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Oznamujeme občanům, že probíhá předprodej vstupenek na divadelní 

představení Zůstane to mezi námi, hrají Eva Holubová a Bob Klepl. Vstupenky 

lze zakoupit na OÚ Krumvíř nebo u p. Marie Novak, tel. č.: 603 162 828. 

Představení proběhne dne 12.12.2017 v 19:00h v KD. 

Hrnčírna Krumvíř nabízí podzimní květiny: chryzantémy, okrasné papriky, 

zelí, vřes a jiné dekorační květiny. 

Společnost  VINIUM a.s. oznamuje, že od 2.10.-4.10.2017 vykupuje hrozny 

odrůdy Veltlínské zelené 16,-Kč/kg. Minimální cukernatost je 17,5°NM. Bližší 

informace naleznete na stránkách www.vinium.cz nebo na tel. 602 746 196. 

MUDr. Burýšková oznamuje, že v úterý 3.10.2017 neordinuje. 

MUDr. Blanář oznamuje, že v úterý 3.10.2017 ordinuje od 10:00h. 

Zelenina JUVITA bude v úterý 3.10. od 12:20 do 12:40h u KD prodávat 

brambory Adéla z Vysočiny na uskladnění za 10 Kč/kg, cibuli, český česnek 

dukát, jablka na uskladnění. Dále nabízíme žampiony, hlívu ústřičnou a olejové 

svíčky za 10 Kč/ks. Přijímáme také objednávky na tel. 606 575 578. 

ČZS oznamuje majitelům vinic Díly, Stádliska a Barany, že hlídání vinic končí 

v sobotu 7.10.2017. 

Mateřské centrum Na Myšáku v obci Těšany vás srdečně zve na podzimní 

bazárek dětského oblečení, sportovního vybavení a potřeb pro maminky a 

miminka, který se koná v sobotu 7. října 2017 od 9 do 12 hodin v tělocvičně 

Základní školy Těšany (bočním vstupem).  

Pro naši obec nabízí své služby kamenictví, které u nás dnes bude přijímat 

objednávky na veškeré kamenické práce. Vše za výhodné ceny. Pro využití této 

akční nabídky, je NUTNÉ si sjednat přesný čas schůzky s tímto kameníkem, 

který se právě pohybuje v okolí naší obce a to na jednoduchém telefonním čísle: 

777-888-332. Nabízí: Nové pomníkové sestavy v žulovém provedení, broušení 

starých hrobů, kompletní služby v oboru kamenictví a restaurování, a jiné 

opravy a úpravy Vašeho hrobu, při zavolání do 30 minut po tomto hlášení, sleva 

až 30%, opakuji telefonní číslo, které je platné po celý rok 777-888-332. 

TJ Sokol Krumvíř oznamuje, že žáci Krumvíř v sobotu 7.10.2017 v 10:00h 

sehrají fotbalový zápas v Charvatské Nové Vsi. V neděli 8.10.2017 v 10:00h 

sehraje přípravka Krumvíř na domácím hřišti fotbalový zápas s Pohořelicemi, 

v 10:15h sehrají muži A Krumvíř fotbalový zápas v Kyjově, v 12:45h sehraje 
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dorost Krumvíř fotbalový zápas ve Velkých Bílovicích a v 15:00h sehrají muži B 

Krumvíř na domácím hřišti fotbalový zápas s Velkými Hostěrádkami. 


