
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

Spolek proKRUMVÍŘ děkuje všem dobrovolníkům, zejména žákům a učitelům 

základní školy, kteří se podíleli na sobotním a pondělním úklidu, a společnou 

měrou přispěli ke zvelebení Krumvíře. Děkujeme. 

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. 

Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 7.4.2022 od 10:00h – 10:30h u 

KD prodávat vejce 2,50-3,50Kč/ks, brambory, cibuli, česnek, med, mák a 

loupané ořechy.  

Základní škola Krumvíř pořádá dne 7. dubna zápis dětí do 1. ročníku ZŠ na 

školní rok 2022/2023. Zápis se uskuteční  v době od 15,30 do 18,00 hodin 

v budově základní školy. Bližší informace naleznete na webových stránkách 

školy. 

MUDr. Blanář oznamuje, že v pátek 8.4.2022 neordinuje. 

Redakční rada Krumvířského zpravodaje připravuje další vydání. Své 

příspěvky zasílejte na e-mail: krumvirskyzpravodaj@seznam.cz nebo vhoďte do 

schránky na obecním úřadě, a to do pátku 8.4.2022. 

EG.D oznamuje, že ve středu 13.4.2022 od 7:30h do 15:30h bude přerušena 

dodávka elektrické energie v ulici Rybníček včetně staveb u trafostanice od č. p. 

480 po č. p. 445. 

Diakonie BETLÉM hledá pracovníky přímé péče do pobytových služeb: Hledá 

pracovníka na HPP do Chráněného bydlení Mirandie v Brumovicích, kde žijí 

dospělí lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Jedná se o nepřetržitý 

provoz, nástupní mzda od 21.000 Kč. Bližší informace Vám podá vedoucí služby 

na telefonu 777 936 577.  

Dále hledá pracovníka do přímé péče do denního a týdenního stacionáře pro děti 

s mentálním a kombinovaným postižením v Domově Narnie v Morkůvkách. 

Jedná se o denní a noční směny od pondělí do pátku, víkendy a svátky jsou 

volné, možnost zkráceného úvazku. Bližší informace podá vedoucí služby na 

telefonu 736 603 495. 
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Dále hledá pracovníky na DPP na občasnou výpomoc do odlehčovacích služeb 

pro seniory v Kloboukách u Brna, odměna od 120 Kč/hod., bližší informace 

podá vedoucí služby na telefonu 603 575 294. 

BLANÁŘ NÁBYTEK  Brumovice č. 410, okr. Břeclav, má volná pracovní místa 

s okamžitým nástupem do pracovního poměru: - řidiče vnitropodnikové 

dopravy – mzda 30.000,- Kč, vhodné i pro zdatného důchodce, ŘP C+E, profesní 

průkaz, - elektromechanika, - zámečníka / kovoobráběče, - údržbáře, - řidiče 

vysokozdvižného vozíku – oprávnění W1 do 3 tun i  W2 do 8 tun, - obsluhu 

dřevoobráběcího stroje, - obsluhu dřevoobráběcího CNC stroje, - skladníka. 

Bližší informace naleznete na www.blanar.cz či na telefonním čísle 727 807 451. 

Firma českomoravské kominictví Menšík a Novotný bude ve vaší obci dne 

13.4.2022 provádět kontroly a čištění komínů, spalinových cest, čištění 

spalinových cest u plynových kotlů a revize kotlů na tuhá paliva.. Cena za čištění 

a kontrolu i se zprávou o provedení kontrol a čištění činí 370Kč. Cena revize 

kotlů na tuhá paliva všech tipů značky VIADRUS činí 800Kč.Zájemci se mohou 

objednávat na telefonním čísle 778 144 563. 

Obec Morkůvky Vás zve tuto sobotu a neděli na několik akcí v rámci programu 

Víkend s Peřinou. V sobotu 9. dubna v 16 hodin se uskuteční v kulturním domě 

beseda s profesionálním vojákem o vybavení specialistů CLS. Představí principy 

a postupy poskytování první pomoci v bojových podmínkách, předvede použití 

materiálu a prostředků, které si budete moci také sami vyzkoušet. Vstup volný. 

Na besedu naváže v 19:00 hodin folkový koncert Luboše Javůrka – kytara a 

zpěv a Michaely Riesnerové – klávesy a zpěv, oba ze skupiny Bokomara. Všichni 

jste srdečně zváni, vstupné je 50,- Kč. 

V neděli 10. dubna si na místním hřbitově připomeneme 111. výročí narození 

našeho rodáka genpor. Františka Peřiny. Pietní akt začíná v 15:00 hodin za 

účasti zástupců 212. taktické letky Čáslav a dalších vzácných hostů. Na 15. 

hodinu je předběžně přislíben i přelet bojových letounů JAS-39 Gripen, avšak 

vzhledem k současné situaci se nemusí uskutečnit. Těšíme se na vaši účast. 
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