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MUDr. Novotná oznamuje, že od pondělí 6.2.2017 do pátku 10.2.2017 

neordinuje. 

Česká pošta Krumvíř oznamuje, že v pátek 10.2.2017 bude otevřeno pouze 

dopoledne od 8:00h do 10:00h. Odpoledne bude zavřeno. 

MUDr. Blanář oznamuje, že v pátek 10.2.2017 neordinuje. 

Pepíčkovo řeznictví a uzenářství oznamuje všem svým zákazníkům, že přijede 

do naší obce v pátek 10.2.2017  v 8.00 hodin ke KD. Nabízí k prodeji velmi 

kvalitní české maso a domácí uzeniny bez konzervantů a jakékoliv chemie. 

Speciální akce: kýta  109 Kč/kg, bok s kostí  89 Kč/kg, špekáčky  95 Kč/kg, 

šunková klobása  143 Kč/kg, škvařené sádlo 0,5 kg  33 Kč/ks, škvarková 

pomazánka  33 Kč/ks. 

ČZS sdružení vinařů Krumvíř Vás srdečně zve na Zahrádkářský ples, který se 

koná v sobotu 11.2.2017 ve 20:00h v sále KD. K tanci a poslechu hraje DH 

Pálavanka. Občerstvení zajištěno. Bohatá tombola – každý los vyhrává. Ples 

zahájí folklorní soubor Pantlička.  

Keramika Krumvíř spol. s.r.o. přijme do keramické výroby muže na trvalý 

pracovní poměr. Informace na telefonním čísle 601 504 070 pan. Cupal. 

Nábytek Mikulík Vranovice rozšiřuje svůj firemní tým a nabízí volné pracovní 

pozice: Operátor skladu nábytku - Náplň práce: - vychystávání zboží dle 

objednávek, - práce s vysokozdvižným vozíkem, - naskladňování zboží 

- provádění inventur a udržování pořádku na skladě. Truhlář pro výrobu 

nábytku - Náplň práce: Sériová výroba nábytku , Práce na moderních 

technologiích v moderním novém provozu. Žádost o místo možno zaslat na e-

mail: personalni@nabytek-mikulik.cz. Termín osobního pohovoru nutné 

předem dohodnout na tel: 608 746 080. 

JARNÍ PŘÍMĚSTKÝ TANEČNÍ A SPORTOVNÍ TÁBOR PRO DĚTI od 13.3. - 

17.3.2017. Pro děti je připraven bohatý program plný zábavy, tance, hudby, her 

a spousta nových kamarádů.  Děti se můžou na táboře také ubytovat a zažít 

báječné večerní programy diskotéky a hry. MÍSTO: ECO CENTRUM 

TRKMANKA VELKÉ PAVLOVICE. Pro více informací volejte mob: 722 906 

389 nebo e-mail: studio1.boretice@gmail.com. 
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