
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

Upozorňujeme občany na pohybující se osoby po obci, které nabízí přepis 

energií (elektřiny a plynu). Při telefonickém kontaktu hlavně nic 

neodsouhlasujte. Dávejte si na ně pozor! 

Paní Jana Špánková Pošta Partner oznamuje, že v úterý 3.4.2018 bude otevřeno 

od 11:00h do 15:00h. 

Společnost AgroMonet, a.s. pracoviště Těšany, hledá do svého kolektivu 

pracovníky na pozici 1. Ošetřovatelka hospodářských zvířat, 2. Údržbář. Nástup 

možný ihned. V případě zájmu kontaktujte p. Ardelyho,  tel. č. 725 082 269.  

OÚ vybírá místní poplatky odpad 450,-Kč/osoba, děti do 3 let věku jsou od 

poplatku odpad osvobozeni, občané nad 75 let věku: úleva ve výši 225,-Kč/osoba 

(odpad), stočné 50,-Kč/osoba, pes 50,-Kč (každý další 75,-Kč). Poplatky můžete 

zaplatit přímo na OÚ nebo na číslo účtu: 5925651/0100, VS je číslo domu. 

Splatnost poplatků je do 31.5.2018. 

ZŠ a MŠ Těšany oznamuje, že přijme od 27.8.2018 vyučenou kuchařku do školní 

jídelny v Těšanech na celý úvazek s praxí nejlépe ve školství. Životopis zasílat na 

email ivana.rychlikova@zsamstesany.cz. 

ČSÚ oznamuje, že do 27.5.2018 probíhá výběrové šetření o životních 

podmínkách domácností v ČR pod názvem „Životní podmínky 2018“. Terénní 

pracovníci se budou prokazovat průkazem tazatele či průkazem zaměstnance 

ČSÚ a příslušným pověřením. 

Hotel Kraví Hora Bořetice přijme do hlavního pracovního Poměru 

číšníka/servírku s nástupem od 1. 4. 2018. Své životopisy můžete zasílat na e-

mail reditel@kravihora.cz. Bližší informace na telefonním čísle 724 558 277. 

Společnost Beton Brož zahajuje od soboty 24.3.2018 výprodej výrobků II. 

jakosti a výběhových výrobků. V nabídce jsou betonové dlažby, dlaždice, 

obrubníky, palisády, svahové tvárnice, plotové prvky, vázy, květináče a mnoho 

dalších výrobků. společnost Beton Brož nyní poskytuje svým zákazníkům 

nejvyšší slevy ve své historii. Betonovou dlažbu nakoupíte od 73,-Kč/m2 včetně 

DPH, betonový obrubník zahradní od 19,50 Kč/ks s DPH. Ceny platí do 

vyprodání zásob. Sobotní prodej probíhá vždy od 8:00h do 11:00h ve výrobním 

závodě v Otnicích. Máme otevřeno i na velikonoční sobotu. 
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TJ Sokol Krumvíř oznamuje občanům, že v neděli 1.4.2018 ve 13:15h sehraje na 

hřišti v Tvrdonicích dorost Krumvíř fotbalový zápas s Podluží a v 15:30h sehrají 

dospělí Krumvíř fotbalový zápas v Hroznové Lhotě. 

Spolek proKRUMVÍŘ se připojuje k akci Ukliďme Česko a organizuje brigádu 

na sobotu 7.4.2018. Cílem akce je uklidit Krumvíř od nafoukaných a 

odhozených odpadků. Konkrétnější lokality budou blíže upřesněny. Sraz 7.4. v 

9:00 u Kulturního domu. Jakákoli forma pomoci je vítána. Rukavice a 

odpadkové pytle budou zajištěny. 

 


