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Ihned po vyhlášení se v KD uskuteční výprodej domácích potřeb a textilního 

zboží za velmi nízké ceny. Z naší nabídky vybíráme: sekundové lepidlo 3,-, 

tužkové baterie 4ks za 9,-, ovčí vložky do bot 45,-, ortéza na koleno 2ks 39,-, 

utěrka 12,-, nazouváky 59,-, thermo ponožky od 29,-, ovčí ponožky 49,-, thermo 

legíny od 85,-, flanelová košile 149,-, tepláky od 99,- a dalších 200 druhů zboží za 

velmi nízké ceny. Prodej potrvá do 15:30h a těší se na Vaši návštěvu. 

Společnost Beton Brož s.r.o. se sídlem v Otnicích, Dědina 484 přijme do 

pracovního poměru pracovníka na pozici: provozní elektrikář, 

zámečník/údržbář, operátor výroby – obsluha výrobních linek, řidič 

vysokozdvižného vozíku, fakturantka/expedientka, skladová účetní/účetní. Bližší 

specifikace požadavků je uvedena na internetových stránkách společnosti. 

Nabízí: dobré mzdové ohodnocení, příspěvek na penzijní pojištění, příspěvek na 

stravování. Nástup dle dohody. Strukturovaný životopis a motivační dopis 

zašlete na e-mailovou adresu: t.bauch@betonbroz.cz. 

Díle společnost Beton Brož s.r.o. oznamuje všem zákazníkům, že zahajuje 

výprodej výrobků I. a II. jakosti se slevou až 90%. Ve výprodeji jsou betonové 

dlažby, dlaždice, obrubníky, svahové a plotové tvárnice, prvky zahradní 

architektury jako stoly, lavice, vázy, truhlíky a mnoho dalších výrobků za skvělé 

ceny. Pro tento prodej využijte otevírací dobu společnosti Beton Brož s.r.o, a to 

každou březnovou a dubnovou sobotu počínaje od soboty 11.3.2017. Cena a 

dostupnost výrobků platí do vyprodání zásob. Bližší informace získáte 

v pracovní dny na tel. č. 544 120 620 – 624. 

Rybářství Dujsík bude ve čtvrtek 9.3.2017 ve 13:00h u OÚ prodávat živé ryby. 

Nabízí: kapra, kapří půlky, amury, tolstolobiky, štiky a pstruhy. 

Pro naši obec nabízí své služby kamenictví Gal, které u nás přijímá 

objednávky na veškeré kamenické práce. Vše za bezkonkurenční ceny. Pro 

využití této akční nabídky, je NUTNÉ si sjednat přesný čas schůzky s tímto 

kameníkem, který se právě pohybuje v okolí naší obce a to na jednoduchém 

telefonním čísle: 777-888-332. Konzultace je vždy zdarma! Nabízí:  Nové 

pomníkové sestavy v žulovém provedení, broušení starých pomníků, kompletní 

služby v oboru kamenictví a restaurování, a jiné opravy a úpravy Vašeho hrobu. 

Při zavolání do 30 minut po tomto hlášení, sleva až 30%. Opakuji telefonní číslo, 

které je platné po celý rok 777-888-332. 

Fi Topenářský servis s.r.o. bude provádět v naší obci v úterý 28.2.2017 revize 
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kotlů na tuhá paliva těchto značek: Viadrus, Opop, Atmos, Dakon, Atak, Etka, 

Rojek, Kovarson, Ekoefekt, Werner, Ponast, Slokov, Haas a veškeré krbové 

vložky a kamna nad 10 Kw. dále pak provádíme kontroly a čištění komínů, 

kontroly kotlů na plynná paliva. Cena za kontrolu a čištění komínu je 300,-Kč. 

Cena za kontrolu a čištění plynového kotle je 300,-Kč. Cena za revizi kotle na 

tuhá paliva je 500,-Kč. Zájemci se mohou objednat na tel. č. 608 748 989. 

JARNÍ PŘÍMĚSTKÝ TANEČNÍ A SPORTOVNÍ TÁBOR PRO DĚTI od 13.3. - 

17.3.2017. Pro děti je připraven bohatý program plný zábavy, tance, hudby, her 

a spousta nových kamarádů.  Děti se můžou na táboře také ubytovat a zažít 

báječné večerní programy diskotéky a hry. MÍSTO: ECO CENTRUM 

TRKMANKA VELKÉ PAVLOVICE. Pro více informací volejte mob: 722 906 

389 nebo e-mail: studio1.boretice@gmail.com. 
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