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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 Blanář od 14.3-23.3.2022 má dovolenou, zastupuje Mudr Novotná, Mudr 

Donné. Žádáme všechny pacienty, kteří mají příznaky onemocnění covid-19, aby 

vůbec nechodili na středisko a kontaktovali nás telefonicky. I nadále se dá 

registrovat na očkování/přeočkování vakcínou Pfizer na onemocnění covid19.  

V pátek 18.3.2022 v 9.50-10.00 hod přijede ke KD pojízdná prodejna z Velkých 

Pavlovic. Nabízí chlazené kuřecí, krůtí a vepřové maso z českých chovů. 

Byly nalezeny hodinky, kdo je ztratil, nechť si je vyzvedne na OÚ. 

Firma Ing. Richard Klimovič hledá pro provozovnu v Krumvíři zaměstnance 

nebo brigádníky, firma se zabývá výrobou vzorkovnic stavebních materiálů. Pro 

bližší informace volejte: 604 815 175. 

Firma Poolhaus s.r.o. v Kloboukách u Brna hledá pomocného pracovníka do 

výroby plastových bazénů a nádrží. Zájemci se mohou hlásit u paní Schöpp na 

telefonním čísle 775 023 941 nebo na e-mail: info@poolhaus.cz.  

Na Faře evangelického kostela v Kloboukách u Brna probíhá od 1.3.2022 do 

odvolání sběr materiální pomoci lidem z Ukrajiny ve dnech po-pá v čase od 

16:00 do 20:00h (oblečení pro děti i dospělé, zejména teplé, včetně ponožek a 

rukavic), dětské plenky a umělá kojenecká výživa, léky na tlumení bolesti pro 

děti i dospělé, spacáky, karimatky, deky, polštáře a peřiny, hygienické potřeby, 

powerbanky, nabité mobily, trvanlivé jídlo). 

EG.D oznamuje, že ve středu 6.4.2022 od 8h do 12h bude přerušena dodávka 

elektrické energie v části Dambořice – samota č. p. 455, Krumvíř – lokalita Pod 

Kunštátem (výstavba směr Bohumilice) od č. p. 465 a 469 po č. p. 462 a 476 + č. 

p. 478 a 479. 

Kornfeil spol. s.r.o., hledá mzdovou účetní. Bližší informace na našich webových 

stránkách: www.kornfeil.cz. 

Ve středu 16.3.2022 vám firma Ludes z Třebíče nabídne výpěstky českých 

šlechtitelů. Prodej proběhne v čase od 14:30 do 14:45 u KD. Ovocné stromky a 

dřeviny: jabloně, hrušně, třešně, višně, meruňky, broskve, švestky, ryngle, 

ořešáky, angrešt, rybíz, maliny, borůvky. Léčivky: Rakytník řešetlákový (včetně 

samců), Kustovnice čínská, Muchovník, Klanopraška čínská. 
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Jednota Krumvíř oznamuje, že přijímá objednávky na 13-ti týdenní kuřice 

(slepice, kohouti) a krmné směsi z drůbežárny Hořešovice. Objednávku lze 

provést na prodejně do 22.3.2022. 

Společnost MP Krásno, a.s. se sídlem ve Valašském Meziříčí hledá novou 

kolegyni – kolegu  na pozici: Prodavačka – prodavač, s místem výkonu práce 

prodejna Mutěnice, Brněnská 540. Nástup možný ihned. Bližší informace u 

vedoucí prodejny nebo na  tel. 724 367 039. 

 

 

 

 


