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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.  

Firma BLANÁŘ NÁBYTEK Brumovice přijme do pracovního poměru 

operátory výroby, skladníky, elektrikáře a obsluhu CNC strojů. Informace o 

nabídce práce naleznete na www.blanar.cz nebo na telefonním čísle 727 807 451.  

MADEKOP, spol. s r.o. Vrbice přijme do pracovního poměru řidiče s řidičským 

oprávněním skupiny C+E pro rozvoz plastových bazénů po České republice a 

Rakousku. Bližší informace na telefonu 724 032 660 nebo e-mailem na 

info@madekop.cz.  

Oznamujeme občanům, že v pátek 23.9.2022 a v sobotu 24.9.2022 se konají volby 

do Zastupitelstev obcí. Kdo má zájem o volbu do přenosné volební urny, nechť 

to nahlásí na OÚ do pátku 23.9.2022, tel. č.: 519 419 321.   

MUDr. Anežka Novotná oznamuje, že od pátku 23.9. do úterý 27.9.2022 

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. 

Drůbežárna Prace bude v sobotu 24. 9.  v 8:30 hod.  prodávat u KD mladé 

kuřice a kohouty, krmivo pro drůbež a králíky za 180 Kč, vitamínové doplňky, a 

dále pak vykupovat králičí kožky - cena 15 Kč/ks.  

Soukromé kamenosochařství VRBA Libor přijímá v sobotu 24.9.2022 v době od 

12:30h do 13:00h na místním hřbitově objednávky na výrobu nových pomníků a 

to dle našeho nebo Vašeho návrhu nebo dle zahraničních katalogů. Dále nabízí 

sekání, zlacení, stříbření a obnovu písma. Prodej hřbitovních doplňků a jiné 

kamenické práce. Na přijaté zakázky platí VELKÉ slevy. 

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. 

Fotbalisté SK Krumvíř sehrají o víkendu tyto mistrovské zápasy: starší žáci 

hrají v sobotu 24. září v 9 hodin v Hustopečích, mladší žáci hrají také v sobotu v 
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10:45 v Hustopečích, muži "A" hrají v sobotu v 16 hodin v Bystrci, dorost hraje 

v neděli 25. září v 13:15 v Mutěnicích a muži "B" hrají v neděli v 16 hodin v 

Hustopečích.  

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 

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. 

 


