
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

Vedení Mateřské školy Krumvíř oznamuje, že zahajovací schůzka rodičů dětí 

mateřské školy se koná dnes 30.8.2017 v 17 ,00 hod v budově MŠ. Schůzka je 

určena zejména pro rodiče nově přijatých dětí. Prosíme rodiče o účast bez dětí. 

Děkujeme. 

Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 31.8.2017 od 10:00h – 10:30h u 

KD prodávat čerstvá vejce cena 60-88 Kč/plato. Dále prodej brambory, cibule 

na uskladnění, česnek, švestky, letní jablka a další.  

Obec Těšany oslovuje všechny pekaře-pekařky, cukráře-cukrářky či šikovné 

hospodyňky nejen z Těšan, aby se přihlásili do soutěže „Těšanský koláč“. Jedná 

se o první ročník soutěže, kdy v sobotu 2.9. budou k ochutnávce připraveny 

všechny dobroty, které napečete a odborná porota i veřejnost je bude hodnotit. 

Všichni účastníci dostanou něco na památku a pro první tři soutěžící budou 

připraveny hodnotné ceny. Více informací obdržíte na webu obce Těšany či na 

obecním úřadě. 

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. 

TJ Sokol Krumvíř oznamuje, že v sobotu 2.9.2017 od 10:00h sehrají žáci 

Krumvíř fotbalový zápas s Chorvatskou Novou Vsí na hřišti v Kloboukách a 

v 16:00h sehraje mužstvo Krumvíř mistrovské utkání v Rakvicích. V neděli 

3.9.2017 v 10:00h sehraje na domácím hřišti přípravka Krumvíř fotbalový zápas 

s Novosedly, ve 13:45h sehraje dorost Krumvíř fotbalový zápas ve Svatobořicích 

a v 16:00h sehraje „B“ mužstvo Krumvíř fotbalový zápas v Kurdějově. 

 

 

 


