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HLÁŠENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Čtvrtek 5. února 2015

Firma SEZAKO přijme nové zaměstnance na pozici: Řidič/obsluha čistícího vozidla. Firma
požaduje řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz řidiče, průkaz ADR výhodou, flexibilitu a
loajalitu, ochotu pracovat v celé ČR, vzdělání technického směru. Nabízí: zázemí prosperující
firmy, zajímavou práci, nadprůměrné platové podmínky. Pro více informací volejte na tel.
číslo 603 546 641.
___________________________________________________________________________
Zveme občany na vzdělávací kurzy realizovaných společností Cloverleaf Limited, které budou
probíhat pro širokou veřejnost na Obecním úřadě v Přemyslovicích. Školení bude pro občany
zdarma. Jako první bude realizován kurz Právního minima, který bude probíhat
v následujících termínech: v sobotu 21. února, v neděli 22. února a v sobotu 28. února. Jedná
se tedy o tři školící dny po 8 vyučovacích hodinách. Přihlášky na kurz se stále přijímají na
Obecním úřadě v Přemyslovicích.
___________________________________________________________________________
Základní organizace Českého svazu chovatelů v Kostelci na Hané jako každoročně pořádá
v sobotu 7. Února v areálu zahrady fary naproti staré školy prodejní výstavu králíků spojenou
s burzou drůbeže a holubů. Výstava bude otevřena od 9 do 12 hodin. Možnost nákupu
kvalitních chovných zvířat před chovnou sezónou. Občerstvení zajištěno.
___________________________________________________________________________
Zveme občany na prodejní výstavu ve Štarnově ve prospěch AURY CANIS o.s., kdy můžete
přispět na odborný výcvik zvířat a následnou praxi zprostředkovat hezké chvíle lidem
v domovech důchodců, dětských domovech, handicapovaným spoluobčanům v rodinách a
stacionářích. Na výstavě bude možní na místě zakoupit např. korálkovou bižuterii, háčkované
výrobky (šály, čepice), výrobky z papíru, přírodnin atd. Po skončení výstavy bude výtěžek
věnován v plné výši Auře Canis o.s. Výstava se bude konat v hasičské zbrojnici ve Štarnově
v pátek 6. února od 10.00 do 12:00 a od 14:00 do 18:30 hodin, v sobotu 7. února od 14:00 do
18:30 a v neděli od 14:00 do 18:30 hodin.
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