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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.  

Mudr. Blanář oznamuje, že očkuje proti onemocnění covid-19. Pro osoby starší 

50ti let nabízí zdarma očkování proti klíšťové encefalitidě. 

MUDr. Vladimíra Donné upozorňuje pacienty , že i nadále probíhá očkování 

proti Covid 19. Dále proočkovává proti klíšťovému zánětu mozkových blan, z 

toho pacienti nad 50 let mají toto očkování zdarma. 

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

11.5. do pátku 13.5.2022 neordinuje. Zástup MUDr. Diblíková Kobylí. 

Soukromý prodejce z Vacenovic bude dnes 9.5.2022 od 13:00h do 13:30h 

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

a 10kg balení 15Kč/kg a cibuli 15Kč/kg. 

Soukromý prodejce z Hradiště bude ve středu 11.5.2022 od 10:00h – 10:30h u 

KD prodávat vejce 2,50-3,50Kč/ks, skleníková rajčata, papriky, okurky, 

brambory, cibuli, česnek, med, mák a loupané ořechy.  

Pošta Partner Krumvíř oznamuje, že ve středu 11.5.2022 bude zavřeno. 

Firma ZaP cz s.r.o. výroba a prodej koření, Vás zve k nákupu svých produktů 

do své nově otevřené prodejny, kterou naleznete na adrese Mlýn 61, Čejč. 

V sortimentu naleznete různé druhy směsí i jednodruhové koření. Otevírací 

doba prodejny je středa až pátek od 8:00 – 15:00. Více informací na telefonu: 

728 110 064. Těší se na Vaši návštěvu. 

Absolvent(k)y i zkušené profesionál(k)y přijme do svého týmu mezinárodní 

společnost Westfalia Metal v Hustopečích. Otevřené pozice ve výrobě - s praxí i 

bez: Operátor / Operátorka výroby, Ruční montáž, Obsluha strojů, Manipulace 

(VZV), Svařování ruční CO2 nebo robotické (i bez průkazu). Čeká Vás 

přátelské a moderní pracovní prostředí, motivující finanční ohodnocení a 

různorodá pracovní náplň. Nabízí náborový příspěvek až 30.000,- Kč, široké 

portfolio benefitů, zaškolení samozřejmostí. Více informací: na Facebooku, na e-

mailové adrese wcz-kariera@westfalia-mh.com, nebo volejte bezplatnou 

náborovou linku 800 023 008. 

Firma BV Brumovice výtahy s.r.o. příjme do dvousměnného provozu operátora 

CNC ohraňovacího lisu. Mzda 30 000 až 35 000kč. Požadována je znalost 
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výkresové dokumentace. Nástup možný ihned. V případě zájmu volejte na tel. 

číslo 722 983 580. 

EG.D oznamuje, že ve středu 11.5.2022 od 8:00h do 10:00h bude přerušena 

dodávka elektrické energie v části Chaloupky, Na Rybníčku, Národopisný 

stadion. 

EG.D oznamuje, že ve středu 11.5.2022 od 12:00h do 14:00h bude přerušena 

dodávka elektrické energie v části hlavní silnice od č. p. 14 a 164 po č. p. 251 a 

312 mimo č. p. 38 a 163, pod humny po křižovatku s ul. Chaloupky č.p. 342 a 

457 mimo KD, Padělky od ul. u Školy po č. p. 111, u Školy, U Hrnčírny celá 

mimo keramičky. 

EG.D oznamuje, že v pondělí 16.5.2022 od 12:00h do 14:00h bude přerušena 

dodávka elektrické energie v části hlavní silnice od č. p. 38 a 150 směr Kašnice 

po konec obce mimo č. p. 162, KD, za humny č. p. 412 a 96 až u hřbitova a 

v areálu ZD. 

EG.D oznamuje, že ve čtvrtek 9.6.2022 od 8:00h do 18:00h bude přerušena 

dodávka elektrické energie v celé obci Krumvíř mimo části: Rybníček + nová 

výstavba a nová výstavba Pod Kunštátem směr Bohumilice. 

 

 

 


