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VaK Hodonín oznamují, že z důvodu poruchy na vodovodním řádu nepoteče 

celé dopoledne voda. 

MUDr. Blanář oznamuje, že v pátek 24.8.2018 neordinuje.  

Kdo ztratil klíče, nechť si je vyzvedne na OÚ. 

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

na tradiční ruční stavění máje, které proběhne v pátek 24.8.2018 v 18:00h u KD. 

K tanci a poslechu hraje CM Primáš. 

Akciová společnost PATRIA Kobylí prodává broskve. Prodej probíhá v areálu 

sadů ve všední dny od 9 do 15 hodin. 

Zemědělská farma BIBI LIFE z Brumovic hledá brigádníky na výpomoc při 

sběru brambor. Bližší informace podá pan Charvát na telefonu 725 903 246. 

Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi, bude ve čtvrtek 23. srpna u KD 

nabízet široký sortiment kuřecího, krůtího, kachního, vepřového masa, 

poctivých masouzenářských výrobků a škvařeného sádla za nízké ceny.  

Škvařené sádlo kyblík 1 kg za 59 Kč. Příjem objednávek na tel. čísle: 777 814 

413. Prodej proběhne ve čtvrtek v čase od 11:15 do 11:30 před kulturním 

domem.  

Pošta Partner Krumvíř oznamuje, že bude otevřeno 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. 

Česká pošta dodejna Klobouky u Brna hledá brigádníky balíkové doručovatele. 

Zájemci volejte na tel. č.: 776 714 170. 

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. 

Firma Pekařství Křižák s.r.o. PŘIJME ŘIDIČE. Požadujeme: řidičský průkaz 

sk.B., flexibilitu, spolehlivost, samostatnost. Nabízíme: dobré platové 

ohodnocení. Bližší informace na tel.: 777 161 737 nebo email: 

gabina@pekarstvikrizak.cz. 

http://www.vinarskyraj.cz/
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Domácí péče senior se sídlem v Bošovicích nabízí seniorům pomoc v domácnosti 

jako např. drobný nákup, úklid, osobní hygienu. Bližší informace na tel. č.: 

602 875 871, e-mail: domacipecesenior@gmail.com nebo na stránkách 

www.domacipecesenior.cz. 

TJ sokol Krumvíř oznamuje, že ve středu 22.8.2018 v 17:00h sehrají muži 

krajský přebor fotbalový zápas v Ráječku, v pátek 24.8.2018 v 17:00h sehraje na 

domácím hřišti dorost Krumvíř fotbalový zápas s Dubňany/Svatobořice-Mistřín, 

v sobotu 25.8.2018 v 10:30h sehrají na domácím hřišti muži krajský přebor 

fotbalový zápas s Bosonohy a v neděli 26.8.2018 v 10:30h sehrají na domácím 

hřišti muži sk. A Krumvíř fotbalový zápas s Týncem. 

Spolek pro muzeum Krumvíř a Vlastivědné muzeum v Kyjově pobočka 

Masarykova muzea Hodonín Vás srdečně zvou na výstavu „Co dokáže nitka“, 

která se koná na Muzeu v pátek 24.8.2018 od 17:00h, v sobotu 25.8.2018, v 

neděli 26.8.2018 a v pondělí 27.8.2018 od 14:00h do 19:00h. Vstupné dobrovolné. 

mailto:domacipecesenior@gmail.com
http://www.domacipecesenior.cz/

