HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Oznamujeme, že se našlo roční štěně křížence labradora a německého ovčáka
černé barvy. Majitel nechť se hlásí na OÚ nebo na tel. č. 724 269 483 p. Pilař.
Zasedání ZO se koná dnes 27.6.2017 v 19h v zasedací místnosti OÚ.
Soukromý prodejce z Hradiště bude ve středu 28.6.2017 od 10:00h – 10:30h u
KD prodávat čerstvá vejce cena 60-88 Kč/plato. Dále prodej nové brambory,
rajčata, okurky, papriky, kedlubny, cibule, česnek a další.
MUDr. Novotná oznamuje, že ve čtvrtek 29.6.2017 ordinuje pouze v Kloboukách
u Brna a od pondělí 3.7.2017 do pátku 7.7.2017 nebude ordinovat.
Gynekologická ambulance MUDr. Chvátalová ve dnech 29.6. - 7.7.2017
neordinuje z důvodu dovolené.
První červencový víkend tj. 1.7.2017 se koná již 12. ročník Dne otevřených
sklepů v Terezíně. Místní vinaři Vám nabídnou ochutnávku kvalitních vín ve
svých vinných sklepech, které jsou soustředěny do areálu tří svérázných
kaskádovitých uliček. Vystoupí CM Rubáš z Buchlovic a mužský pěvecký sbor
z Hovoran. Nebude chybět ohňová show a další doprovodný program. Současně
s otevřenými sklepy se konají v obci i tradiční krojované hody. Srdečně zvou
pořadatelé.
Knihovna Krumvíř oznamuje, že od pondělí 3.7.2017 do neděle 16.7.2017 bude
zavřeno.
Spolek pro muzeum Krumvíř pořádá ve dnech 17. - 21. července muzejní tábor.
Bližší informace a přihlášky najdete na webových stránkách spolku nebo na
nástěnce u OÚ.
Paní Švagerková Ludmila Mutěnice oznamuje, že objednává koláčky k hodům a
to tvarohové, ořechové, povidlové a makové. 1ks/3,80Kč. Objednávky na tel. č.
776 711 992 nebo 776 083 040. Koláčky budou přivezeny v pátek 25.8.2017 v 19h
ke KD.
Společnost ABB hledá do výroby v Brně na Vídeňské vhodné kandidáty a
kandidátky na pozice: Dělník ve výrobě a elektromechanik. Pro více informaci
se dostavte osobně do ABB na ulici Vídeňská, 117 nebo volejte 800 312 222.
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), seřizovač lisovacích automatů,
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operátor obráběcích automatů (možný i víkendový provoz - dvě 12 hodinové
směny), seřizovač obráběcích automatů, nástrojař, manipulant, strojní údržbář,
pracovnice na 100% kontrolu. Nabízíme zázemí stabilní společnosti, týden
dovolené navíc, nadstandardní příplatky a bonusy, příspěvek na životní a
penzijní připojištění, stravenky, závodní stravování a další výhody. Pro výrobní
dělníky požadujeme vyučení ve strojírenském oboru, pro manipulanta licenci
W2, příp. W1 - přeškolení na W2 zařídíme., pracovnice kontroly zaučíme.
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.

