HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Spolek pro muzeum pořádá v neděli 10.září od 14.00 první díl projektu
Exponáty ožívají. Na programu budou pověsti, kvízy, omalovánky a výtvarná
dílna. Vstupné pro děti 70,- Kč.
Soukromý prodejce z Vacenovic bude v pondělí 11.9.2017 od 13:00h do 13:30h
prodávat u KD jablka Gala, Idaret 1kg za 16-22 Kč, brambory na uskladnění,
cibule 10Kč/kg, česnek a včelí med 140Kč/kg.
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.
Drůbežárna Prace bude v úterý 12.9. v 8:30 hod. u KD prodávat: kuřice všech
barev, chovné kohouty, roční slepice - 80 Kč/ks, brojlerová káčata, kuřata a
krůty, jatečné kachny o váze 3-3,5 kg -190 Kč/ks, krmivo pro drůbež a králíky +
vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - 5 Kč/ks.
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.
TJ Sokol Krumvíř oznamuje, že žáci Krumvíř v sobotu 9.9.2017 v 10:00h sehrají
fotbalový zápas na hřišti v Kloboukách s Chorvatskou Novou Vsí a ve 13:45h
sehraje dorost Krumvíř fotbalový zápas ve Velkých Pavlovicích. V neděli
10.9.2017 v 10:00h sehraje přípravka Krumvíř fotbalový zápas v Bořeticích,
v 10:30h sehrají muži Krumvíř fotbalových zápas ve Velkých Pavlovicích a
v 16:00h sehrají na domácím hřišti muži „B“ Krumvíř fotbalový zápas
s Hustopeče/Horní Bojanovice.

