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Paní Švagerková Ludmila Mutěnice oznamuje, že objednává koláčky k hodům. 

Tvarohové, ořechové, povidlové a makové – za 1ks cena 3,80Kč. Objednávky na 

tel. č. 776 711 992 nebo 518 370 717. Koláčky vám budou přivezeny v pátek 

19.8.2016 v 18h ke KD. 

Spolek ProKrumvíř zve všechny na Winerun - Krumvířský vinařský běh, který 

se uskuteční v sobotu 18.6.2016 na národopisném stadionu. Začátek akce a 

registrace startujících je v 10h. Součástí programu jsou i dětské závody a 

doprovodný program v podobě otevřených sklepů, cimbálové muziky a večerní 

zábavy. Vstup zdarma. 

TJ Sokol Krumvíř oznamuje občanům, že v sobotu 18.6.2016 v 10:45h sehraje 

mužstvo Krumvíř fotbalový zápas v Nikolčicích.  

Město Klobouky srdečně zve na koncert DH ŠOHAJKY v neděli 19.června v 

sále Sokolovny. Začátek je v 18:00h. 

MUDr. Burýšková – dětská ambulance Klobouky u Brna oznamuje, že v pondělí 

20.6.2016 nebude ordinovat. 

Pobočka České spořitelny Klobouky u Brno oznamuje, že v pátek 24.6.2016 

bude z personálních důvodů uzavřena. Bankomat bude plně funkční a nejbližší 

dostupná  pobočka je na Čejči. 

Česká spořitelna oznamuje, že od 1.7.2016 bude ukončen provoz pobočky 

Klobouky u Brna – čtvrtek 30.6.2016 bude posledním obchodním dnem 

pobočky. Bankomat zůstane k dispozici volně přístupný a dostupný 24 hodin 

denně. Nejbližší dostupná pobočka je na Čejči a v Hustopečích. 

Bezpečnostní služba přijme na hlavní pracovní poměr spolehlivého pracovníka 

na pozici strážný. Pracoviště Brumovice. Vhodné pro osoby se zdravotním 

omezením. Nástup od 1.7.2016. Kontakt p. Ostřížek tel. č.: 602 961 580.   

Koupaliště v Němčičkách zahajuje běžný provoz. Aktuální teplota vody je 23°C. 

Aktuální otevírací doba a informace o cenách jsou k dispozici na webových 

stránkách TJ Sokol Němčičky. Všechny srdečně zveme. 

Keramika Krumvíř přijme do trvalého pracovního poměru 1 muže. Bližší 

informace na telefonu 519 419 356 a nebo přímo ve vedení firmy. 

Drůbežárna Prace bude v sobotu 18. 6.   v 8:30 hod.  u KD prodávat: 

kuřice všech barev + chovné kohouty  - cena 170 Kč/ks, roční slepice - cena 80 

Kč/ks, brojlerová kuřata, káčata, housata, husokačeny, krůty, jatečné kachny o 
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váze 3-4 kg - cena 190 Kč/ks. Krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové 

doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - 5 Kč/ks. 


