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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. 

Byly nalezeny hodinky, kdo je ztratil, nechť si je vyzvedne na OÚ. 

Drůbežárna Prace bude v sobotu 5. 3.  v 8:30 hod. u KD prodávat: roční slepice, 

mladé kuřice a chovné kohouty, krmivo pro nosnice a králíky, vitamínové 

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

Obec Krumvíř, krumvířští stárci, stárky a krojovaná chasa vás srdečně zvou na 

tradiční Krojovaný ples, který se koná v sobotu 5.3.2022 od 20.00 hodin 

v Kulturním domě v Krumvíři. K tanci a poslechu hraje dechová hudba 

Zlaťulka a cimbálová muzika Primáš. V programu večera bude ve 20:30 

slavnostní nástup krojovaných a od 21:30 předtančení Moravské besedy místní a 

přespolní chasou. Čeká na vás bohatá tombola, občerstvení zajištěno.  

Soukromý prodejce z Vacenovic bude v pondělí 7.3.2022 od 13:00h do 13:30h 

prodávat u KD jablka Golden, Jonagold, Gala 20-25Kč/kg, brambory po 25kg a 

10kg balení 10Kč/kg a cibule 12Kč/kg. 

MUDr. Burýšková, dětská ambulance Klobouky u Brna oznamuje, že od pondělí 

7.3. do pátku 11.3.2022 neordinuje. Zástup MUDr. Nentvich, Velké Němčice. 

Restaurace nebe u čerta (bývalý Krumvířský hostinec) oznamuje občanům, že 

dne 14.3.2022 otevírá. Těšit se můžete na meníčka, výběr ze tří druhů za 95kc, 

pravou italskou pizzu, odpoledni minutky, šipkařské turnaje a víkendové akce. 

Na čepu bude gambrinus 11, radegast 12, plzeň, birell, kofola. Při této 

příležitosti hledá číšnika-servirku, pomocnou silu do kuchyně a na úklid. Mzda 

od 110kc /hod. 

BLANÁŘ NÁBYTEK Brumovice č. 410, okr. Břeclav, přijme na Dohodu o 

provedení práce-brigádu pomocnou sílu do firemní kuchyně. Práce je vhodná 

pro studentku i důchodkyni. Jedná se o brigádu po dobu dlouhodobé nemoci 

naší pracovnice. Nutný dobrý zdravotní stav. Zdravotní průkaz pracovníka 

v potravinářství výhodou. Bližší informace získáte na telefonním čísle 

727 807 451 nebo 519 440 651.  

BLANÁŘ NÁBYTEK  Brumovice č. 410, okr. Břeclav, přijme ihned do 

pracovního poměru řidiče vnitropodnikové dopravy. - Dvousměnný provoz, 

- Vhodné pro zdatného důchodce nebo řidiče, který už nechce jezdit po světě, 

práce pouze v sídle firmy Brumovice 410. - Mzda 30.000,-Kč, - Příspěvek na 
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dojíždění, - ŘP C,E a profesní průkaz podmínkou. Bližší informace naleznete na 

www.blanar.cz či na telefonním čísle 727 807 451 nebo 519 440 651. 

Na Faře evangelického kostela v Kloboukách u Brna probíhá od 1.3.2022 do 

odvolání sběr materiální pomoci lidem z Ukrajiny ve dnech po-pá v čase od 

16:00 do 20:00h (oblečení pro děti i dospělé, zejména teplé, včetně ponožek a 

rukavic), dětské plenky a umělá kojenecká výživa, léky na tlumení bolesti pro 

děti i dospělé, spacáky, karimatky, deky, polštáře a peřiny, hygienické potřeby, 

powerbanky, nabité mobily, trvanlivé jídlo). 

EG.D oznamuje, že ve středu 6.4.2022 od 8h do 12h bude přerušena dodávka 

elektrické energie v části Dambořice – samota č. p. 455, Krumvíř – lokalita Pod 

Kunštátem (výstavba směr Bohumilice) od č. p. 465 a 469 po č. p. 462 a 476 + č. 

p. 478 a 479. 
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