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Česká pošta Krumvíř oznamuje, že dnes 16.2.2017 bude otevřeno pouze 

odpoledne od 13:00h do 15:00h. Dopoledne bude zavřeno. 

Honební společenstvo Krumvíř zve na valnou hromadu, která se koná v pátek 

17.2.2017 od 16:00h v Pohostinství Krumvíř. 

ČZS sdružení vinařů Krumvíř zve všechny členy na výroční členskou schůzi, 

která se koná v neděli 19.2.2017 na vinařském domě. Začátek je ve 14:00h. 

Kominík a kamnář Tomáš Strouhal z Křepic provádí roční kontroly a čištění 

komínů, vložkování komínů, revize ke kolaudaci, staví nerezové komíny a zděné 

krby dle platných norem včetně revize. Objednávky na telefonu: 774 938 398 

nebo na webu: www.kominem.cz. 

Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 16.2.2017 od 10:00h – 10:30h u 

KD prodávat čerstvá vejce cena 88 Kč/plato. Dále prodej med, mák a výkup 

suchých světlých ořechů 130Kč/kg.  

Zelenina Vitamínka Uherský Brod bude ve čtvrtek 16.2. od 10:20 do 10:40 h u 

KD, prodávat brambory z Vysočiny 8 Kč/Kg, certifikované sadbové brambory 

15 Kč/Kg, cibuli, hrušky 20 Kč/Kg, jablka 15 Kč/Kg, česnek, čerstvé žampiony a 

hlíva ústřičná další ovoce a zeleninu. Dále nabízí olejové svíčky za 10 Kč/ks a 

 český med. Řidič přijímá objednávky na sadbové brambory na telefoním čísle: 

730 330 253. 

Soukromý prodejce ze Sudoměřic bude ve čtvrtek 16.2.2017 od 10:30h -11:00h u 

KD prodávat čerstvé maso a uzeniny-uz.bok, tlačenku, sádlo, klobásy, párky, 

akce: vepř. kotleta-119Kč, vepř. bok bk-99Kč, vepř. krkovice-115Kč, vepř. plec-

105Kč, vepř. kýta-119Kč. 

Fi Hofrastav s.r.o. Čejč, Nádražní 267 přijme tesaře. Více informací na tel. č. 

777 580 843 nebo na e-mailu info@hofrastav.cz.  

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

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

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. 

http://www.kominem.cz/
mailto:studio1.boretice@gmail.com
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