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Paní Dočkalová oznamuje, že byla nalezena želva. Majitel ať si ji vyzvedne na 

č.p. 144. 

MUDr. Blanář oznamuje, že v pondělí 15.8., v pátek 19.8. a od pondělí 22.8. do 

pátku 26.8.2022 neordinuje z důvodu dovolené. Zástup MUDr Novotná a od 24.8 

i MUDr. Donne. Žádáme VŠECHNY pacienty s příznaky nebo pozitivitou na 

onemocnění covid 19, ať nás kontaktují JEN telefonicky a nechodí na středisko 

osobně!!! Na ockovani  proti onemocnění covid 19 vakcinou Phizer se lze 

objednat telefonicky nebo e-mailem. 

Spolek proKRUMVÍŘ si Vás dovoluje pozvat na Letní kino, které bude 

probíhat tento víkend na Národopisném stadionu v Krumvíři. V pátek 12. srpna 

se můžete těšit na čerstvou komedii "Po čem muži touží 2". V sobotu 13. srpna 

pak na českou komedii „Srdce na dlani“. V rámci zkvalitnění promítání jsme 

pro Vás připravili profesionální nafukovací plátno. Před každým filmem zhruba 

od 20:20 do 21:00 h bude promítáno pásmo pro děti, hlavní filmy budou puštěny 

od 21:15 h. Občerstvení včetně popcornu, dobrého vína i piva zajištěno. 

Vstupné dobrovolné. 

Drůbežárna Prace bude v sobotu 13. 8.  v 8:30 hod. u KD prodávat: roční 

slepice, mladé kuřice a kohouty, brojlerová kuřata, káčata a krůty, krmivo pro 

drůbež a králíky za 180 Kč, vitamínové doplňky, a dále pak vykupovat králičí 

kožky - cena 15 Kč/ks. 

Letecko-modelářský klub gen. Františka Peřiny Boleradice pořádá v sobotu dne 

13.8.2022  31.ročník leteckého dne Létáme pro Vás. Otevření letiště pro 

veřejnost ve 13:00 hodin. Hlavní program zahájí svým příletem vojenský 

vrtulník Mi 171. Ve 14:00 proběhne průlet nad obcí dvou letounů JAS 39 

Gripen. Dále se můžete těšit na: Letové ukázky modelářů, Ukázky sportovních 

letadel, Přílet repliky letounů  Messerschmitt  Bf 109 a Jak 3, Od 16:00 budou 

probíhat vyhlídkové lety vrtulníkem. Vstupné 100,- a děti zdarma. 

Redakční rada Krumvířského zpravodaje připravuje další vydání. Své 

příspěvky zasílejte na e-mail: krumvirskyzpravodaj@seznam.cz nebo vhoďte do 

schránky na obecním úřadě, a to do pátku 19.8.2022. 

Pan Cristian Balaci provádí sportovní, relaxační masáže, baňkování a tejping. 

Pro objednání volejte na tel. č.: 734 440 215 nebo pište na e-mail: 

balacicristian8@gmail.com.  

https://www.google.com/search?safe=active&sxsrf=ALeKk02q8KQsrHLJiUpK9wSuwakuq4KpPw:1598380273056&q=messerschmitt&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwijxJDD_rbrAhUBUxUIHRemC4wQkeECKAB6BAgXECs
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Obec Kašnice a spolek Kašnické děvčice zvou na třetí ročník Kašnické 

traktoriády. V sobotu 10. září od 10.00 vyráží spanilá jízda obcí na hřiště, kde 

proběhnou soutěže ve zručnosti, dětský závod a připravujeme bohatý 

doprovodný program. Občerstvení bude zajištěno. Více informací a registrace 

traktoristů na www.traktoriada.kasnice.cz. Těšíme se na Vás ať už v roli 

traktoristů či diváků. 

Absolvent(k)y i zkušené profesionál(k)y přijme do svého týmu mezinárodní 

společnost Westfalia Metal v Hustopečích. Otevřené pozice ve výrobě - s praxí i 

bez: Operátor / Operátorka výroby, Manipulace (VZV), Svařování ruční CO2 

nebo robotické (i bez průkazu) , Specialist(k)a zákaznického servisu 

s angličtinou nebo němčinou. Čeká Vás přátelské a moderní pracovní prostředí, 

motivující finanční ohodnocení a různorodá pracovní náplň. Nabízí náborový 

příspěvek až 30.000,- Kč, široké portfolio benefitů, zaškolení samozřejmostí. 

Více informací: na Facebooku, na e-mailové adrese wcz-kariera@westfalia-

mh.com, nebo volejte bezplatnou náborovou linku 800 023 008. 

Firma Kovo Staněk, s.r.o. Brumovice přijme ihned do HPP hlavní účetní, plat 

40-50 000,-Kč .Nástup možný ihned- tel. 724 210 434. 
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