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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.  

SK Krumvíř si vás dovoluje pozvat na další ročník tradiční Burčákové zábavy, 

která se bude konat v sobotu 1. října v sále Kulturního domu v Krumvíři. Pro 

všechny znalé i neznalé se po nucené pauze oblíbený program z předchozích 

ročníků nemění. Čeká vás spousta zábavy, tance, pití, her a soutěží. Hvězdami 

našeho programu budou kromě vás samotných také kapela Kožuch a DJ 

Žažoha. 

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

hrají v sobotu 1. října v 9 hodin doma proti Lanžhotu, mladší žáci hrají také v 

sobotu v 10:45 doma proti Lanžhotu, dorost hraje v sobotu ve 13 hodin doma 

proti Hovoranům, muži "A" hrají v sobotu v 15:30 doma proti Mutěnicím a 

muži "B" budou hrát také v sobotu v 15:30 v Boleradicích proti Hlohovci. 

MUDr. Blanář nebude v PONDĚLÍ 3.10.2022 ordinovat, zastupuje MUDr. 

Donné nebo MUDr. Novotná. 

V úterý 4.10.2022 v 19h v KD v Dambořicích se koná akce NA KUS ŘEČI s 

Miroslavem Donutilem. Vstupné v předprodeji 330 Kč do 30.9.2022, na místě 

380 Kč. Předprodej - KD Dambořice (u paní Hanky Kratochvílové) nahoře v 

kuchyni po-pá 10-12 hodin, jinak kdykoli na mob. 777 940 216 p. Viktor 

Kupský. Občerstvení zajištěno. Možnost autogramiády a popř.focení s umělcem. 

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. 

Zveme vás do soukromé finské sauny v penzionu Pod humnama v Krumvíři. 

Provoz denně od 16 do 20 hod, nutná rezervace předem na telefonu 776 616 200. 

Bližší informace na webových stránkách www.podhumnama.cz nebo na 

sociálních sítích.  

Hledáme spolehlivého kuchaře do stravovacího provozu. Náplní práce bude 

výroba běžných druhů pokrmů pro zaměstnance a klienty domova. Vyučení v 

oboru výhodou, praxe není podmínkou. Pracovní doba od 6:00 do 14:30 

hod. Nabízíme zaměstnanecké benefity, přátelské prostředí. Nástup ihned.  
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