HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
AGRO Krumvíř přijímá objednávky na moravské brambory z Podpálaví,
čerstvě vyorané, přímo od pěstitele. Brambory se budou prodávat v balení po 25
kg. Cena za kilogram je 13 Kč. Jedná se o odrůdy červená – Bellarosa a žlutá
Finka. Brambory můžete objednávat na telefonních číslech – pan Štefek – 604
735 518 nebo pan Hradil – 737 728 625. Prodej objednaných brambor se
uskuteční ve čtvrtek 9. července 2015 od 9 do 12 hodin, popř. po domluvě, v
areálu AGRO Krumvíř.
Soukromý prodejce ze Sudoměřic bude ve čtvrtek dne 9.7.od 11-11:20hod. u KD
prodávat uz. bok, uz. kýtu, uz. kotletu, klobásy, párky, debrecinka, cigára,
sádlo, škvarky, tlačenku. Dále bude prodávat čerstvé bourané maso:
Akce:vepřová plec-84Kč, vepřová kýta-kotleta-104Kč, vepřová krkovice-104Kč,
vepřový bok-75Kč, zadní kolena -50Kč.
MUDr. Novotná oznamuje občanům, že v pátek 10.7.2015 nebude ordinovat.
MUDr. Blanář oznamuje občanům, že do pátku 10.7.2015 nebude ordinovat
z důvodu dovolené.
Drůbežárna Prace bude v sobotu 11.7. 2015 v 8:30 hod. u o.ú. prodávat: kuřice
a chovné kohouty - cena 170 Kč/ks, roční slepice - cena 80 Kč/ks, brojlerová
kuřata a káčata, krůty, housata, husokačeny, jatečné kachny 3-4kg, cena 190
kč/ks, krmivo pro drůbež a králíky, dále pak vykupovat králičí kůže,
cena až 10 Kč za kůži.
Společnost Grafton nabízí práci na pozici Dělník/Dělnice,Šička,Skladník v
Hodoníně. Podmínkou je ochota pracovat ve třísměnném provozu, manuální
zručnost, výhodou je vzdělání v oblasti strojírenství. Nabízíme práci na hlavní
pracovní poměr s nástupem ihned. Nabízíme moderní pracovní prostředí a
bonus za kvalitu.. V případě zájmu nás kontaktuje na telefonním čísle
724 875 143.
Společnost Beton Brož s.r.o. se sídlem v Otnicích, přijme do pracovního poměru
pracovníky na pozici skladník – obsluha vysokozdvižného vozíku. Požaduje:
řidičské oprávnění skupiny B, praxe v řízení čelního vysokozdvižného vozíku
výhodou. Nabízí: dobré platové ohodnocení, zázemí stabilní a rozvíjející se
společnosti, příspěvek na penzijní pojištění, příspěvek na stravování, týden
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dovolené navíc. Zájemci se mohou přihlásit u vedoucího skladu pana Libora
Velíška na tel. č.: 777 223 766.
Kominictví Tomáš Strouhal z Křepic provádí pravidelné roční kontroly a čištění
komínů. Provádí také vložkování komínů a staví krbové obestavby včetně
revize. Telefon 774 938 398, webová stránka: www.kominem.cz.

