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MUDr. Burýšková oznamuje, že poradna pro děti se koná dnes 19.9.2018 

v 16:00h v místnosti pod OÚ. 

ČZS upozorňuje majitele vinic, že hlídání vinic končí v neděli 23.9.2018. 

Knihovna Krumvíř oznamuje, že ve čtvrtek 20.9.2018 a v pondělí 24.9.2018 bude 

zavřeno. 

Společnost VINIUM a.s. oznamuje, že od 17.9.2018-19.9.2018 vykupuje hrozny 

odrůdy Modrý Portugal 16,-Kč/kg na středisku Ostrovec a od 17.9.2018-

22.9.2018 vykupuje hrozny odrůdy Veltlínské zelené 16,-Kč/kg na centrále 

VINIA. 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 nebo 602 746 196. 

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. 

MUDr. Novotná oznamuje, že ve čtvrtek 20.9.2018 a v pátek 21.9.2018 

neordinuje. 

MUDr. Blanář oznamuje, že v pátek 21.9.2018 neordinuje. 

Do naší obce přijede soukromá kamenická firma Suchánek-Holub a nabízí Vám 

tyto služby: kompletní opravy starých pomníků, čištění obrub a soklů od mechu, 

stavění nových pomníků, tesání písma, obnova zlatem a stříbrem, dodání 

zákrytových desek ze žulu, drtě, lampy, vázy a další hrobové doplňky. Firma 

nabízí akci měsíce 45% slevu na lesklé obruby. Firma se na místním hřbitově 

zdrží za jakéhokoliv počasí v pátek 21.9.2018 od 13:30h do 14:00h. 

Pošta Partner Krumvíř oznamuje, že v úterý 25.9.2018 bude z technických 

důvodů otevřeno pouze od 7:00h do 8:00h. 

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. 

TJ sokol Krumvíř oznamuje, že v sobotu 22.9.2018 ve 13:15h sehraje na 

domácím hřišti dorost Krumvíř fotbalový zápas s Podluží, v 15:30h sehraje na 

domácím hřišti krajský přebor muži Krumvíř fotbalový zápas s FC Sparta 

http://www.vinium.cz/
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Brno. V neděli 23.9.2018 v 10:00h sehrají mladší žáci Krumvíř fotbalový zápas v 

Brumovicích, v 10:00h sehraje přípravka Krumvíř fotbalový zápas v Bořeticích, 

ve 13:00h sehrají starší žáci Krumvíř fotbalový zápas ve Valticích a v 15:30h 

sehrají na domácím hřišti muži sk. A Krumvíř fotbalový zápas s Klobouky.  


