
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

Základní škola oznamuje, že zahájila celoroční sběr tříděného papíru. Na 

zahradě školy je trvale umístěn kontejner na tento papír. Můžete tedy papír 

nosit průběžně. V případě, že chcete škole papír poskytnout, prosíme, aby byl  

tříděný a svázaný do menších balíčků nebo krabic. 

Veselý Jaroslav bude ve středu 25.11.2015 u OÚ prodávat živé ryby: kapr I. 

třída 80Kč/kg, výběr 90Kč/kg, amur 100Kč/kg, tolstolobik 58Kč/kg a pstruh 

duhový 15Kč/kg. Dále bude prodávat čerstvá vejce z drůbežárny Pohořelice 

cena dle velikosti, cibuli po 5kg a 10kg – žlutá 12Kč/kg. Na požádání ryby 

zdarma zabije a vykuchá. 

V sobotu 21.11 se v kulturním domě v Krumvíři  koná od 8:00 do 12:00 burza 

dětského, dámského, pánského oblečení, příslušenství pro miminka, hraček, 

obuvy, knih a sportovního vybavení. Bližší informace na vývěsce obecního 

úřadu. 

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. 

Neriet s.r.o. přijme nové pracovníky na pozice skladník, výstupní kontrolor. 

Nabízí: zajímavou a odpovědnou činnost, možnost dlouhodobé spolupráce, 

práce na hlavní pracovní poměr. Bližší informace u pana Ing. Karla Mareta, e-

mail: mareta@neriet.cz, tel.: 728 779 192. 

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. 

Firma METAL WORKING CZ  Kobylí hledá do pracovního poměru lakýrníka. 

Požadavky: praxe v oboru výhodou. Zájemci se mohou hlásit na tel.č.: 

519 367 146 nebo e-mail: info@metalworking.cz. 
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