
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

Jednota, spotřební družstvo v Mikulově přijme pracovnici na pozici Zástupce 

vedoucí prodejny v Krumvíři. Nástup je možný ihned, dle domluvy. Více 

informací na tel. čísle 725 941 438 nebo na prodejně. 

Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 13.9.2018 od 10:00h – 10:30h u 

KD prodávat čerstvá vejce cena 2,-Kč a 3,20Kč/ks. Dále prodej brambory 

10Kč/kg, švestky, česnek, med a mák.  

Společnost VINIUM a.s. oznamuje, že od 10.9.-14.9.2018 vykupuje hrozny 

odrůdy Modrý Portugal 16,-Kč/kg na středisku Ostrovec. Minimální 

cukernatost 17°NM.  Dodavatel musí předložit platné registrační číslo vinice. 

Bližší informace naleznete na stránkách www.vinium.cz nebo na tel. 606 735 

675.  

MUDr. Burýšková oznamuje, že v pátek 14.9.2019 neordinuje. 

E.ON Distribuce, a. s. oznamuje, že dne 25.9.2018 od 8:00h do 16:00h bude 

přerušena dodávka elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení 

distribuční soustavy v oblasti hlavní ulice od č. p. 14 a 162 po školu mimo č. p. 

38, od školy po č. p. 111 a č. p. 438 mimo kabelové přípojky školy. Bližší 

informace na vývěsce. 

Domácí péče senior se sídlem v Bošovicích nabízí seniorům pomoc v domácnosti 

jako např. drobný nákup, úklid, osobní hygienu. Bližší informace na tel. č.: 

602 875 871, e-mail: domacipecesenior@gmail.com nebo na stránkách 

www.domacipecesenior.cz. 

TJ sokol Krumvíř oznamuje, že ve středu 12.9.2018 sehrají v 16:30h na 

domácím hřišti muži krajský přebor fotbalový zápas s Tišnovem. V sobotu 

15.9.2018 v 10:00h sehrají na hřišti v Kloboukách mladší žáci Krumvíř 

fotbalový zápas s Podluží, v 11:30h sehrají na hřišti v Kloboukách starší žáci 

Krumvíř fotbalový zápas s Podluží, v 16:30h sehrají muži krajský přebor 

fotbalový zápas v Ivančicích a v neděli 16.9.2018 v 10:00h sehraje na domácím 

hřišti přípravka Krumvíř fotbalový zápas s Novosedly, ve 13:45h sehraje dorost 

Krumvíř fotbalový zápas v Hroznové Lhotě a v 16:00h sehrají muži sk. A 

Krumvíř fotbalový zápas v Přítlucích.  
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