HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
ÚTERÝ – 20. 7. 2021
Milí spoluobčané.
Přejeme vám hezký den. Vyslechněte hlášení.

Ve čtvrtek 22. července přijede do naší obce soukromá prodejkyně
paní Hermannová. K prodeji nabízí dámský, pánský, dětský textil a obuv, halenky,
trička, tílka, košile, polokošile, mikiny, šaty, sukně, kalhoty, tepláky,
legíny, rifle, kraťasy, elastické kalhoty, noční košile, župany, pyžama,
spodní prádlo a ponožky.
Dále nabízí povlečení, prostěradla, ručníky, osušky, utěrky, ubrusy, deštníky,
podložky do koupelny, pantofle, papuče, kroksy, tenisky, mokasíny a jiné zboží.
Prodej bude probíhat v době od 7.00 do 10.30 hod.
VINAŘSTVÍ HOLÁNEK přijede ve čtvrtek 22. července s pojízdnou vinotékou. Přiveze
kvalitní moravská vína sudová i lahvová. Tento týden bude zvýhodněná cena na
sladký Cabernet Sauvignon rosé 2019 za 150,- Kč a uleželé suché Veltlínské zelené
2018 za 120 Kč. V nabídce jsou také sudová vína od 70 Kč/litr.
Vinotéka bude stát u OÚ v době od 14.45 do 15.05 hod.

NABÍDKA PRÁCE:
Olomoucká firma PAKL s.r.o. hledá MONTÉRA na montážní práce. Požaduje
manuální zručnost, schopnost logického myšlení, dobrý zdravotní stav, řidičský
průkaz sk. B. V případě zájmu volejte na tel. číslo: 603 146 525.
Více informací najdete na letáku ve vývěsce.
Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice přijme ZDRAVOTNÍ SESTRU do hlavního
pracovního poměru. Požaduje vzdělání všeobecná zdravotní sestra, nástup je
možný ihned.
Zájemci se mohou blíže informovat na tel. číslech: 585 154 487 nebo 774 455 881.
Kaufland hledá do Distribučního centra v Olomouci na Týnecké ulici kolegy a
kolegyně na pozice SKLADNÍK, a to jak na hlavní pracovní poměr, tak i na letní
brigádu.
Nabízí smlouvu na dobu neurčitou s výdělkem až 37 000,- Kč včetně prémiové
složky mzdy, až 5 týdnů dovolené, stravenky, příspěvky k různým životním
příležitostem a další.
Pokud vás nabídka zaujala, bližší informace získáte na telefonu: 588 481 103 nebo
na stránkách Kaufland.cz v sekci práce a kariéra.

