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Spolek proKRUMVÍŘ si Vás dovoluje pozvat do letního kina na tento pátek a 

sobotu v národopisném stadionu v Krumvíři. V pátek 1.9 bude od 20:00 

promítán film "Bezva ženská na krku" a poté od 22:00 film "Prokletý ostrov". 

V sobotu 2.9 od 20:00 je připraven film pro děti "Tajný život mazlíčků". 

Vstupné na všechna představení je dobrovolné. 

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. 

Základní škola a Mateřská škola Krumvíř oznamuje, že zahájení provozu 

základní školy a mateřské školy je v pondělí dne 4.9.2017. 

Školní jídelna oznamuje, že provoz jídelny pro děti mateřské školy je od pondělí 

4.9.2017 a pro děti základní školy pak od úterý 5.9.2017 po podpisu a odevzdání 

přihlášek ke stravování. 

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. 
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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. 

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. 
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