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MUDr. Burýšková oznamuje, že poradna pro děti se koná dnes 15.8.2018 

v 16:00h v místnosti pod obecním úřadem. 

Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 16.8.2018 od 10:00h – 10:30h u 

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

10Kč/kg, švestky a český česnek.  

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 20.8.2018. 

Spolek proKrumvíř si Vás dovoluje pozvat na Letní divadelní večer, který 

proběhne v sobotu 18. 8. 2018 od 18:00 v Amfiteátru národopisného stadionu v 

Krumvíři. V 18:00 se můžete těšit na humorné představení "Štarvický hody" 

Divadelního spolku Kadet ze Šakvic, v 19:00 pak na montáž vtipných předscén 

Divadelního spolku bratří Mrštíku z Boleradic, kteří v inscenaci “Jízlivý 

glosátor” vzdají hold Jiřímu Voskovcovi, Janu Werichovi a Jaroslavu Ježkovi. 

Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné. 

Soukromý chovatel nabízí hodové husy z domácího chovu. Je možné objednat na 

tel. č.: 777 701 070. Cena 150,-Kč/kg. Dodání dohodou. 

Pošta Partner Krumvíř oznamuje, že bude otevřeno v pátek 17.8.2018 od 8:00h 

do 10:00h, ve středu 22.8.2018 od 8:00h do 15:00h, ve čtvrtek 23.8.2018 od 8:00h 

do 11:30h, v pondělí 27.8.2018 od 8:00h do 11:00h a v pátek 31.8.2018 od 8:00h 

do 12:00h. 

Společnost VINIUM Velké Pavlovice zve všechny na již 6. ročník Vinohraní. 

Koncert se uskuteční v sobotu 25.8.2018 od 15:30 hod v areálu společnosti 

VINIUM. Můžete se těšit na skupiny NO NAME, WALDA GANG, 

KATAPULT, LEGENDY SE VRACÍ a další. Všichni jste srdečně zváni také na 

prohlídku do starého křížového sklepa a vinotéky společnosti VINIUM. 

Akční sezóna ve Vinařském ráji v Čejkovicích vypukla! Firma Vinařský ráj vás 

zve do své prodejny v Čejkovicích a na webové stránky, kde můžete od 6. srpna 

do 31. října využít slevy až - 10% na nerezové nádrže, mlýnkoodstopkovače, 

vodní lisy, bedny na hrozny, vinařské kádě a další zboží. Pro více informací 

navštivte www.vinarskyraj.cz nebo volejte na číslo 777286654. 

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

jako např. drobný nákup, úklid, osobní hygienu. Bližší informace na tel. č.: 
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602 875 871, e-mail: domacipecesenior@gmail.com nebo na stránkách 

www.domacipecesenior.cz. 

TJ sokol Krumvíř oznamuje, že v pátek 17.8.2018 v 18:00h sehrají muži krajský 

přebor fotbalový zápas v Rousínově, v sobotu 18.8.2018 v 16:30h sehraje dorost 

Krumvíř fotbalový zápas v Dolních Bojanovicích a v neděli 19.8.2018 ve 14:15h 

sehrají muži sk. A Krumvíř fotbalový zápas v Šitbořicích. 
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