HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
E.ON Česká republika, a.s. oznamuje občanům, že ode dneška 4.9.2017 do pátku
8.9.2017 bude v naší obci provádět odečty elektroměrů k ročnímu vyúčtování.
Žádáme všechny občany, aby umožnili přístup k elektroměrům, případně
napsali výrobní číslo a stav měřidla na lístek s adresou na dveře domu.
Připravte si také stavy elektroměrů ze sklepů, garáží, staveb apod. V případě, že
odečet nebude možný v daném termínu uskutečnit, lístek s adresou, výrobním
číslem a stavem zanechte na OÚ.
Základní umělecká škola v Kloboukách oznamuje všem svým žákům, že školní
rok 2017/2018 bude v hudebním oboru zahájen v pondělí 4. září v 8,30 hod. V
tanečním oboru bude školní rok zahájen v úterý 5. září ve 13,00 hod. Důležité
upozornění pro rodiče žáků: ZUŠ Klobouky u Brna byla během letních
prázdnin přestěhována do objektu bývalého Domova mládeže (internátu)
MěSOŠ v Kloboukách. Je to hned naproti původní školní budovy přes silnici.
Vchod do budovy je označen velkou cedulí Základní umělecká škola. ZUŠ sídlí v
1. a 2. patře objektu. Ve vestibulu je informační nástěnka, kde rodiče i žáci
najdou rozpis učeben pedagogů. Týká se pouze hudebního oboru. Taneční obor
zůstává na stejném místě.
Obec Kašnice vyhlašuje veřejnou výzvu na pracovní pozici: účetní obce (úvazek
0,625) a knihovnice (úvazek 0,075). Předpokládaný termín nástupu je od
1.2.2018. Přihlášku s uvedenými doklady doručte v uzavřené obálce označené
„Veřejná výzva – účetní“ osobně nebo zašlete poštou do termínu 15.9.2017 na
adresu Obecní úřad Kašnice, 691 72 Kašnice 38. Bližší informace na vývěsce.
Prádelna v Kloboukách u Brna přijme ihned do hlavního pracovního poměru
pracovnice na praní a skládání prádla, a také brigádnice. Bližší informace na tel.
čísle 602 170 918 nebo přímo v provozovně na ulici Nádražní 726.
Do kuchyně v Těšanech, přijmeme pracovníky na pozici pomocná kuchařka.
Pracovní doba pondělí až pátek, možnost ubytování, obědy zdarma.
Požadujeme: zdravotní průkaz pro práci v potravinářství. Kontakt 731 110 632,
email info@suftrade.cz.
Spolek pro muzeum pořádá v neděli 10.září od 14.00 první díl projektu
Exponáty ožívají. Na programu budou pověsti, kvízy, omalovánky a výtvarná
dílna. Vstupné pro děti 70,- Kč.
TJ Sokol Krumvíř oznamuje, že ve středu 6.9.2017 v 17:00h sehraje na domácím
hřišti mužstvo Krumvíř 2. kolo krajského poháru s Lanžhotem.

