HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Oznamujeme občanům, že od pondělí 30.1.2017 do neděle 5.2.2017 budou
zaměstnanci fi Montgas zapisovat stavy plynoměrů. Žádáme občany, aby
umožnily přístup k plynoměrům. V případě nepřítomnosti vylepte lístek se
stavem a číslem plynoměru na viditelné místo.
ZŠ Krumvíř žádá občana, který našel 3 plastové nádoby u kontejnerů na
kalužinách, aby je vrátil.
Ve středu 1.2. 2017 přijede do naší obce prodejce sadbových a konzumních
brambor z Českomoravské vrchoviny. V nabídce budou kvalitní certifikované
sadbové brambory, konzumní brambory, hnojivo na brambory, hnojivo NPK,
ledek, cererit, zahradnické a květinové substráty. Dále bude možné zakoupit
med, jablka, ovocné džemy a krmné směsi pro nosnice a králíky. Prodej se
uskuteční v 10:00h u KD.
Česká pošta oznamuje občanům, že ve středu 1.2.2017 bude otevřeno pouze
odpoledne od 13:00h do 17:00h, dopoledne bude zavřeno a ve čtvrtek 2.2.2017
bude otevřeno pouze odpoledne od 13:00h do 15:00h, dopoledne bude zavřeno.
Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 2.2.2017 od 10:00h – 10:30h u
KD prodávat čerstvá vejce cena 88 Kč/plato. Dále prodej med, mák a výkup
suchých světlých ořechů 130Kč/kg.
Soukromý prodejce ze Sudoměřic bude ve čtvrtek 2.2.2017 od 10:30h do 11:00 h
u KD prodávat čerstvé maso a uzeniny- tlačenku, sádlo, klobásy, párky. Akce:
vepř. Kotleta – 119Kč, vepř. Krkovice – 115Kč, vepř. Plec – 99Kč, vepř. Kýta 119Kč.
Obec Násedlovice vás srdečně zve na Krojovaný ples, který se koná v sobotu
4.2.2017 v sále kulturního domu v Násedlovicích. Začátek je ve 20 hodin. Hraje
dechová hudba Vlkošáci.
Drůbežárna Prace bude v sobotu 4.2. v 8:30 hod. u KD prodávat: kuřice všech
barev (ve snášce, stáří 28 týdnů) - 170 Kč/ks, chovné kohouty, krmivo pro
drůbež a králíky + vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - 5
Kč/ks.
MUDr. Novotná oznamuje, že od pondělí 6.2.2017 do pátku 10.2.2017
neordinuje.

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Firma METAL WORKING CZ Kobylí hledá do pracovního poměru zámečníka.
Zájemci se mohou hlásit se na tel. č. 519 367 146 nebo e-mailem na
info@metalworking.cz.
JARNÍ PŘÍMĚSTKÝ TANEČNÍ A SPORTOVNÍ TÁBOR PRO DĚTI od 13.3. 17.3.2017. Pro děti je připraven bohatý program plný zábavy, tance, hudby, her
a spousta nových kamarádů. Děti se můžou na táboře také ubytovat a zažít
báječné večerní programy diskotéky a hry. MÍSTO: ECO CENTRUM
TRKMANKA VELKÉ PAVLOVICE. Pro více informací volejte mob: 722 906
389 nebo e-mail: studio1.boretice@gmail.com.

