HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Společnost E.ON Distribuce, a.s. oznamuje občanům, že dne 21.8.2017 od 8:00h
do 13:00h bude přerušena dodávka elektrické energie na hlavní silnici č. p. 38
Jednota Mikulov a pohostinství naproti OÚ, fara č. p. 163, KD, za humny č. p.
412 a 96 až č. p. 123 a 486 u hřbitova. Případné použití náhradního zdroje
v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se
společností E.ON Česká republika, s.r.o. Pro případné další informace volejte
E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte stránky www.eon.cz.
Základní škola a Mateřská škola Krumvíř hledá uklízečku mateřské školy na
celý úvazek s dělenou směnou. Nástup od 1.9.2017. Informace na telefonním čísle
774 419 341 nebo emailem: zskrumvir.reditel@seznam.cz.
ČZS oznamuje majitelům vinic na tratích Díly, Barany a Stádliska, že schůze
ohledně hlídání vinohradů a dalších potřebných záležitostí se uskuteční dnes tj.
pátek 11.8.2017 v 19:00h na Vinařském domě.
Obec Kašnice vyhlašuje veřejnou výzvu na pracovní pozici: účetní obce (úvazek
0,625) a knihovnice (úvazek 0,075). Předpokládaný termín nástupu je od
1.2.2018. Přihlášku s uvedenými doklady doručte v uzavřené obálce označené
„Veřejná výzva – účetní“ osobně nebo zašlete poštou do termínu 15.9.2017 na
adresu Obecní úřad Kašnice, 691 72 Kašnice 38. Bližší informace na vývěsce.
Česká oděvní firma Dabona Hodonín uskuteční v naší obci na KD v úterý 15.8.
od 9.00 do 11.00 hod prodej svých výrobků. Jedná se o novou kolekci dámských
elegantních letních i společenských šatů a halenek z kvalitních elastických
úpletů, vše i v nadměrných velikostech a doprodej pánských košil. Přijďte se
podívat a nakoupit kvalitní české zboží.
Jednota, spotřební družstvo v Mikulově přijme pracovnici na pozici Zástupce
vedoucí prodejny v Kloboukách. Nástup je možný ihned. Více informací na
www.jednota.cz v sekci O nás, nebo na tel. čísle 725 941 438.
TJ Sokol Krumvíř oznamuje, že v sobotu 12.8.2017 na domácím hřišti sehraje ve
14:15h mistrovské utkání dorost Krumvíř s Podluží a v 16:30h sehrají na
domácím hřišti mistrovské utkání muži Krumvíř s Hroznovou Lhotou.

