
HLÁŠENÍ 26. 10. 2022 

________________________________________________________________ 

Taneční škola SD1 pořádá taneční a 

gymnastické lekce nejen pro nejmenší. 

V Kobylí v sokolovně lekce probíhají v pondělí. 

Mini-děti věk 3-6 let od 16.00 do 17.00 hod a 

děti školního věku od 17.00 do 18.00 hod.  

V Bořeticích na Kraví Hoře lekce probíhají ve 

středu pro děti 2.stupně ZŠ 17.00-18.00 hod. 

Ve Velkých Pavlovicích na Trkmance lekce 

probíhají ve čtvrtek pro děti 2.stupně ZŠ od 

16.00-17.00 hodin. 
__________________________________________________________________________________ 
 

Sdružení kominíků a topenářů bude provádět ve 

čtvrtek 3. listopadu revize, kontroly a čištění 

komínů, kontroly kotlů na plynná paliva. Cena za 

kontrolu a čištění komínu je 450Kč, cena za kontrolu a 

čištění plynového kotle je 450Kč a cena za revizi kotle 

na tuhá paliva je 950Kč. Zájemci se mohou hlásit na 

telefonu 608 748 989.  
 

___________________________________________________________________________ 

Diakonie BETLÉM hledá pracovníky do přímé péče do denního a týdenního stacionáře 

v Domově Narnie v Morkůvkách. Pomáhají dětem s mentálním a kombinovaným 

postižením. Jedná se o směny od pondělí do pátku, víkendy a svátky jsou volné. Dále nabízí 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 hledá pracovníky do přímé péče v Chráněném bydlení Mirandie v 

Brumovicích. Pomáhají 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 nabízí místo pracovníka v přímé péči v Domově Betlém v Kloboukách u 

Brna. Pomáhají 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. 

___________________________________________________________________________ 
Pan Libor Svoboda pořádá pro místní občany speciální 5 týdenní 

kurzy angličtiny, španělštiny a francouzštiny. Kurzy jsou 

zaměřené na výuku jazyka jedinečnou funkční zrychlenou 

metodou. Kurzy jsou vhodné pro začátečníky a věčné 

začátečníky. Dle počtu zájemců budou probíhat buď v místě nebo 

v Kloboukách u Brna. 

ANEB naučte se za několik týdnů to, co se Vám nepodařilo 

naučit se za několik let na základní, střední nebo vysoké škole. 

Bližší informace získáte na mailu info@liborsvoboda.cz 

___________________________________________________________________________ 

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

angličtiny/němčiny. Nabízí zajímavé projekty v zahraničí, hledají manuálně zručného pracovníka, 

který hovoří angličtinou. Součástí práce bude cestování na turnusy (cca 10-14 dnů v měsíci) do 
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USA a Austrálie. Pracovní náplň: montáž pekárenských 

strojů (programově řízené stroje, linky a zařízení včetně 

prototypů), provádění funkčních zkoušek strojů a zařízení, 

pravidelné cesty do zahraničí (zpravidla USA, Austrálie a 

dále balkánské země nebo Norsko), komunikace s ostatními 

kolegy a mistrem, komunikace se zákazníkem během 

montáže. 

Co očekávají: manuální zručnost (technické vzdělání není 

nezbytnou podmínkou), znalost anglického jazyka na 

komunikativní úrovni, samostatnost, zodpovědnost a 

pečlivost, ochotu jezdit na zahraniční montáže. 

Co nabízí: zázemí úspěšné strojírenské společnosti s rodinnou atmosférou, kvalitní zaškolení, 

smlouvu na dobu neurčitou, pravidelné odměny za kvalitně odvedenou montáž, veškerou 

administrativní podporu při cestě do zahraničí (zařízení víz či povolení, A1, ubytování aj.), možnost 

jazykových kurzů, stravenkový paušál, BENEFIT kartička, 4 týdny dovolené, 3 sick days. Životopisy 

zasílejte na e-mail: cizkova@kornfeil.cz Podrobnější informace na www.kornfeil.cz 

___________________________________________________________________________ 

MUDr. Uřičář oznamuje, že ve čtvrtek 27. října 

bude mít dovolenou. Akutní stavy ošetří 

Nemocnice Kyjov a Hodonín. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Rodina Říhova jménem celé rodiny děkuje Všem, kteří doprovodili na poslední 

cestě paní Růženu Dufkovou. 

 

__________________________________________________________________________________ 

http://www.kornfeil.cz/

