Hlášení ze dne 29. 11. 2017



Vážení občané, zemědělské družstvo, které už 10 let nakupuje a shání pronájem
pozemků v našem katastru Poddvorova, Mutěnic a taky Čejče a Čejkovic pro rozšíření
plochy, na které už hospodaří. Stále nabízí dobrou výkupní cenu 200 tis. /ha a za
pronájem 5 tis./ha. Máte-li zájem, ozvěte se, pan Čermák za Vámi přijede,
upřednostňuje osobní jednání. Veškeré vyřizování je pro Vás zdarma včetně právní
poradny. Volejte na tel. 731 007 369 nebo pište na e-mail
mgr.cermakvladimir@seznam.cz



Oznamujeme občanům, že se na OÚ prodávají CD Jany Otáhalové. Cena jednoho CD
je 250,- Kč. Přijďte si zakoupit krásný vánoční dárek nebo dárek pro své blízké.



Farní úřad Čejkovice oznamuje, že setkání se sv. Mikulášem bude v neděli 3. 12.
v 15.00 hodin v kostele sv. Martina ve Starém Poddvorově. Zvány jsou všechny děti.
Rodiče prosíme, aby připravili pro děti balíček v hodnotě 40,- Kč.
Po Mikulášské nadílce začíná v 16.00 hodin u školy slavnostní rozsvícení vánočního
stromku, na které zveme všechny spoluobčany. Pro děti jsou připraveny lampiónky,
pro dospělé vánoční punč.
Od 15.00 hodin bude vánoční jarmark klubu seniorek. Přijďte si koupit dáreček pro
sebe nebo pro své blízké. Těší se na vás.



Společnost Oxid Networks, která patří mezi významné poskytovatele
telekomunikačních služeb na jižní Moravě, hledá nyní z důvodu rozšíření svého týmu
vhodné kandidáty na pozici Montážní technik. Místem výkonu práce jsou Velké
Bílovice. Pokud hledáte novou zkušenost v IT, lákají Vás nejnovější technologie, tak je
tato práce vhodná právě pro Vás. V případě zájmu naleznete více informací na
webových stránkách www.oxid.cz , nebo nás kontaktujte telefonicky na čísle +420
604 164 839. Těšíme se na spolupráci s Vámi.



Vinařské potřeby LIPERA Velké Bílovice vás zvou k nákupu vánočních stromků - jedlí,
smrčků, borovic za nejlepší ceny. Pozor, ke každému stromečku svařák zdarma! Takže
nezapomeňte, Vinařské potřeby LIPERA Velké Bílovice, každý pracovní den od 8h do
17h a v sobotu dopoledne.



Oblastní charita Hodonín Vás srdečně zve na benefiční koncert skupiny BRNO
GOSPEL CHOIR, který de uskuteční 9. 12. 2017 v 15.00 hod. v kostele sv. Vavřince
v Hodoníně. Prodej vstupenek probíhá na Domě s pečovatelskou službou v Dolních
Bojanovicích, Mutěnicích a Ratíškovicích.

