Hlášení ze dne 31.1.2019
•
•

Firma POPP z Velkých Bílovic, která se zabývá zastřešením na bazény a terasy, přijme
zaměstnance do výroby a také frézaře. V případě zájmu pošlete svůj životopis na adresu:
INFO@POPP.cz.
ZO ČZS Mikulčice vás zve na kurz citlivého řezu ovocných stromů, který se koná 10.2. od 13.00
do 16.30 hodin v KD v Mikulčicích. Pokud máte zájem, svoji účast potvrďte na adrese:
marie.pavkova@email.cz. Na setkání s Vámi se těší potulný sadař Dominik Grohmann.

•

Zemědělská a.s. Čejkovice oznamuje pronajímatelům půdy, že zapisuje změny společných
záhumenek v týdnu od pondělí 28.1. do pátku 1.2.2019. Změny nahlaste v kanceláři evidence
půdy nebo na tel. čísle 518 362 605.

•

Farníci ze Bzence Vás srdečně zvou na Farní ples, který se koná v pátek 1.2. v KD ve Bzenci.
Začátek je ve 20.00 hodin. K tanci i poslechu hraje hudební skupina MADUSONG. Po celou
dobu konání plesu bude probíhat ochutnávka vín místních farníků. Vstupné 150,- Kč.+

•

Drůbežárna Prace bude v sobotu 2.2. v 11.30 hod. prodávat: kuřice červené za 170,-Kč/ks,
roční slepice za 90,- Kč/ks, krmivo pro drůbež a králíky 120,- Kč/10kg balení + vitamínové
doplňky, dále se budou vykupovat králičí kožky, cena 10Kč/ks.

•

Obec Starý Poddvorov Vás srdečně zve na svůj již IX. Obecní ples, který se koná v sobotu 2.2.
Začátek je ve 20.00 hodin předtančením polonézy. K tanci i poslechu bude hrát DH
Bílovčanka a CM Malina. Po celou dobu bude probíhat ochutnávka vín. Občerstvení i
tombola je zajištěna. Přijďte se pobavit, těšíme se na Vás. Rovněž oznamuje občanům, kteří
chtějí přispět darem do tomboly, že se vybírá na OÚ.

•

Kdo z občanů má zájem o pedikúru, která se bude konat 14.2., může se nahlásit na OÚ.

•

Prodejna hospodářských potřeb v Čejči oznamuje, že přijímá objednávky na sadbové brambory
velmi rané – ANUSCHKA, COLETTE, FINKA, IMPALA a ROSARA (červená), rané - BELANA, DALI,
JULINKA, MARABEL a polorané – ANTONIA, CONCORDIA a LAURA (červená). Objednávat
můžete osobně na prodejně nebo na tel. 518 361 245.

