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OÚ Krumvíř oznamuje občanům, že vybírá místní poplatky na rok 2022 odpad, 

srážková voda a pes. Splatnost poplatků je do 31.5.2022.  

Základní škola Klobouky u Brna oznamuje rodičům, žádajících o přestup žáků 

na naši školu do 6. ročníků, že veškeré potřebné informace naleznou na 

internetových stránkách školy www.zsklobouky.cz v sekci přestup do ZŠ 

Klobouky. Formuláře potřebné k přestupu si můžete také vyzvednout ve škole 

po telefonické domluvě na čísle 725 166 203. Řádně vyplněné žádosti o přestup 

vhoďte do poštovní schránky u vchodu do školy. Žádosti o přestup je nutné 

doručit škole do konce května 2022. 

ZUŠ v Kloboukách informuje, že na svých webových stránkách zveřejnila 

termíny a kritéria přijímacích zkoušek na školní rok 2022/2023.  

Pošta Partner Krumvíř oznamuje, změnu otevírací doby pro tento týden od 

25.4. do 29.4.2022 a to následovně: Po, Čt od 8:00h do 10:30h, Út, St od 13:30h 

do 16:00h, Pá od 8:00h do 9:30h. 

Soukromý prodejce přijede dnes 28.4.2022 v 16:40h ke KD a bude prodávat: 

jahody 59Kč/kg, jablka Rubín 19Kč/kg, brambory konzumní a sadbové 

11Kč/kg. 

MUDr. Blanář oznamuje, že v pátek 29.4.2022 neordinuje. 

Spolek proKRUMVÍŘ si Vás dovoluje pozvat na Otevřené sklepy, které budou 

probíhat tuto sobotu, 30. 4. 2022 od 12:00 do 20:00, v Krumvíři. Připraveno je 

pro Vás 15 otevřených sklepů a dva foodtrucky s gastronomickými specialitami. 

Vstupné 450,- včetně skleničky a neomezené degustace. Prodej vstupenek v den 

konání akce před místní hasičkou a na Vinařském domě. 

Vinařství SPIELBERG Vás zve na Čarodějnický jarmark, který se koná 30. 

dubna od 8-13h. Těšit se můžete na spoustu výrobků od lokálních výrobců, děti 

se můžou těšit na skákací hrad a malování na obličej. 

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

hrají v sobotu 30. dubna v 10 hodin doma proti Rousínovu, dorost bude hrát 

také v sobotu ve 12:30 doma proti Velké nad Veličkou, starší žáci hrají v neděli 

1. května v 9 hodin doma proti Mikulovu, mladší žáci hrají také v neděli v 10:45 

doma proti Mikulovu a muži "B" hrají v neděli v 16:30 hodin v Boleradicích 

proti Kosticím. 

 

http://www.zsklobouky.cz/
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Firma ZaP cz s.r.o. výroba a prodej koření, Vás zve k nákupu svých produktů 

do své nově otevřené prodejny, kterou naleznete na adrese Mlýn 61, Čejč. 

V sortimentu naleznete různé druhy směsí i jednodruhové koření. Otevírací 

doba prodejny je středa až pátek od 8:00 – 15:00. Více informací na telefonu: 

728 110 064. Těší se na Vaši návštěvu. 

Absolvent(k)y i zkušené profesionál(k)y přijme do svého týmu mezinárodní 

společnost Westfalia Metal v Hustopečích. Otevřené pozice ve výrobě - s praxí i 

bez: Operátor / Operátorka výroby, Ruční montáž, Obsluha strojů, Manipulace 

(VZV), Svařování ruční CO2 nebo robotické (i bez průkazu). Čeká Vás 

přátelské a moderní pracovní prostředí, motivující finanční ohodnocení a 

různorodá pracovní náplň. Nabízí náborový příspěvek až 30.000,- Kč, široké 

portfolio benefitů, zaškolení samozřejmostí. Více informací: na Facebooku, na e-

mailové adrese wcz-kariera@westfalia-mh.com, nebo volejte bezplatnou 

náborovou linku 800 023 008. 

Firma BV Brumovice výtahy s.r.o. příjme do dvousměnného provozu operátora 

CNC ohraňovacího lisu. Mzda 30 000 až 35 000kč. Požadována je znalost 

výkresové dokumentace. Nástup možný ihned. V případě zájmu volejte na tel. 

číslo 722 983 580. 

EG.D oznamuje, že ve středu 11.5.2022 od 8:00h do 10:00h bude přerušena 

dodávka elektrické energie v části Chaloupky, Na Rybníčku, Národopisný 

stadion. 

EG.D oznamuje, že ve středu 11.5.2022 od 12:00h do 14:00h bude přerušena 

dodávka elektrické energie v části hlavní silnice od č. p. 14 a 164 po č. p. 251 a 

312 mimo č. p. 38 a 163, pod humny po křižovatku s ul. Chaloupky č.p. 342 a 

457 mimo KD, Padělky od ul. u Školy po č. p. 111, u Školy, U Hrnčírny celá 

mimo keramičky. 

EG.D oznamuje, že v pondělí 16.5.2022 od 12:00h do 14:00h bude přerušena 

dodávka elektrické energie v části hlavní silnice od č. p. 38 a 150 směr Kašnice 

po konec obce mimo č. p. 162, KD, za humny č. p. 412 a 96 až u hřbitova a 

v areálu ZD. 
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