HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Soukromý prodejce z Vacenovic bude dnes 8.11.2021 od 12:00h do 12:30h
prodávat u KD jablka Golden, Jonagold, Gala 20-25Kč/kg, brambory na
uskladnění po 25kg a 10kg balení 10Kč/kg a cibule 12Kč/kg.
Drůbežárna Prace bude v sobotu 13. 11. v 8:30 hod. u KD prodávat: roční
slepice za 100 Kč, mladé červené kuřice za 200 Kč/ks, krmivo pro nosnice a
králíky, vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - cena 10 Kč/ks.
MUDr. Blanář sděluje svým pacientům, že se mohou objednávat na očkování
proti Covid-19 vakcínou Pfizer na přeočkování třetí dávky nebo začátek nového
očkování. Dále nabízí jednorázové očkování proti Covid-19 vakcínou Johnson. I
nadále očkuje proti chřipce. Můžete se objednávat na e-mailu:
sestrablanar@seznam.cz nebo na tel. č.: 519 419 152.
VaK Hodonín oznamují, že do čtvrtka 11.11.2021 budou provádět odečty
vodoměrů. Žádají o zpřístupnění vodoměru. Tel. č.: p. Čížková 724 612 897.
MUDr Novotná oznamuje, že v úterý 9.11. a ve středu 10.11.2021 neordinuje.
Společnost AGRO D.U., s.r.o. bude na farmě v Dambořicích prodávat jablka na
uskladnění odrůda Idared v ceně 22-28,-Kč/kg. Prodej proběhne každou sobotu
v říjnu a listopadu od 9-12.00 hod do vyprodání zásob. Tel. 605521622 p.
Müllerová.
Společnost Mamut agency oznamuje, že z důvodu podání návrhu společnosti
TICKET ART s.r.o na insolvenci, jsou nuceni představení Miroslav Donutil - Na
kus řeči a představení Vztahy na úrovni zrušit. Částky za vstupenky můžete
nárokovat u společnosti TICKET ART s.r.o. nebo podáním návrhu na
www.insolvencni-rejstrik.cz v případě, že vstupenky byly zakoupeny on-line
nebo na pobočce společnosti TICKET ART. V případě zakoupení vstupenek na
Obecním úřadě v Krumvíři, můžete nárokovat vrácení částky za vstupenky na
tomto místě. Děkují za pochopení.
Absolvent(k)y i zkušené profesionál(k)y přijme do svého týmu Westfalia Metal v
Hustopečích. Otevřené pozice: Výroba: s praxí i bez - Operátor / Operátorka
výroby, Ruční montáž, Obsluha nebo seřizování strojů, Svařování ruční CO2
nebo robotické. Administrativa: Obchodník/ce – Inside sales s angličtinou,
Skladová administrativa, Hlavní účetní, Plánovač/ka s angličtinou. Čeká Vás
přátelské, moderní pracovní prostředí, ryze české a slovenské týmy a různorodá
pracovní náplň. Nabízí motivující finanční ohodnocení dle Vašich zkušeností a
znalostí, náborový příspěvek 7.500 – 30.000,- Kč a široké portfolio benefitů. Více
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informací: na e-mailové adrese veronika.mrazkova@westfalia-mh.com, na
Facebooku nebo volejte bezplatnou náborovou linku 800 023 008.

