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Deník

ČTENÁŘI – SOBĚ!

pátek 17. srpna 2007

turnovsky@denik.cz

Čtenáři sobě! Napište nám do Deníku svůj názor na aktuální dění v Pojizeří nebo pošlete veselou momentku ze svého okolí,
kterou jste náhodně nebo cíleně zachytili. Přijímáme také vaše náměty na reportáže. Každý zveřejněný příspěvek většího
objemu v novinách honorujeme. Za otištěný text vyplatíme jeho autorovi padesát korun a fotografii odměníme sto korunami.
Staňte se reportéry Turnovského a semilského deníku. Tato strana vychází každý den.

V Příšovicích řádilo tornádo

Kontakty
Turnovský a semilský deník
ul. Sobotecká 455
511 01 Turnov
web
http://turnovsky.denik.cz
http://semilsky.denik.cz
e–mail
turnovsky@denik.cz
semilsky@denik.cz

O víkendech v naší obci občas
řádí tornádo a výsledek je vidět i za několik dní. Že čerstvý
vítr bere střechu mlékárně je
v celku pochopitelné. Ale že
rozboří i takový domeček na
plyn uprostřed sídliště (Holanův statek) a vše ostatní zůstane stát je záhadou nejen pro

SMS
736 30 40 30
Struktura SMS
REP 0514 XX text zprávy

mě ale především i pro nového
majitele. Že by závist živlů?
Nebo nevraživost na nového
majitele, který se začal starat o
svůj nově nakoupený majetek?
Větru nebyl ušetřen ani
komunální odpad u zdravotního střediska a u obchodu.
Když se podíváme do parku,

rozházený okolo altánku, tak
představitelé obce nechají
nemilosrdně altánek zbourat.
Ale za vše může jen ten neposedný vítr a nikdo jiný. S větrem v zádech a nikdy jinak!

kde zatím stojí altánek, tak ani
tam vítr nezahálí a mohutně
tam rozfoukal veškerý odpad,
který příšovičtí mladí svědomitě ukládají do odpadkových
košů. Vědí totiž, že kdyby nechali odpadky po řádění větru

MMS
605 44 77 44
Struktura MMS
Do předmětu zprávy doplňte REP 0514 XX

L.Gombár Příšovice

XX – je číslo tématu nebo
kategorie, podle které je
nutné SMS řadit.

INZERCE

NEBEZPEČNÝ ODPAD

VYVA PLAST, s. r. o.,
Sobotecká ul. 836, 511 01 Turnov

vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo

Seznam témat naleznete
každý den na této stránce.
Cena SMS/MMS je běžná
do sítě T–Mobile dle vašeho tarifu.
POZOR!
Pokud vaše SMS bude mít
více než 160 znaků (standardní zpráva), musíte další část zprávy napsat jako
novou SMS.

pracovník
obchodního oddělení
Požadujeme:
min. středoškolské vzdělání technického směru, min. tříletou praxi, ﬂexibilitu, velmi dobré komunikační schopnosti,
pracovní nasazení, loajalitu, odpovědnost a samostatnost,
velmi dobrou znalost AJ/NJ, řidičský průkaz B

Zprávy pište bez diakritiky.
Děkujeme.

Témata
Pošlete nám
SMS, MMS, dopis,
e–mail nebo fotografii na následující
témata:
Téma 01: Odpadky
v ulicích a nepořádek
Povalují se ve Vašem okolí odpadky?
Téma 02: Můj mazlíček
Kočka, pes, morče,
ale taky sklípkan,
leguán, nosál nebo
škorpion. S čím se
mazlíte vy?
Téma 03: Staré časy
Máte ve Vašem rodinném albu zajímavou momentku z
dob dávno minulých?
Téma 04: Moje fotokuriozita
Podařil se Vám neobvyklý záběr?
Téma 05: Můj tajný
recept
Máte tajný recept
po babičce?
Téma 06: Váš oblíbený vtip
Znáte dobrý vtip?
Posílejte přáníčka

Přijme rovněž konstruktéra do oddělení technické
přípravy výroby - vhodné i pro letošní absolventy VŠ
1000073328_A

Informace: 481 321 258, info@vyvaplast.cz

V Železném Brodě mají na zlobivé děti jedinečný patent, popelnici na zlobivé děti. Foto: Kuba Vítek

Má někdo z vašich blízkých svátek, narozeniny? Popřejte mu!
Posílejte svá přání pomocí sms, webu nebo na e–mail:
turnovsky@denik.cz, semilsky@denik.cz

INZERCE

Společnost LICON HEAT, s. r. o., významný výrobce radiátorů,
přijme pro výrobní závod ve Stráži pod Ralskem následující profese:
- obsluha CNC strojů

- zámečník – práce s plechem, montážní práce
Požadavky:  ÚSO vzdělání
 praxe
Dvousměnný provoz, informace p. Karlas 775 227 411,
e-mail: karlas@licon.cz

dekorativních a zastiňovacích doplňků
od 1. 5. do 31. 8. 2007
Úplná pravidla akce získáte u svého prodejce
nebo na www.velux.cz

- vedoucí skladů
Požadavky:  SŠ vzdělání
 znalost práce na PC (ABRA G3 výhodou)
 zodpovědnost, pečlivost, smysl pro pořádek
trestní bezúhonnost
Jednosměnný provoz, plat 20 000 Kč + benefity, informace
p. Puc 775 227 415.

1000066434_A

- skladník
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Požadavky:  ÚSO vzdělání
 fyzická zdatnost
 trestní bezúhonnost
Jednosměnný provoz, plat 15 000 Kč + benefity, informace
p. Puc 775 227 415.

Nástup možný ihned
Nabízíme:
 perspektivní zaměstnání ve stabilní a rozvíjející
se společnosti
 zajímavé platové podmínky s možností
nadstandatdních bonusů
 stravenky a další benefity
Vaše životopisy zasílejte na uvedené e-maily
nebo na adresu společnosti.
LICON HEAT, s. r. o.
Pod Vinicí 170
471 27 Stráž pod Ralskem
www.licon.cz
1000072387_A

-100 Kč

Požadavky:  SŠ nebo ÚSO vzdělání strojírenského směru
 praxe na CNC strojích vítána

K lednovému snížení cen
navíc letní sleva

