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Komu z občanů se od 10.1.2016 zhoršil příjem televizního signálu, který je 

způsoben spuštěním nového zařízení mobilního operátora, nechť to nahlásí na 

OÚ. 

Zítra se v kulturním domě od 9.00h uskuteční výprodej domácích potřeb a 

textilního zboží za velmi nízké ceny. Z naší nabídky vybíráme: sekundové 

lepidlo za 3,-, tužkové baterie 4ks za 9,-, švédská utěrka za 9,- blikač na kolo za 

25,-, drátěnky za 12,-, reflexní proužek za 29,-, zdravotní ponožky za 16,-, 

thermo ponožky od 29,-, ovčí ponožky za 49,-, tričko dlouhý rukáv za 79,-, 

flanelová košile za 159,- a dalších 200 druhů zboží. Prodej potrvá do 15.30h a 

těšíme se na vaši návštěvu. 

Pepíčkovo řeznictví a uzenářství oznamuje všem svým zákazníkům, že přijede 

do naší obce v pátek 12.2.2016  v 8.00 hodin ke KD. Nabízí k prodeji velmi 

kvalitní české maso a domácí uzeniny bez konzervantů a jakékoliv chemie. 

Speciální akce: vepřová kotleta s kostí  96,-Kč/kg, vepřový bok bez kosti 89,-

Kč/kg, vepřové koleno bez kosti 89,-Kč/kg, uzená krkovice 139,-Kč/kg, salám 

Vysočina  75,-Kč/ks, sádlo 0,5 kg  33,-Kč/ks. 

ČZS sdružení vinařů Krumvíř vás zve na Zahrádkářský ples, který se koná 

v sobotu 13.2.2016 ve 20h v KD. K tanci a poslechu hraje DH Pálavanka. 

Občerstvení zajištěno, bohatá tombola a každý los vyhrává. 

ČZS sdružení vinařů Krumvíř zve všechny členy na výroční členskou schůzi, 

která se koná v neděli 14.2.2016 od 14h na KD. 

Společnost Beton Brož s.r.o. se sídlem v Otnicích přijme do pracovního poměru 

pracovníky na pozici skladník – obsluha vysokozdvižného vozíku. Požadují 

zodpovědnost, flexibilitu, schopnost pracovat v týmu, přesnost, preciznost a 

ochotu učit se novým věcem. Praxe v řízení čelního vysokozdvižného vozíku 

výhodou. Nezaučeným uchazečům umožníme zaškolení. Dále přijme pracovníky 

do výroby. Nástup možný ihned. Zájemci mohou zasílat strukturované 

životopisy na adresu h.zahradnikova@betonbroz.cz nebo se mohou přihlásit na 

tel. č.: 777 223 953. 

Neriet s.r.o., Klobouky u Brna přijme nové pracovníky na pozice skladník a 

výstupní kontrolor. Nabízí zajímavou a odpovědnou činnost, možnost 

dlouhodobé spolupráce a práce na hlavní pracovní poměr. Požadují min. výuční 

list, spolehlivost, pečlivost, manuální zručnost a nástup ihned. Bližší informace u 

p. Ing. Karla Mareta na tel. č.: 728 779 192 nebo e-mail: mareta@neriet.cz. 
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Terezínský sklípek přijme servírky a kuchaře. Nástup ihned. Bližší informace na 

tel. č.: 731 461 555.  

Kominictví Tomáš Zdráhal z Brna provádí kontroly spalinových cest a čištění 

komínů. Zájemci o provedení kontroly, vyčištění a vydání kontrolní revizní 

zprávy na komín se prosím přihlaste na tel. č.: 608 822 248. 

 


