HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Oznamujeme občanům, že OÚ chystá změnu ÚP. Vyzýváme občany, kteří mají
nějaké požadavky na provedení změny v ÚP, nechť svůj požadavek oznámí na
OÚ.
Firma MALGRE v Kloboukách u Brna oznamuje, že nově otevřela prodejnu
s elektroinstalačním materiálem. V širokém sortimentu najdete LED žárovky,
vypínače, zásuvky, jističe, proudové chrániče, kabely, rozvaděče, lišty, chráničky
a spoustu dalšího zboží. Prodejnu najdete v Kloboukách vedle zahradnictví na
ulici Masarykova 55. Otevřeno je každý pracovní den od 7:00 do 16:00h. Bližší
informace na tel. č.: 601 553 559.
Soukromý prodejce ze Sudoměřic bude ve čtvrtek 30.3. 2017 od 10:30h do 11
hod u KD prodávat čerstvé maso a uzeniny, tlačenku, sádlo, klobásy, párky,
akce: vepř. kotleta-119kč, vepř. krkovice-115kč, vepř. plec-99kč, vepř. kýta119kč.
Fi Foretník, s.r.o. oznamuje včelařům, že v období od 25.3.2017 do 25.4.2017
bude provádět ochranu na plodině řepka ozimá. Bližší informace na vývěsce
nebo u vedoucího provozu pana Aleše Foretníka na tel. č.: 775 554 296.
Společnost Beton Brož s.r.o. se sídlem v Otnicích přijme do pracovního poměru
pracovníka na pozici: Pracovních do výroby – obsluha výrobních a paletizačních
linek. Nabízí dobré mzdové ohodnocení, příspěvek na penzijní pojištění,
příspěvek na stravování, zaměstnanecká sleva na firemní produkty. Nástup
možný ihned. Bližší informace na tel. č.: 777 775 092 nebo na emailu:
t.bauch@betonbroz.cz.
Domov Betlém v Kloboukách u Brna přijme do pracovního poměru
pečovatelku pro osoby s těžkým tělesným postižením. Nástup možný od
poloviny dubna, případně od května. Bližší informace na telefonu 739 244 837.
„ZEMAS,a.s. Čejč,oznamuje včelařům, že od 27. března 2017. bude provádět
ošetření porostů Řepky ozimé a to na honu : Závistě + Roviny,Padělky u
Haltýřů,Malý Šanof,Velký Šanof Ls,Terezín Přední-Prostřední a Zadní,Za
Trnkovů,Podílky,Zápovědě,Frýdy,Písky Ls,Mutěnské Úlehle,Hodoňská po sadu.
Postřik bude proveden pozemní aplikací a to přípravkem, který z hlediska
ochrany včel - vyžaduje klasifikaci.
ZEMAS,a.s. Čejč žádá včelaře, aby provedli patřičná opatření.
Konec aplikace bude oznámen.“ Bližší informace na vývěsce.

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Česká pošta oznamuje občanům, že od 1.4.2017 dojde k uzavření místní pošty.
Dne 29.3.2017 bude pošta otevřena dopoledne od 8:00h do 10:00h pouze pro
výdej zásilek. Ve dnech 30.3.-31.3.2017 bude pošta pro veřejnost UZAVŘENA.
Dne 3.4.2017 bude mimořádně otevřeno od 14:00h do 17:00h. Pošta Partner
bude otevřena pravidelně v době: po, út, čtv od 8:00h do 17:00h, stř od 10:00h
do 18:00h a pá od 8:00h do 14:30h. Bližší informace na vývěsce.
Č E S K Ý Z A H R Á D K Á Ř S K Ý S V A Z K R U M V Í Ř POŘÁDÁ
ZÁJEZD NA JARNÍ VÝSTAVU FLORA OLOMOUC, který se koná v sobotu
22.dubna 2017. Odjezd je v 6 00 hod. od obecního úřadu. Záloha 200 Kč.
Přihlášky u pana Františka Planého do 31. března.
Francouzská firma LISI AUTOMOTIVE FORM a.s. v Čejči, zabývající se
výrobou bezpečnostních prvků do automobilů, přijme pracovníky do
třísměnného provozu na pozice: operátor lisovacích automatů (možný i
víkendový provoz - dvě 12 hodinové směny), operátor obráběcích automatů
(možný i víkendový provoz - dvě 12 hodinové směny), manipulant. Nabízí
zázemí stabilní společnosti, týden dovolené navíc, nadstandardní příplatky a
bonusy, příspěvek na životní a penzijní připojištění, stravenky, závodní
stravování a další výhody. Pro operátory požadujeme vyučení ve strojírenském
oboru, pro manipulanta licenci W2, příp. W1 - přeškolení na W2 zařídí. Nástup
možný ihned. Kontaktní adresa : LISI AUTOMOTIVE FORM a.s.,
personální manažer, Ing. Ilja Polák, Čejč 276, 696 14 ČEJČ, tel. : 518 606 655,
e-mail : ilja.polak@lisi-automotive.com.

