLUHA CNC LASERU (Bořetice) 

OPERÁTOR CNC OBRÁBĚCÍHO CENTRA (Podivín) 

 

V případě zájmu volejte na tel. číslo 606 789 320 nebo 

pošlete svůj životopis na e-mail: 

s.kurkova@scottautomation.cz 

 

 

 

 

 

Oblastní charita Hodonín 

oznamuje, že do kasiček Tříkrálové sbírky můžete 

přispět na obecním úřadě, v místním kostele nebo 

v obchodě paní Zdislavy.  

Charita všem štědrým dárcům děkuje. 

 

 
 

 

mailto:s.kurkova@scottautomation.cz


Společnost  ZENERGO a.s. hledá dělníky do výroby 

místo výkonu práce: Šardice 788 

mzdové ohodnocení 20.000 – 24.000,- Kč 

nástup možný ihned. 

Požadavky: 

- komunikativnost 

- manuální zručnost 

- fyzická zdatnost 

- kurz vysokozdvižného vozíku podmínkou 

Životopis zasílejte elektronicky na kynera@zenergo.cz a 

nebo na adresu: ZENERGO a.s.,  Šardice 788, 69613 

 

______________________________________________ 

Vodovody a kanalizace Hodonín oznamují občanům, že 

od pondělí 18. ledna bude navštěvovat jednotlivé 

nemovitosti zaměstnanec oddělení odbytu s obnovou 

smlouvy na vodné a stočné. Při ponechání dokumentu 

v poštovní schránce, je možno podepsaný předávací 

protokol a prohlášení vhodit do schránky VAKu 

umístěné na obecním úřadě. 

 

mailto:kynera@zenergo.cz


Ordinace MUDr. Marek Uřičář oznamuje, že v pátek 

22.1.2021 z důvodu dovolené neordinuje. V nutných 

případech zastupuje ZS Mutěnice. 

 

 
 

 

Kdo z občanů potřebuje poradit s vyplněním daňového 

přiznání k dani z nemovitosti, může se dostavit 

v pondělí 25.1.2021 na OÚ od 15 do 17hodin. 

 

 
 

 

Drůbežárna Prace bude v sobotu 23.1. 

v 8:45 hodin prodávat: 

- mladé červené kuřice, krmivo pro nosnice a králíky 

a vitamínové doplňky. 

Dále bude vykupovat králičí kožky - cena 10 Kč/ks. 



 

 


