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OÚ Krumvíř oznamuje občanům, že vybírá místní poplatky na rok 2022 odpad, 

srážková voda a pes. Splatnost poplatků je do 31.5.2022.  

MUDr. Anežka Novotná oznamuje, že od středy 18.5. do pondělí 23.5.2022 

neordinuje.  

Firma ZaP cz s.r.o. výroba a prodej koření, Vás zve k nákupu svých produktů 

do své nově otevřené prodejny, kterou naleznete na adrese Mlýn 61, Čejč. 

V sortimentu naleznete různé druhy směsí i jednodruhové koření. Otevírací 

doba prodejny je středa až pátek od 8:00 – 15:00. Více informací na telefonu: 

728 110 064. Těší se na Vaši návštěvu. 

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, Ruční montáž, Obsluha strojů, Manipulace 

(VZV), Svařování ruční CO2 nebo robotické (i bez průkazu). 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 BV Brumovice výtahy s.r.o. příjme do dvousměnného provozu operátora 

CNC ohraňovacího lisu. Mzda 30 000 až 35 000kč. Požadována je znalost 

výkresové dokumentace. Nástup možný ihned. V případě zájmu volejte na tel. 

číslo 722 983 580. 

Fotbalisté SK Krumvíř sehrají tento týden tyto mistrovské zápasy: dorost hraje 

ve čtvrtek 12. května v 17:30 doma proti Lipovu, starší žáci hrají v sobotu 14. 

května v 9 hodin doma proti Hustopečím, mladší žáci hrají také v sobotu v 10:45 

doma proti Hustopečím, muži "A" hrají v sobotu v 16:30 doma proti Líšni a 

muži "B" hrají v neděli 15. května ve 14 hodin v Boleradicích proti Hustopečím. 

ZŠ a MŠ KRUMVÍŘ zve všechny občany na vystoupení dětí a žáků do 

kulturního domu dne 15. května v 15 hodin.  

EG.D oznamuje, že v pondělí 16.5.2022 od 12:00h do 14:00h bude přerušena 

dodávka elektrické energie v části hlavní silnice od č. p. 38 a 150 směr Kašnice 

po konec obce mimo č. p. 162, KD, za humny č. p. 412 a 96 až u hřbitova a 

v areálu ZD. 
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ZŠ a MŠ KRUMVÍŘ pořádá sběr tříděného papíru a kartonu dne 18. května 

v době od 13,30 do 17 hodin u školy. 

Restaurace Nebe u čerta Krumvíř 38 vás zve v pátek 20.5.2022 hudební večer 

s kapelou HAZARD a grilovaným masem na roštu. 

Společnost BV Brumovice Výtahy s.r.o. Vás srdečně zve na rockový festival 

Nádražák, který proběhne v sobotu dne 21. května od 16 hodin v Kloboukách u 

Brna v areálu bývalého nádraží. Těšit se můžete na revivalové kapely Kožuch, 

Poison Candy, Tublatanka, AC/DC a ohňostroj. 

Girasole, z.s., Mrštíkova 122/1, Hustopeče zve všechny pečující, kteří pečují 

doma o své blízké na setkání pečujících dne 24.5.2022 a 21.6.2022 vždy od 16h. 

Kontakt Kateřina Štýblová, DiS.: e-mail: styblova@girasole.cz, tel: 775 099 953.  

EG.D oznamuje, že ve čtvrtek 9.6.2022 od 8:00h do 18:00h bude přerušena 

dodávka elektrické energie v celé obci Krumvíř mimo části: Rybníček + nová 

výstavba a nová výstavba Pod Kunštátem směr Bohumilice.  

Restaurace Formanka Čejč hledá nové posily do týmu. Hledáme kuchaře, 

pomocnou sílu do kuchyně a pracovníka úklidu. Více informací na telefonu 601 

258 888. 
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