
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

Aleš Foretník oznamuje, že bude vyplácet nájemné za užívání pozemků za rok 

2015. Pronajímatele, kteří mají zájem vyzvednout si nájemné v hotovosti, ať se 

dostaví do kanceláře v areálu bývalého zemědělského družstva, a to vždy v 

pondělí a ve středu od 12 do 17 hodin do konce měsíce listopadu. 

Drůbežárna Prace bude v sobotu 21.11.  v 8:30 hod. u KD prodávat: kuřice a 

chovné kohouty - cena 170 Kč/ks,  roční slepice - cena 80 Kč/ks, krmivo pro 

drůbež a králíky,  dále pak vykupovat králičí kůže, cena 5 Kč za kůži. 

Ve čtvrtek 19.listopadu 2015 přijede do naší obce prodejce sadbových a 

konzumních brambor z Českomoravské vrchoviny. V nabídce budou kvalitní 

sadbové brambory s certifikátem, konzumní brambory vhodné na uskladnění, 

cibule, jablka červená odrůdová i Golden Delicius, med lesní a květový, 

výběrové džemy Maintal, krmné směsi pro králíky  a  nosnice v baleních po 

10kg a 25kg. Dále bude možno zakoupit hnojiva: NPK, ledek, cererit, hnojivo na 

brambory, granulovaný kravský hnůj a další za výhodné ceny. Prodejce bude 

vykupovat vyloupaná jádra vlašských ořechů. Prodej se uskuteční  na parkovišti 

u KD v 10,30 hod., prodejce se zdrží dle zájmu občanů. 

Firma Star Technik s provozovnou ve Ždánicích, ulice Nádražní 418 (areál 

bývalých šroubáren), přijme do hlavního pracovního poměru zaměstnance na 

tyto pozice: řidiče, skladníky, operátory CNC, pracovnice na montážní a 

dokončovací práce, operátory pro vícevřetenové automaty a pracovníky 

technické kontroly. Důvodem okamžitého nástupu je opakované porušování 

pracovních povinností našich stávajících zaměstnanců a rozšíření výroby. 

V případě zájmu se dostavte osobně denně v následujícím čase: Dopoledne od 

9.00 do 11.00 hodin , Odpoledne od 13.00 do 14.00 hodin. 

Kominictví Tomáš Strouhal z Křepic provádí pravidelné roční kontroly a čištění 

komínů provádí také vložkování komínů a staví krbové obestavby dle platných 

norem včetně revize pro informace volejte 774 938 398 webová stránka: 

www.kominem.cz. 

http://www.kominem.cz/

