Hlášení 05. 10. 2021
Obecní úřad oznamuje vinařům, že se platí v knihovně spotřeba vody ve sklepech, a to v pondělí
od 17.00 do 19.00 hodin a ve čtvrtek od 14.00 do 19.00 hodin. Stav vodoměru vemte s sebou.
Výbor seniorů oznamuje, že ve středu 6. října se od 17.00 hodin na KD v Josefově koná setkání,
na kterém se bude i projednávat podzimní výstava.
Obecní úřad oznamuje, že Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se budou konat
v pátek 8. října od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 9. října od 8.00 do 14.00 hodin v sále
Kulturního domu v Josefově. Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svou
totožnost a občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.
Voliči musí dodržovat hygienické předpisy týkající se zakrytí dýchacích cest a nosu. Pokud se
chce volič zúčastnit voleb a jeho zdravotní stav mu to nedovoluje, může se nahlásit na obecním
úřadě nebo ve dnech voleb volební komisi. Pokud je volič v karanténě kvůli onemocnění
COVID-19 má možnost volit přes stanoviště drive-in dne 6. října od 8.00 do 17.00 hodin,
a to na parkovišti u Městského hřbitova Hodonín nebo může využít přenosné volební
schránky Krajského úřadu Jihomoravského kraje, kde se nahlásí na telefonu 734 792 793
nebo 702 238 783 nejpozději do 7. října do 20.00 hodin.
Obecní úřad oznamuje, že se v naší obci při sbírce na postižené obce vybralo =30 889,-Kč. Všem dárcům děkujeme.
Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 7. 10. ve 12:45 hod. u kostela prodávat:
roční slepice, mladé kuřice za 200 Kč/ks, jatečné kachny
krmivo pro nosnice a králíky, vitamínové doplňky,
dále pak vykupovat králičí kožky - cena 10 Kč/ks.

BLANÁŘ NÁBYTEK Brumovice č. 410, okr. Břeclav, přijme do
pracovního poměru nové zaměstnance na pozici:
Konstruktér, vývojář nábytku, technolog, mistr a vedoucí stolařského provozu
- Požadujeme vzdělání SŠ/VŠ v nábytkářském oboru
- Nabízíme plat 30-50 tis. hrubého podle typu pozice, 5 týdnů dovolené a
další firemní benefity
- Po zapracování nabízíme využívání služebního automobilu.
- Bližší informace o všech volných pracovních pozicích
naleznete na www.blanar.cz či na telefonním čísle 727 807 451
nebo 519 440 651.

