HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Upozorňujeme občany, na pohybující se osoby v okolí ve věci přepisu energií.
Nikomu nic neodsouhlasujte po telefonu, nepodepisujte a nedávejte jim žádné
peníze. V případě obtěžování těmito osobami volejte linku 158 Policii ČR.
Oznamujeme, že byly nalezeny klíče a náramek na stadionu. Kdo je ztratil,
nechť se přihlásí na OÚ.
Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 27.6.2019 od 10:00h – 10:30h u
KD prodávat čerstvá vejce cena 1,90-Kč až 3,20Kč/ks, nové brambory,
skleníková rajčata, okurky, papriky, česnek.
Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi, bude ve čtvrtek 27. června u KD
od 10:30h do 10:50h nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího,
kachního, vepřového masa, poctivých masouzenářských výrobků a škvařeného
sádla za nízké ceny. Současně s prodejem masa bude probíhat prodej českých
vajec od 1,90 Kč/ks. Dále například: Škvařené sádlo od 59 Kč/kg, Kuřecí prsní
řízky 119 Kč/kg, kuřecí zadní čtvrtky za 55 Kč/kg, aj. Škvařené sádlo kyblík 1
kg za 59 Kč. Příjem objednávek na tel. čísle: 777 814 413.
MUDr. Novotná oznamuje, že od 28.6.2019 do 8.7.2019 neordinuje z důvodu
dovolené.
MUDr. Blanář oznamuje, že od pondělí 1.7. do čtvrtka 4.7.2019 neordinuje.
1FK NIKOLČICE POŘÁDÁ V SOBOTU 29.6. KONCERT KAPELY ALBAND
Z LEGENDÁRNÍM ALBERTEM KRONKEM ZE SKUPINY KERN
DÁLE BUDOU ÚČINKOVAT SKUPINY, CHAMELEON GROOWE A
ROBIE WILLIAMS REVIVAL, AFTER PARTY S DJ SHAWI DO 01.00HOD
CELOU AKCI BUDOU PROVÁZET PIVNÍ SPECIÁLY A O DOBRÉ JÍDLO
SE POSTARÁ ŠÉF NA GRILU. ZAČÁTEK AKCE V SOBOTU 29.6.2019 v
18.00HOD. ZVEME VŠECHNY MILOVNÍKY DOBRÉ ZÁBAVY K NÁM DO
SPORTOVNÍHO AREÁLU V NIKOLČICÍCH.
Společnost Agro MONET, a.s., pracoviště Těšany, nabízí tyto pracovní nabídky:
Řidič zemědělských strojů, Silomistr - pracovník pro obsluhu obilných sil a na
skladování zemědělských komodit, Pracovník živočišné výroby – krmič. Nástup
možný ihned. Pro bližší informace kontaktujte p. ing. Jindřicha Burdu na tel. č.
601 335 875.
Blíží se prázdniny, proto příměstský tábor „Tudy z nudy“ přichází pro vaše děti
s nabídkou různorodého programu plného zábavy a to v pracovních dnech
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v období od 1. 7. do 30. 8. v Morkůvkách. Realizace tábora je podmíněna
počtem přihlášených zájemců. Poslední termín pro zaslání přihlášek je 21.6.
Přihlášky a jiné informace jsou dostupné na facebooku „Příměstský tábor
v Morkůvkách“. Doplňující informace Vám poskytne organizátor tábora na
mob. čísle 777 906 687.
Oznamujeme, že od 01. 07. 2019 do 12. 07. 2019 bude v knihovně zavřeno.
Hlášení pro všechny vinaře a malovinaře. Společnost Naplnime.cz Vám nabízí
služby mobilní lahvovací linky, která přijede před Vaše vinařství a naplní Vaše
víno přímo u Vás. Jsme k dispozici i malým vinařům. Plníme již od 3.000 litrů.
Již nyní si můžete rezervovat svůj termín na letošní rok nebo rok 2020. Veškeré
dotazy a objednávky volejte na 606 781 875 nebo 608 123 390, případně pište
na info@naplnime.cz. Cenovou nabídku na míru připravíme obratem. Veškeré
informace naleznete na www.naplnime.cz.
MŠ Strachotín, Osvobození 83, vypisuje výběrové řízení na místo asistent
pedagoga MŠ. Požadavky: • vzdělání splňující podmínky zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících v platném znění (SŠ s maturitou), kurz asistenta
možno doplnit dodatečně, samostatnost, profesionalita, loajalita. Nástup od 2. 9.
2019. Strukturovaný životopis zasílejte na skolka.strachotín@wo.cz. Součástí
výběrového řízení je pohovor, o jehož termínu budete informováni na Vámi
poskytnutý email.
ČZS Krumvíř pořádá zájezd po krásách ČR, např. Znojmo, Telč, ve dnech 13.7.
a 14.7.2019. Program bude upřesněn. Záloha je 1000,-Kč. Přihlášky u Miroslava
Vytrhlíka.
Dne 21.10.2019 se v KD Krumvíř v 19:00h uskuteční představení zábavného
pořadu Zdeňka Izera s názvem Na plný coole. Předprodej vstupenek je na
Obecním úřadě Krumvíř a v síti www.ticketart.cz.

