HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
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.
Hasiči Krumvíř Vás srdečně zvou na tradiční Benátskou noc, která se koná
v sobotu 11.7.2015 od 20h na národopisném stadionu v Krumvíři. Hraje skupina
Merlin a Kožuch.
Firma Elektro Zrůcký Kobylí, upozorňuje občany na nový leták Proton, který
právě nyní najdete ve Vašich schránkách. Ke všem chladničkám a mrazničkám
na Vás čeká chladivé osvěžení, k pračkám prášek na praní. Nabízí akční sušičky
na ovoce a zavařovací hrnce, od základních verzí až po ověřenou německou
kvalitu. Dále zde najdete sortiment elektro za lákavé výprodejové ceny. Např.
sušičky, ledničky, televizory, notebooky, tablety a další. Vše i na splátky, bez
počáteční hotovosti! Informace na prodejně Elektro Zrůcký Kobylí, telefon 519
431 181.
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.

