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„ZEMAS, a.s. Čejč, oznamuje včelařům, že v odpoledních hodinách, dne 

01.06.2015 ukončil ošetření porostů řepky a to na honech : Terezín Prostřední.                                                     

 

Česká pošta Krumvíř oznamuje občanům, že ve čtvrtek 4.6.2015 bude 

dopoledne zavřeno a odpoledne otevřeno od 13
00

h do 15
00

h.     

 

Soukromý prodejce ze Sudoměřic bude ve čtvrtek dne 4.6.od 11:00 do 11:20hod. 

prodávat u KD 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. 

 

ZUŠ Velké Pavlovice srdečně zve všechny milovníky dechové hudby na VIII. 

ročník Festivalu mladých dechovek Mirka Pláteníka, který se uskuteční v neděli 

7. června v 15.00 hod.. na tanečním place za sokolovnou ve Velkých Pavlovicích. 

Jako hosté vystoupí Dechový orchestr ZUŠ Zdounky a Holóbkova mozeka 

Protivanov. 

 

Obec Krumvíř Vás zve na 29. ročník folklorního festivalu Hanáckého Slovácka 

Kraj beze stínu. Od 13. do 14. června se v národopisném areálu v Krumvíři 

představí dětské a taneční soubory, pěvecké sbory, cimbálové muziky a také 

dobré víno. Nebude chybět soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku. 

Hosty festivalu budou soubory z Valašska a FLAIR Jana Rokyty. Více informací 

na www.krajbezestinu.cz. 

TJ Sokol Krumvíř oznamuje občanům, že v neděli 7.6.2015 od 14:30h sehrají na 

domácím hřišti žáci Krumvíř fotbalový zápas s Moravským Žižkovem a od 

16:30h sehraje na domácím hřišti mužstvo Krumvíř fotbalový zápas 

s Hroznovou Lhotou.  

MUDr. Blanář oznamuje občanům, že v týdnu od 8.6.2015 do 12.6.2015 nebude 

ordinovat. 

Keramika Krumvíř, přijme do trvalého pracovního poměru v jednosměnném 

provozu ženu. Bližší informace na provozovně. 

 

http://7.5.od/
http://www.krajbezestinu.cz/
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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. 

 

http://www.kominem.cz/
mailto:drevovyroba@drevovýrobahovezak.cz

