HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Paní Švagerková Ludmila Mutěnice oznamuje, že objednává koláčky k hodům.
Tvarohové, ořechové, povidlové a makové – za 1ks cena 3,80Kč. Objednávky na
tel. č. 776 711 992 nebo 518 370 717. Koláčky vám budou přivezeny v pátek
19.8.2016 v 18h ke KD.
Soukromý prodejce z Hradiště bude ve středu 22.6.2016 od 10:00h – 10:30h u
KD prodávat čerstvá vejce cena dle velikosti 55 až 88 Kč/plato. Dále prodej nové
brambory ze Znojma, květák, rajčata, okurky, papriky a další.
Pobočka České spořitelny Klobouky u Brno oznamuje, že v pátek 24.6.2016
bude z personálních důvodů uzavřena. Bankomat bude plně funkční a nejbližší
dostupná pobočka je na Čejči.
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.
Kamenictví GAMAR nabízí občanům příjem objednávek na kamenické práce.
Provádí kvalitní a rychlé zhotovení veškerých prací s dlouholetou působností.
Nabízí: zhotovení nových žulových pomníků, výběr z katalogu nebo dle Vašich
požadavků. Opravy jak terasových tak žulových starších pomníků včetně
základů. Sekání a obnovu nápisů, žulové krycí desky (různé barvy a tvary),
výměnu rámů a podstavců a prodej všech náhrobních doplňků. Schůzku
s kameníkem si můžete sjednat nebo se informovat na tel.č.: 776 333 797.
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.
Koupaliště v Němčičkách zahajuje běžný provoz. Aktuální teplota vody je 23°C.
Aktuální otevírací doba a informace o cenách jsou k dispozici na webových
stránkách TJ Sokol Němčičky. Všechny srdečně zveme.
Keramika Krumvíř přijme do trvalého pracovního poměru 1 muže. Bližší
informace na telefonu 519 419 356 a nebo přímo ve vedení firmy.
Pekařství Křižák s.r.o. Klobouky u Brna přijme do pracovního poměru
pracovníky na pozici pekař/pekařka. Požadují šikovnost, flexibilitu, spolehlivost
a manuální zručnost. Vyučení v oboru není nutné. Nástup možný ihned. Bližší
informace na tel.č.: 777 161 737 nebo e-mail: gabina@pekarstvikrizak.cz.

