
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

MUDr. Blanář oznamuje občanům, že v pátek 16.10.2015 neordinuje a dále 

oznamuje, že očkuje proti chřipce. 

Jednota Krumvíř oznamuje, že v neděli je celoročně otevřeno. 

Keramika Krumvíř přijme do pracovního poměru ženu. Jedná se o práci 

v jednosměnném provozu. Bližší informace přímo na provozu v Krumvíři nebo 

na tel.: 519 419 356. 

ČZS sdružení vinařů oznamuje , že hlídání vinic v tratích Díly, Stádliska, 

Barany a Červený bude ukončeno 17.10.2015. 

Společnost VINIUM Velké Pavlovice oznamuje, že od 9.10. do 18.10.2015 

vykupuje tyto odrůdy hroznů: Veltlínské zelené za cenu až 14,50 Kč za 1 kg, 

Ryzlink vlašský za cenu až 13,50 Kč za 1 Kg. Výkup je otevřen v tyto dny od 

11,00 hod do 16,30 hod. Dle domluvy platba možná v hotovosti přímo na 

pokladně. Dále výkupna Ostrovec vykupuje odrůdy: Modrý portugal za cenu až 

15,50 Kč za 1 kg, Frankovka za cenu až 14 Kč za 1 kg a André za cenu až 14 Kč 

za 1 kg. Výkup je otevřen v tyto dny od 11h do 16:30h. Případné další informace 

na telefonním čísle 519 403 153 nebo na www.vinium.cz. 

Pepíčkovo řeznictví a uzenářství oznamuje všem svým zákazníkům, že přijede 

do naší obce v pátek 16.10.2015  v 9.00 hodin ke KD. Nabízí k prodeji velmi 

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

Speciální akce: vepřové půlky na objednání 59 Kč/kg, vepřová krkovice 99 

Kč/kg, vepřová hlava 16 Kč/kg, sádlo hřbetní 39 Kč/kg, trampská cigára 119 

Kč/kg, sádlo škvařené 0,5 kg 33 Kč/ks, paštika ve skle 39 Kč/ks. 

Obecní úřad Krumvíř si vás dovoluje  pozvat na divadelní představení Carla 

Goldoniho: "Poprask na laguně". Představení se uskuteční v sobotu 17. října 

2015 v kulturním domě v Krumvíři, začátek v 19 hodin. Prodej vstupenek 

proběhne v den konání na místě od 18h. 

TJ Sokol Krumvíř oznamuje občanům, že v neděli 18.10.2015 od 10:00h sehrají 

žáci Krumvíř fotbalový zápas v Uherčicích, od 10:30h sehraje na domácím hřišti 

přípravka Krumvíř fotbalový zápas s Pernou, od 12:45h sehraje dorost Krumvíř 

fotbalový zápas v Moravském Žižkovu a od 15h sehrají muži Krumvíř fotbalový 

zápas v Hlohovci.  

http://www.vinium.cz/

