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Na této straně dostanete prostor vy, naši čtenáři. Právě vy znáte nejlépe svou ulici, čtvrť, vesnici či město. Proto neváhejte, foťte a pište!
Naštval vás bezohledný řidič, nesmyslný zákaz či objížďka, trápí vás nepořádek v ulicích, anebo jen nevíte, kam se obrátit se svým problémem?
Od toho máte stránku U nás doma. Prostor dostanou i fotopostřehy, historky či vzpomínky.
Napište nám, jak jste se měli na dovolené, na výletě nebo při posezení s přáteli.

Kontakt: ctenar.reporter@seznam.cz, Bruntálský a krnovský deník a Region – Krnovské noviny, Horova 1, 794 01 Krnov

Masopustní průvod prošel Ryžovištěm, večer pochovali basu
EVA LAŠÁKOVÁ
Více jak třicet masek vyšlo
v sobotu 18. února (již po
šestačtyřicáté)
do
Ryžovišťských uliček. V 8.30 hodin
ráno si masopustní průvod
vyžádal povolení od paní starostky o uspořádání masopustního veselí na tři dny.
Po předání obecního práva
se průvod vydal od domu k domu. Každé rodině, která průvod přivítala, pošťák předal
pozvánku na večerní zábavu,
mládenci a děvečky vytancovali domácí, medvěd se vyfotografoval s dětmi, mlsný vymetl komůrky a všichni si
společně připili na masopustní veselí a na zdraví.
Průvod chodil obcí více jak
osm hodin. Ve 20.30 hodin byla zahájena v multifunkčním
domě masopustní zábava.
Průvod v čele s panem farářem ve 22 hodin pochoval basu na jeden celý rok. Tančilo se
a zpívalo do brzkých ranních
hodin. Neděle pak v Ryžovišti
byla spíše odpočinková...

INZERCE

Nejvýhodnější slevy za včasný nákup končí již 29. 2.!
www. victoria-ck.cz

Jsme tady

pro Vás

DŮM ZA 50 % CENY!!!
Rodinný dům v obci Valšov, okres Bruntál.
Dražba 24.4.2012 ve 12:00, Brno.
Nejnižší podání 150.000 Kč, tržní odhad
300.000 Kč, min. příhoz 10.000 Kč.
www.eurodrazby.cz, 800 900 490
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Linaset, a.s., Budišov nad Budišovkou, výrobce domácích spotřebičů a vstřikovaných
technických plastových dílů pro automobilový a elektrotechnický průmysl

vypisuje výběrové řízení na pozici

TECHNOLOG STROJNÍ VÝROBY
NÁPLŇ PRÁCE, OKRUH ČINNOSTÍ:

 zpracování technologických postupů pro výrobu nových forem

POŽADUJEME:

 vzdělání ÚSO  praxe ve strojírenské výrobě, nejlépe na pozici konstruktér
nebo technolog  zkušenost s výrobou vstřikovacích, lisovacích a jiných
forem výhodou  zodpovědnost, systematičnost, samostatnost, důslednost,
pečlivost, komunikativnost  znalost MS – OFFICE  znalost AJ nebo NJ
výhodou, není podmínkou  ŘP sk. B

NABÍZÍME:

 zajímavá a perspektivní práce pro velkou, stabilní a rozvíjející se společnost
 v závislosti na odborných a praktických znalostech zařazení do programu
jednoletého zaškolení na odborných útvarech společnosti  platové ohodnocení dle
dohody  měsíční odměny ve výši až 25 % ze základní mzdy
 zaměstnanecké výhody: 5 týdnů dovolené, závodní stravování s příspěvkem
zaměstnavatele, očkování proti chřipce
MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Budišov nad Budišovkou
TERMÍN NÁSTUPU: dohodou

Zájemci se mohou hlásit na adrese:

Linaset, a.s., Československé armády 362, 747 87 Budišov n./Bud.

Tel.: 556 317 324, Fax.: 556 317 904, e-mail: haubeltova@linaset.cz
nebo osobně po předchozí telefonické domluvě v době od 8 – 14 hod. na personálním odboru.
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+ dítě ZDARMA

Purkyňova 6
702 00 Ostrava
tel.: 596 115 597
1000822037_A

480,– Kč

Cejl 87, 602 00 Brno
tel.: 545 213 101
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týden u moře již za

