
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

Oznamujeme, že kdo má zájem o každoroční kalendář zdarma, nechť si ho 

vyzvedne na OÚ. 

Firma OVO-SADBA rozesílala leták na objednávání sadbových brambor, 

hnojiv, krmiv, postřiků a dalšího zboží. Pokud jste letáček do schránky 

neobdrželi, nebo jste obdrželi leták s jinými obcemi, zavolejte na telefonní číslo: 

545 226 090, rádi se s Vámi v případě Vašeho zájmu na objednávce domluvíme. 

Ještě jednou opakuji telefon: 545 226 090 – sadbové brambory z Mikulčic. 

V pátek 18.1.2019 od 15:00 -15:20h k nám přijede pojízdná prodejna čerstvého 

chlazeného masa z Velkých Pavlovic ke KD. Nabízí chlazené kuřecí, krůtí a 

vepřové maso z českých chovů. 

Drůbežárna Prace bude v úterý 22.1.2019 v 8:30 hod. prodávat u KD: kuřice 

červené za 170 Kč/ks, roční slepice za 90 Kč/ks, krmivo pro nosnice a králíky 

120Kč/10kg balení + vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - 

cena 10 Kč/ks. 

Ekologická zemědělská farma Časkovec nabízí k prodeji vykrmená jatečná 

prasata o hmotnosti kolem 120 kg. Cena 40,- Kč/kg, doprava možná dle dohody, 

informace na tel.: 725 903 246.  

Provoz dřevovýroby v Kloboukách u Brna zabývající se výrobou palet a beden 

hledá do svého provozu pracovníky na pozice dělník obsluha stroje přípravy 

materiálu a kompletář výrobků. Nástup ihned. Práce vhodná spíše pro muže a 

to i důchodce. Společnost nabízí zaměstnanecké benefity. Zájemci se mohou 

hlásit na telefonu 604 233 440 u paní Hovězákové. 

"Chráněné bydlení Mirandie a Arkénie v Brumovicích, poskytující sociální 

služby pro osoby s mentálním postižením, hledá do svého týmu pracovníky 

přímé péče. Nástup možný ihned. Bližší informace na vývěsce obecního 

(městského) úřadu nebo na telefonu 777 936 577." 

Společnost Beton Brož s.r.o. se sídlem v Otnicích hledá do svého týmu nové 

pracovníky na pozice: Strojník lisu, obsluha balící linky, vedoucí zakázkové 

výroby. Nabízí práci na HPP s možností rozvoje, nadstandartní příplatky, 

zaškolení, příspěvek na penzijní pojištění, příspěvek na stravování. V případě 

zájmu kontaktujte paní Ticho na tel. č.: 737 285 104 nebo e-mail: 

ticha@diton.cz. 

 


