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MUDr. Blanář oznamuje, že je možné se registrovat na posilující dávky na 

očkování novou vakcínou pro onemocnění covid-19 Comirnati original omikron 

BA1. Dále je možné se registrovat na očkování vakcínou na chřipku. 

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

Odehrávky hodů, které se konají 17.9.2022 v KD. K tanci a poslechu hraje DH 

Šardičanka. Všichni krojovaní mají vstup zdarma. 

Burčákobraní - Dne 17.9.2022 se v areálu vinařství SPIELBERG konají od 8. 

hodiny ranní Farmářské trhy. Těšit se můžete na lokální produkty od farmářů a 

výrobců. K teplému zářijovému dnu neodmyslitelně patří BURČÁK, ten si 

budete moci zakoupit, nebo si jej vychutnat u nás na nádvoří. Po celý den bude 

otevřena Kuchyně, kde budou podávány teplé i studené speciality. Těšíme se na 

Vás. 

Obec Brumovice a SDH Brumovice pořádají akci Léčba smíchem a zpěvem 

v sobotu 17.9.2022 v 19h v sokolovně. Účinkují Zuzana Bubílková, Fanda 

(Agnes) a Jarek Filgas (Argema, Premier). Proběhne dražba náhrdelníku a 

prodej šperků Zuzany Bubílkové. Výtěžek pro NF Šťastná hvězda. Předprodej 

vstupenek na OÚ Brumovice, SMS ticket. Vstupné 150,-Kč v předprodeji, 200,-

Kč na místě. 

Fotbalisté SK Krumvíř sehrají o víkendu tyto mistrovské zápasy: muži "A" 

budou hrát v pátek 16. září v 17 hodin doma proti Svratce Brno, starší žáci hrají 

v sobotu 17. září v 9 hodin doma proti Rajhradu, mladší žáci hrají také v sobotu 

v 10:45 doma proti Rajhradu, dorost hraje v neděli ve 13 hodin doma proti 

Podluží a muži "B" hrají v neděli 18. září v 16 hodin v Boleradicích proti Ivani. 

Firma Kovo Staněk, s.r.o. Brumovice přijme ihned do HPP svářeče(nerez, 

hliník) na jednosměnný provoz s platem 40-45000,- Kč do provozu Klobouky u 

Brna - tel. 774 911 150. Nástup možný ihned. Možnost zaučení.  

Soukromý prodejce z Vacenovic bude v pondělí 19.9.2022 od 13:00h do 13:30h 

prodávat u KD jablka Gala 20-25Kč/kg, brambory na uskladnění po 25kg balení 

12Kč/kg a cibuli 13Kč/kg. 

Sdružení kominíků a topenářů bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá 

paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na 

plynná paliva. Termín revizí a kontrol se uskuteční v ÚTERÝ dne 4.10.2022. 

Cena za kontrolu a čištění komínu je 450 Kč. Cena za kontrolu a čištění 
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plynového kotle je od 450 Kč. Cena za revizi kotle na tuhá paliva je 950 Kč. 

Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989. 

 


