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OÚ Krumvíř oznamuje, že zasedání ZO se koná dnes 19.9.2022 v 19h v zasedací 

místnosti OÚ. 

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. 

MUDr. Donné oznamuje, že zahájila očkování rozšířenou modifikovanou novou 

vakcínou proti koronaviru. Pacienti se mohou objednávat telefonicky na tel. 

čísle 519 419 153, registrace již není třeba. Dále oznamuje, že od října zahajuje 

očkování proti chřipce. 

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.  

Česká oděvní firma Dabona Hodonín uskuteční v naší obci v úterý 20.9.2022 od 

11.00 do 12.30 hod u KD prodej svých výrobků. Nabízíme dámské vycházkové a 

letní šaty, svetříky, halenky, vesty a tuniky z kvalitních elastických úpletů, vše i v 

nadměrných velikostech. V nabídce jsou také kvalitní pánské košile. Přijďte se 

podívat a nakoupit kvalitní české zboží. 

MUDr. Anežka Novotná oznamuje, že ve středu 21.9.2022 ordinuje do 11:30h. 

Dále od pátku 23.9. do úterý 27.9.2022 neordinuje. 

MUDr. Burýšková, dětská ambulance Klobouky u Brna oznamuje, že ve středu 

21.9.2022 neordinuje. 

DFS Pantlička zve děti od předškolního věku až po náctileté, aby si s námi přišly 

zazpívat, zatancovat a něco nového se naučit. Těšíme se na vás každý čtvrtek od 

22. září v čase od 16:30h do 18:00h v tělocvičně Krumvíř. S sebou vhodné 

přezůvky a pití. 

Klub vinařů Bošovice zve všechny přátele vína na „Posezení u burčáku“, které 

proběhne v sobotu 24. září od 14:00 hodin na Domku vinařů, Dolní Chaloupky 

41. K poslechu i tanci hraje cimbálová muzika Šternovjan. Degustace vín, 

burčák, občerstvení, venkovní posezení. 

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. 

 


