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Coop Jednota Krumvíř oznamuje, že kdo má objednaný cukr, může si jej 

vyzvednout na prodejně. 

Římskokatolická farnost Klobouky oznamuje občanům, že se u nás v 

krumvířské farnosti, mění začátek nedělních bohoslužeb. Již tuto neděli, 1. 

července, bude mše svatá začínat v 8 hod 30min. 

MUDr. Blanář oznamuje, že od pondělí 2.7.2018 do středy 4.7.2018 neordinuje. 

MUDr. Burýšková oznamuje, že v úterý 3.7.2018 neordinuje. Dále oznamuje, že 

po dobu letních prázdnin bude každé pondělí ordinační doba do 16:00h. 

Knihovna Krumvíř oznamuje, že od 2.7.2018 do 15.7.2018 bude zavřeno 

z důvodu dovolené. 

Oznamujeme občanům, že svoz popelnic proběhne v řádném termínu a to ve 

čtvrtek 5.7.2018 i přesto, že je státní svátek. 

Spolek Terezínských vinařů Vás zve na 13. ročník Dne otevřených sklepů 

v Terezíně, který se koná v sobotu 30.6.2018. Ochutnáte kvalitní vína od 

místních vinařů, vystoupí cimbálová muzika Rubáš z Buchlovic a Mužáci 

z Hovoran. Nebude chybět ohňová show a další doprovodný program. Tak 

nezapomeňte první červencový víkend – sklepy se otevřou od 12:00h do 18:00h.  

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. 

V OBCI KRUMVÍŘ HLEDÁME DORUČOVATELE LETÁKŮ A 

ADRESNÝCH ZÁSILEK NA DLOUHODOBOU BRIGÁDU. ODMĚNA 3000 

KČ. V PŘÍPADĚ ZÁJMU ČI DOTAZŮ VOLEJTE: 774 979 419. 

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. 

Pro naši obec nabízí své služby kamenictví s dlouholetou tradicí, které u nás 

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 

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


HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

restaurování, a jiné opravy a úpravy Vašeho hrobu. Dnes sleva až 30%. Opakuji 

telefonní číslo, které je platné po celý rok 777-888-332. 


