HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
PÁTEK – 18. 6. 2021
Milí spoluobčané.
Přejeme vám hezký den. Vyslechněte hlášení.

MVDr. Vladimír Poledna oznamuje, že v pátek 18. června od 18.20 do 18.45 hodin
bude v naší obci před OÚ provádět pravidelné očkování psů proti vzteklině.
Cena očkování za 1 psa činí 120,- Kč/rok a 220,- Kč na 2 roky.
Studénka Drůbež nabízí k prodeji: kuřice různých barev, krůty, káčata, husokačeny,
indické běžče, krmné směsi a vitamíny.
Prodej se uskuteční v sobotu 19. června od 8.30 do 8.45 hodin u OÚ
a je možný i v místě Studénka po tel. domluvě na čísle: 720 355 216.
Hospůdka U Kozlíka vás zve v pátek 18. června od 17.30 hodin na hudební večer
se skupinou AKVAREL a ve 22.00 hodin vás čeká OHŇOVÁ SHOW.
Připraveno bude bohaté občerstvení a tombola.
Personál Hospůdky U Kozlíka se těší na vaši návštěvu.
Moravská vodárenská a.s. oznamuje, že v těchto dnech až do 23. června
bude v dopoledních hodinách provádět v naší obci ODEČTY VODOMĚRŮ.
V případě nepřítomnosti, zanechte stav vašeho vodoměru na viditelném místě.
V části obce kolem státní silnice probíhá montážní firmou
VÝMĚNA LAMP STARŠÍCH TYPŮ NA VEŘEJNÉM OSVĚTLENÍ ZA NOVÉ, ÚSPORNÉ.
Žádáme občany zde bydlící o součinnost při parkování vozidel v odstavných
pruzích v průběhu provádění prací. Výměna bude pokračovat do konce 6/2021.
Oznamujeme občanům, že na obci je možno získat BIOPOPELNICI o objemu 240 l.
K sepsání smlouvy je nutný občanský průkaz.
Na jedno č.p. je možno přidělit pouze 1 kus.
JEZDECKÝ AREÁL TRŠICE příjme zaměstnance a brigádníky pro provoz restaurace
a penzionu. Bližší informace získáte na telefonu: 723 974 088.
Firma Českomoravská Bezpečnostní Agentura spol. s r.o. hledá ÚČETNÍ na zkrácený
úvazek 6 hodin/denně, mzda 18 – 20 tis. Kč, pracoviště Bohuňovice,
nástup možný ihned. Vhodné pro důchodce, nebo OZP.
Více informací ve vývěsce nebo na tel. čísle: 776 063 599.

