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Zdravotní sředisko Klobouky u Brna oznamuje, že dnes, tj. pátek 18.3.2022 

bude z technických důvodů uzavřeno( nejde elektřina). 

MUDr. Blanář do 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.  

Drůbežárna Prace bude v sobotu 19. 3.  v 8:30 hod. u KD prodávat: roční slepice 

za 100 Kč, mladé kuřice a chovné kohouty za 210 Kč, krmivo pro nosnice a 

králíky, vitamínové doplňky, a dále pak vykupovat králičí kožky - cena 15 

Kč/ks. 

ČZS - Sdružení vinařů Krumvíř vás opět po několika letech srdečně zve na 

tradiční Josefský košt vín, který se bude konat 19. 3. 2022 ve 13:00 v Kulturním 

domě. Vstupné 300 Kč. 

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

stránkách: www.kornfeil.cz. 

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. 

Zveme Vás na cestovatelskou přednášku Tomáše Vejmoli o jeho cestě tuktukem 

z Thajska do Hranic na Moravě. V pátek 25.března od 18:00 hodin v Kobylí, ve 

Vinařství Bukovský. Po přednášce se můžete zdržet na ochutnávku vín. Více 

info na telefonu 608 43 77 54. 

Do naší obce přijede soukromá kamenická firma Suchánek-Holub a nabízí Vám 

tyto služby: Kompletní opravy starých pomníků, čištění obrub od mechu, 

stavění nových pomníků, tesání písma, obnova zlatem a stříbrem, dodání 

zákrytových desek ze žuly, drtě, lampy, vázy a další hrobové doplňky. Firma 

nabízí akci měsíce 45% slevu na lesklé obruby. Firma se na místní hřbitově 

zdrží za jakéhokoliv počasí v sobotu 19.3.2022 od 13:00h do 13:30h. Tel. č.: 736 

126 552. 

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

hrají v sobotu 19. března v 10 hodin doma proti Ráječku a dorost hraje také v 

sobotu od 12:30 doma proti Hroznové Lhotě. 

http://www.kornfeil.cz/
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Soukromý prodejce z Vacenovic bude v pondělí 21.3.2022 od 13:00h do 13:30h 

prodávat u KD jablka Golden, Jonagold, Gala 20-25Kč/kg, brambory po 25kg a 

10kg balení 10Kč/kg a cibule 12Kč/kg. 

Firma JUKKA bude prodávat ve středa 23. března 2022 v čase od 9.00 do 9.45 

hodin u KDnásledující stromky k jarní výsadbě. Jabloně a hrušně i sloupcovité, 

meruňky, nektarinky, mininektarinky, broskve, rezistentní švestky vhodné na 

pálení, švestky japonské, ryngle, durancie, třešně, višně, třešňovišně, višně 

keřové, kdouloně, olivy, moruše bílé, mrazuodolný fíkovník, granátové jablka, 

bez černý, ziziphus jujuba, roubované ořešáky, keřové a stromkové rezistentní 

angrešty, keřové a stromkové rybízy černé a červené, stromkové josty, lísky 

keřové, ostružiny, maliny, malinoostružiny, malinojahody, stolní vinnou révu, 

kanadské, indiánské a čukotské borůvky, růže keřové i stromkové, 

rododendrony, azalky, sazenice jahod, brusinky, 3-odrůdový ibišek, 

samosprašné kiwi, liči, aronie keřové, klematis, pustoryl, dřín jedlý odrůdový, 

hortenzie, motýlí keře, čilimník  a jiné. Více informací najdete na letácích ve 

vašich poštovních schránkách. 

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA DĚTSKÝ BAZÁREK, KTERÝ SE KONÁ V 

SOBOTU 26. BŘEZNA V KULTURNÍM DOMĚ V BOŘETICÍCH. BAZÁREK 

JE ZAMĚŘEN PŘEVÁŽNĚ NA JARNÍ A LETNÍ TÉMATIKU. BUDE ZDE 

MOŽNÉ NAKOUPIT BAZÁRKOVÉ A JINÉ VĚCI SPOJENÉ S DĚTMI. 

PRODEJ ZAČÍNÁ V 8:00 HOD A KONČÍ VE 14:00 HOD. 

Jednota, spotřební družstvo v Mikulově hledá zaměstnance na pozici Vedoucí 

provozní jednotky do prodejny Jednota Krumvíř, č. 38, 691 73. Nástup ihned 

nebo dohodou. Více informací na webových stránkách www.jednota.cz, sekce 

Kariéra, na prodejně nebo na tel. čísle 519 500 958. 

BDS-BUS s.r.o. přijme řidiče, řidičky a brigádníky na autobusové  linky v 

okolí  Čejč – Čejkovice – Svatobořice-Mistřín - Kyjov . Možnost zajištění 

řidičského oprávnění sk. D. Více informací na tel. č. 720 039 589. 

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. 

 

 

http://www.jednota.cz/

