
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

Kdo z občanů má zájem o čerstvý květový med s podílem lípy, může si jej 

zakoupit ihned po vyhlášení u paní Dany Vašulkové pod školou. Sklenice je za 

obvyklou cenu 140Kč za kg, jinak můžete přijít kdykoliv. 

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

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. 

Cyrilometodějská pouť u kapličky v Krumvíři bude ve čtvrtek 5.července v 9.00 

hod. Mše svatá bude sloužena za hasiče a všechny pracovníky Hasičského 

záchranného sboru ČR a zvláště ty, kteří položili život ve službě. 

MUDr. Burýšková oznamuje, že poradna pro děti proběhne ve středu 11.6.2018 

v 16:00h v místnosti pod OÚ. 

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 

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

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

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

