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Upozorňujeme občany, že vodění psů na místní hřbitov je zakázáno. Dále 

prosíme občany, aby si za svými hroby uklidili (kalíšky od svíček apod.). 

Obec Krumvíř, krumvířští stárci a stárky a krojovaná chasa Vás srdečně zvou 

na tradiční ruční stavění máje, které proběhne v 18:00h u KD. K tanci a 

poslechu hraje CM Primáš. 

Spolek pro muzeum si vás dovoluje pozvat na vernisáž výstavy: Žili tu a tvořili, 

žijí tu a tvoří, která se koná dnes 25.srpna v 16.30h. Vystoupí Dětský folklorní 

soubor Pantlička. Výstava bude otevřena v průběhu hodů od 14.00 do 19.00h. 

Základní škola a Mateřská škola Krumvíř Vás zve na dny otevřených dveří u 

příležitosti 190. výročí od zahájení školní výuky a 100. výročí otevření nové 

budovy Základní školy v Krumvíři ve dnech 26.8. - 27.8.2017. Dny otevřených 

dveří budou slavnostně zahájeny v sobotu ve 14 hodin v prostorách školní 

jídelny. 

TJ sokol Krumvíř oznamuje, že v sobotu 26.8.2017 v 10:30h sehraje na domácím 

hřišti mistrovské utkání mužstvo Krumvíř  s Dražovicemi a ve 12:45h sehraje na 

domácím hřišti utkání dorost Krumvíř s Dolními Bojanovicemi. V neděli 

27.8.2017 v 10:30h sehraje na domácím hřišti utkání mužstvo B Krumvíř 

s Diváky. 

Vedení Mateřské školy  Krumvíř  oznamuje, že zahajovací schůzka  rodičů dětí  

mateřské školy se koná ve středu 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. 

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 
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„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. 

Společnost VINIUM a.s. zve všechny na již 5. ročník Vinohraní, koncert se 

uskuteční v sobotu 26.8.2017 od 16:00hod. v areálu společnosti VINIUM a.s.. 

Hlavní hvězdou festivalu je skupina ČECHOMOR, TUBLATANKA, 

ALKEHOL, TŘI SÉGRY BANDITOS aj. Všichni jste srdečně zváni také do 

starého křížového sklepa a vinotéky společnosti VINIUM. 

Rodinná nábytkářská firma z Vranovic okres Brno-venkov, hledá nové kolegy 

do svého týmu na pozici: Montážník nábytku, Obsluha nářezového centra. 

Máme pro Vás práci, peníze a v případě zájmu i ubytování. Pište na email: 

personalni@nabytek-mikulik.cz nebo volejte na tel.: 608 746 080. 

Pro naši obec nabízí své služby kamenictví, které u nás dnes 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. Při zavolání do 30 minut po tomto hlášení, sleva 

až 30%. 

Firma Pekařství Křižák s.r.o. Klobouky u Brna přijme Expedientku.    

Požadujeme: pečlivost, samostatnost, spolehlivost. Není nutné vyučení v oboru. 

Třísměnný provoz. Nástup možný ihned. Tel: 777 161 737, Email: 

gabina@pekarstvikrizak.cz. 

Firma Pekařství Křižák s.r.o. Klobouky u Brna hledá pracovníky na pozici.              

PEKAŘ / PEKAŘKA. Požadujeme: šikovnost, flexibilitu, spolehlivost, manuální 

zručnost. Není  nutné vyučení v oboru. ☺ Nástup možný ihned. Informace na 

tel.: 777 161 737 nebo email: gabina@pekarstvikrizak.cz 
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