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Paní Švagerková a Bolsíková z Mutěnic oznamují, že přijímají objednávky na 

koláčky k hodům s náplní tvarohovou, ořechovou, povidlovou a makovou 

1ks/4,20Kč. Tel. č. 776 711 992 a 776 083 040. Koláčky přivezou v pátek 

23.8.2019 v 18:00h před OÚ. 

Soukromý prodejce z Hradiště bude ve středu 17.7.2019 od 10:30h – 10:45h u 

KD prodávat borůvky zahradní 100Kč/l a borůvky lesní 110Kč/l. Nádoby sebou.  

MVDR. Hrabal oznamuje, že od 8.7.2019 do 18.7.2019 je z důvodu dovolené 

uzavřena veterinární ordinace v Kloboukách u Brna. 

Obec Násedlovice ve spolupráci s Kulturně-sportovní komisí plánuje uspořádat 

setkání bývalých pracovníků závodu Šohaj Násedlovice. Toto setkání se 

uskuteční v sobotu 28.9.2019 v 16 hodin v sále kulturního domu v Násedlovicích. 

Abychom mohli zajistit dopravu a občerstvení, žádáme bývalé zaměstnance 

firmy Šohaj popř. Sandy, aby se na tuto akci nahlásili. Hlásit se můžete na tel. 

518 631 428, emailem podatelna@obecnasedlovice.cz, popř. na adrese Obec 

Násedlovice, 696 36 Násedlovice 129 a to do 31.7.2019. Poplatek za dopravu a 

občerstvení ve výši 200,- Kč se bude vybírat při příchodu. Taktéž prosíme o 

zaslání fotografií týkajících se závodu Šohaj. Budou-li doručeny na obecní úřad 

v předstihu, zvětšíme je a vytvoříme z nich nástěnky a toto setkání. Děkujeme 

předem za vaši spolupráci. 

Diakonie ČCE - středisko Betlém, Klobouky u Brna, hledá do svého týmu  

pracovníka (muže, či ženu) pro přímou péči o osoby se zdravotním 

postižením. Náplň práce: pomoc s hygienou, podáváním stravy, vykonáváním 

běžných denních činností; aktivizační činnosti (procházky, kultura). Směnný 

provoz, možnost zkráceného úvazku. Nástupní plat 18 -19 500 Kč. Více 

informací na telefonu: 739 244 837, nebo www.betlem.org.  

Vedení Základní školy Klobouky u Brna přijme pracovníka/pracovnici na pozici 

asistent/asistentka pedagoga s nástupem od 1. 9.2019. Zájemci se mohou 

kontaktovat na telefonním čísle 739 494 524 nebo prostřednictvím mailu na 

vedení školy, který lze najít na stránkách školy. 

Firma Jan Barvík výrobce voliér pro zoologické zahrady a farmy, hledá 

pracovníka do výroby v Kobylí. Požadavky: znalost čtení a používání technické 

dokumentace, samostatnost, zodpovědnost, manuální zručnost a časovou 

flexibilitu. Nabízí nadstandardní platové ohodnocení. Nástup možný ihned. 

Informace na telefonu 724 212 572. 
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Pro naši obec nabízí své služby kamenictví s dlouholetou tradicí, které u nás 

bude přijímat objednávky na veškeré kamenické práce. Vše za výhodné ceny. 

Pro využití této akční nabídky, je NUTNÉ si sjednat přesný čas schůzky s tímto 

kameníkem, který se právě pohybuje v okolí naší obce a to na jednoduchém 

telefonním čísle: 777-888-332. Nabízí: Nové pomníkové sestavy v žulovém 

provedení, broušení starých hrobů, kompletní služby v oboru kamenictví a 

restaurování, a jiné opravy a úpravy Vašeho hrobu, dnes sleva až 30%, opakuji 

telefonní číslo, které je platné po celý rok 777-888-332. 

Dne 21.10.2019 se v KD Krumvíř v 19:00h uskuteční představení zábavného 

pořadu Zdeňka Izera s názvem Na plný coole. Předprodej vstupenek je na 

Obecním úřadě Krumvíř a v síti www.ticketart.cz. 
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