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Obecní úřad Krumvíř oznamuje občanům, že vybírá peníze na místní poplatky 

odpad, stočné a pes v úřední dny pondělí, středa a v sobotu 30.5.2015 od 7h do 

12h. Splatnost místních poplatků je do 31.5.2015. Poplatky lze platit i 

bezhotovostně. 

 

MUDr. Novotná oznamuje občanům, že od pondělí 25.5.2015 do úterý 26.5.2015 

nebude ordinovat z důvodu dovolené. 

 

Soukromý prodejce ze Sudoměřic bude ve čtvrtek dne 28.5. od 11:00-11:20 hod. 

u KD prodávat uz.bok, uz.kýtu, uz.kotletu, klobásy, párky, debrecinka, cigára, 

sádlo, škvarky, tlačenku. Dále bude prodávat čerstvé bourané maso: Akce: 

vepřová plec-84Kč, vepřová kýta-kotleta-104Kč, vepřová krkovice-94Kč, 

vepřový bok-75Kč. 

 

Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 28.05.2015 od 10–10.30 hodin u 

KD prodávat čerstvá vejce 60 a 88 Kč/plato. Dále prodej kedlubny, okurky, 

papriky, český med a mák. Výkup světlých suchých ořechů 150,-Kč/Kg. 

 

Zelenina Vitamínka Uherský Brod bude ve čtvrtek  28.5. od 10:10 do 10:30 h u 

KD, prodávat brambory   6 Kč/ Kg ,cibuli , česnek , jablka , čerstvou hlívu 

ústřičnou a žampiony, domácí Slovenské rajčata, papriky a okurky, další ovoce 

a zeleninu. Dále nabízí český med a olejové svíčky za 10 Kč/ks. 

Pepíčkovo řeznictví a uzenářství oznamuje všem svým zákazníkům, že přijede 

do naší obce v pátek 29.05.2015  v 9.00 hodin před OÚ. Nabízí k prodeji velmi 

kvalitní české maso a domácí uzeniny bez konzervantů a jakékoliv chemie. 

Speciální akce: vepřová plec 99,90 Kč/kg, vepřová kýta 99,90 Kč/kg, vepřový 

bůček s kostí 79 Kč/kg, vepřová hlava 19 Kč/kg, špekáčky 99 Kč/kg, kabanos 99 

Kč/kg. 

Drůbežárna Prace bude v sobotu 30.5.  v 8:30 hod. u o.ú. prodávat: kuřice všech 

barev a chovné kohouty, cena 170 Kč/ks, roční slepice, cena 80 Kč/ks, brojlerová 

kuřata a káčata, krůty, housata, husokačeny, krmivo pro drůbež a králíky, dále 

pak vykupovat králičí kůže, cena až 15 Kč za kůži. 

http://7.5.od/
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Hasiči Krumvíř ve spolupráci se Základní a Mateřskou školou Krumvíř zvou 

všechny malé i velké děti na Den dětí, který se koná v sobotu 30.5.2015 od 14 hod 

na národopisném stadionu. Připraveny jsou sportovní soutěže, krásné odměny, 

občerstvení, diskotéka a také hasičská pěna, technika a ukázky. S sebou si 

vezměte sportovní oděv a obuv, kolo nebo odrážedlo a dobrou náladu. Akce se 

koná za příznivého počasí. Těšíme se na vás! 

TJ Sokol Krumvíř oznamuje občanům, že v sobotu 30.5.2015 od 16:30h sehraje 

v Podivíně mužstvo Krumvíř fotbalový zápas a v neděli 31.5.2015 od 10:30h 

sehraje na domácím hřišti přípravka Krumvíř fotbalový zápas s Nikolčicemi a 

od 14:30h sehrají ve Velkých Němčicích žáci Krumvíř fotbalový zápas.  

Kominictví Tomáš Strouhal z Křepic provádí vložkování komínů za nejlepší 

ceny. Pro porovnání nebo vytvoření cenové nabídky volejte na tel.: 774 938 398 

provádí také pravidelné roční kontroly a čištění komínů a staví krbové 

obestavby dle platných norem včetně revize. Webová stránka: 

www.kominem.cz. 

 

Firma Stanislav Hovězák s.r.o. provoz dřevovýroby v Kloboukách u Brna hledá 

do pracovního poměru zaměstnance na pozici manipulátor a dělník pro obsluhu 

stroje s nutností ovládání kompaktního nakladače. Dalším požadavkem je 

zodpovědnost a spolehlivost. Vyučení v oboru není nutné. Firma nabízí 3 volná 

pracovní místa. Zájemci se mohou hlásit na tel. 736 631 591 nebo na mailové 

adrese drevovyroba@drevovýrobahovezak.cz. 

 

Pekařství Křižák s.r.o. Klobouky u Brna hledá pracovníky na pozici mísič a 

pekař/pekařka. Požaduje šikovnost, flexibilitu, spolehlivost a manuální zručnost. 

Není nutné vyučení v oboru. Nabízí dobré platové ohodnocení. Nutný 

potravinářský průkaz. Bližší informace na tel.č.: 777 161 737 nebo na e-mailu: 

gabina@pekarstvikrizak.cz. 
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