
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

MUDr. Burýšková oznamuje, že od pondělí 15.8.2016 do pátku 26.8.2016 nebude 

ordinovat. Zástup MUDr. Diblíková Kobylí. 

Česká pošta Krumvíř oznamuje, že od pondělí 22.8.2016 do pátku 26.8.2016 

bude omezen provoz z důvodu zástupu na poště Velké Hostěrádky. Provozní 

doba: po, st od 8h do 11h, 

 út od 13h do 17h, 

           čt od 13h do 16h,  

           pá od 13 do 15h. 

Spolek pro muzeum Vás všechny srdečně  zve v pátek 19. srpna od 17.00 hod  na 

otevření muzea po rekonstrukci. Na zahájení zazpívá mužský sbor. Muzeum 

bude otevřeno v průběhu hodů vždy od 14.00 do 19.00 hod.  

Obec Krumvíř, krumvířští stárci a stárky a krojovaná chasa Vás srdečně zvou 

na tradiční ruční stavění máje, které proběhne v pátek 19.8.2016 v 18h u KD. 

TJ Sokol Krumvíř oznamuje občanům, že v sobotu 20.8.2016 v 10:30h sehrají na 

domácím hřišti muži Krumvíř fotbalový zápas s Dražovicemi.  

ČZS sdružení vinařů Krumvíř oznamuje majitelům vinic, že hlídání vinic ve 

společných vinohradech na tratích Díly, Stádliska a Barany začne od čtvrtka 

25.8.2016. 

Paní Mandelíková oznamuje, že v budově městské střední odborné školy 

v Kloboukách u Brna, vchod z ulice Bří Mrštíků vedle fota a kadeřnictví,  je 

nově otevřený obchůdek – galanterie, bytový textil, dětské a kojenecké zboží, 

dětská obuv, spodní prádlo a ponožky. Otevírací doba: po, út, st a pá od 8 do 

13h a ve čt od 12 do 16h. 

Společnost VINIUM a.s. oznamuje, že bude i v letošním roce vykupovat hrozny. 

Přesný termín výkupu jednotlivých odrůd s výkupními cenami bude vyhlášen 

vždy několik dnů před datem výkupu a bude zveřejněn na webových stránkách 

www.vinium.cz. Zájemci, kteří se chtějí na výkupu domluvit předem, mohou 

volat na tel. číslo 605 443 839.Dále společnost VINIUM a.s. zve všechny na již 4. 

ročník Vinohraní, který se uskuteční v sobotu 27.8.2016 od 16,00 hod v areálu 

společnosti VINIUM a.s.. Hlavní hvězdou festivalu je skupina MANDRAGE, 

HORKÝŽE SLÍŽE, CITRON, VAŠO PATEJDL  s kapelou aj. Všichni jste 

srdečně zváni také do starého křížového sklepa a vinotéky společnosti VINIUM. 

http://www.vinium.cz/

