HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Oznamujeme občanům, že se ztratil starý pes, hnědý oříšek asi 40-50cm vysoký,
jmenuje se Dan, hůř slyší a vidí. Majitel děkuje za bližší informace na tel. č.:
739 686 190 p. Horák.
Soukromý prodejce z Vacenovic bude ve středu 13.9.2017 od 11:30h do 12:00h
prodávat u KD jablka Gala, Idaret 1kg za 16-22 Kč, brambory na uskladnění,
cibule 10Kč/kg, česnek a včelí med 140Kč/kg.
Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 14.9.2017 od 10:00h – 10:30h u
KD prodávat čerstvá vejce cena 60-88 Kč/plato. Dále prodej brambory, cibule
na uskladnění, česnek, švestky, jablka, mák a další.
Společnost ZEMAS, a.s. oznamuje, že bude v Šardicích v areálu fi. NEOKLAS farma živočišné výroby prodávat roční slepice o váze 4 kg za 70 Kč a kohouty o
váze 6 kg za 90 Kč. Prodej se uskuteční od úterý 12.9.2017 do čtvrtka 14.9.2017
od 9 do 16 hodin. Pro bližší informace volejte tel. čísla 725 005 188 nebo
734 446 958.
Společnost VINIUM a.s. oznamuje, že od 11.9.-16.9.2017 vykupuje hrozny
odrůdy Müller Thurgau 18,-Kč/kg a Muškát moravský 19,- Kč/kg. Minimální
cukernatost je 17,5°NM. Bližší informace naleznete na stránkách
www.vinium.cz nebo na tel. 602 746 196.
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.
Mateřská škola Krumvíř pořádá schůzku rodičů dětí mateřské školy.
Schůzka rodičů je pro rodiče dětí mateřské školy a rodiče předškoláků, účast
nutná. Schůzka se uskuteční ve středu 13.9.2017 v 17:00 hodin.
„Společnost Kornfeil Čejč hledá do svého týmu nového kolegu na pozici Svářeč,
Soustružník-obráběče CNC a mechanik se znalostí cizího jazyka. Podmínkou
zodpovědnost a odolnost vůči stresu. V případě zájmu volejte Markétě Latíkové
na 725 934 545 nebo pište na latikova@kornfeil.cz „
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TJ Sokol Krumvíř oznamuje, že žáci Krumvíř v sobotu 16.9.2017 v 9:00h sehrají
fotbalový zápas v Rakvicích, ve 13:15h sehraje dorost Krumvíř na domácím
hřišti fotbalový zápas s Dubňany a v 15:30h sehrají muži Krumvíř na domácím
hřišti fotbalový zápas s Dubňany. V neděli 17.9.2017 v 10:00h sehraje přípravka
Krumvíř na domácím hřišti fotbalový zápas s Březí.

