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Česká pošta Krumvíř oznamuje občanům, že příští týden bude z důvodu 

dovolené omezený provoz. Pondělí, úterý, čtvrtek a pátek bude otevřeno pouze 

odpoledne, ve středu bude otevřeno celý den. 
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MUDr. Novotná oznamuje občanům, že počínaje čtvrtkem 10.3.2016 bude 

ordinovat v Kloboukách u Brna každý čtvrtek pouze do 9:30h a to pro 

objednané pacienty nebo akutní případy. 

Soukromý prodejce z Vacenovic bude v pondělí 14.3.2016  od 12:00h do 12:30h 

prodávat u KD jablka Golden, Jonagold a Šampion 1kg za 15-17Kč. Dále 

konzumní brambory po 25kg balení 1kg za 12Kč a cibuli 1kg za 10Kč. 

Firma JUKKA bude prodávat ve středu 16.3.2016 v době od 9h do 9:45h u KD 

stromky k jarní výsadbě. Jabloně, hrušně, meruňky, nektarinky, broskve, 

odolné švestky vhodné na pálení, ryngle, blumy, třešně, višně, třešňovitě, 

oskeruše, keřové a stromkové rezistentní angrešty a rybízy, lísky, ostružiny, 

stolní vinnou révu, kanadské a čukotské borůvky, růže, rododendrony, azalky, 

převislé vrby, okrasné trávy, sazenice jahod, a jiné.  

Společnost Beton Brož s.r.o. se sídlem v Otnicích oznamuje všem zákazníkům, že 

zahajuje předsezónní výprodej nestandardních betonových výrobků. Výprodeje 

budou probíhat o sobotách počínaje dnem 5.3.2016 v době od 8h do 11h. Pouze 

do vyprodání zásob. Bližší informace získáte v pracovní dny na tel. č.: 

544 120 620 – 624. 

Základní škola a Mateřská škola  Krumvíř u příležitosti blížícího se výročí školy 

prosí občany o laskavé zapůjčení starých fotografií, vysvědčení, učebnic a jiných  

školních pomůcek a materiálů spojených se zdejší základní školou. Podepsané 

materiály vhodné k zapůjčení noste do základní nebo mateřské školy, popřípadě  

do školní jídelny. Veškeré zapůjčené materiály Vám budou v pořádku vráceny. 

Děkujeme. 
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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 31.5.2016. 

Hospůdka na kopečku v Brumovicích vás zve na dny zvěřinových specialit ve 

dnech od 11.3. do 13.3.2016. Objednávky na tel. č.: 776 741 181.  

Restaurace Krumvíř nabízí rozvoz obědového menu v jídlonosičích. Obědy se 

rozváží od pondělí do pátku v dopoledních hodinách, vybrat si můžete se tří 

druhů jídel. Cena jednoho obědu je 65,-Kč. Zájemci mohou volat paní 

Urbánkovou na tel. č.: 773 982 459. 

Kdo z občanů má zájem o práci redaktora v redakční radě krumvířského 

zpravodaje, nechť se přihlásí na OÚ. 

Brněnská firma přijme na hlavní pracovní poměr spolehlivého pracovníka na 

pozici strážný. Pracoviště Brumovice. Vhodné  pro osoby se zdravotním 

omezením. Nástup od 1.4.2016. Kontakt p. Ostřížek tel.č.: 602 961 580. 

Pekařství Křižák s.r.o. Klobouky u Brna přijme účetní. Požadují středoškolské 

vzdělání, praxe v oboru, znalost problematiky finančního účetnictví, znalost 

problematiky daní, znalost problematiky mzdového účetnictví, samostatnost, 

zodpovědnost a pečlivost. Termín nástupu ihned. V případě zájmu zasílejte 

strukturované životopisy na e-mailovou adresu: gabina@pakarstvikrizak.cz 

nebo volejte na tel.č.: 777 161 737. 

Společnost Stanislav Hovězák s.r.o. v Kloboukách u Brna zabývající se výrobou 

dřevěných přepravních obalů hledá do svého provozu z důvodu zvýšení objemu 

zakázek spolehlivé a fyzicky zdatné pracovníky na pozice kompletář výrobků. 

Velmi dobré platové ohodnocení. Nástup ihned. Zájemci se mohou hlásit na tel. 

736 631 591 nebo na e-mailu drevovyroba@drevovyrobahovezak.cz 
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