HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 11.8.2016 od 10:00h – 10:30h u
KD prodávat čerstvá vejce cena dle velikosti 55 až 88 Kč/plato. Dále prodej
brambory , švestky, zeleninu a borůvky z Jižních Čech 1l/85,-Kč do 3l/80,-Kč
nádoby s sebou.
Soukromý prodejce ze Sudoměřic bude ve čtvrtek 11.8.2016 od 10:30 11:00h u
KD prodávat: uz. bok, uz. maso, sádlo, tlačenku, cigára, kabanos, klobásy. Dále
bude prodávat čerstvě bourané maso. Akce: vepř. plec 89,- / kg, kýta 119,- / kg,
kotleta 119,- / kg, krkovička 115,- / kg, bok s k. 75,- / kg, bok b. k. 85,- / kg.
MUDr. Burýšková oznamuje, že od pondělí 15.8.2016 do pátku 26.8.2016 nebude
ordinovat. Zástup MUDr. Diblíková Kobylí.
Pepíčkovo řeznictví a uzenářství oznamuje všem svým zákazníkům, že přijede
do naší obce v pátek 12.8.2016 v 8.00 hodin ke KD. Nabízí k prodeji velmi
kvalitní české maso a domácí uzeniny bez konzervantů a jakékoliv chemie.
Speciální akce: vepřová kotleta 109 Kč/kg, vepřové koleno XXL 69 Kč/kg,
kabanos 89 Kč/kg, špekáčky 89 Kč/kg, topinková směs 39 Kč/ks, sádlo 0,5 kg
33 Kč/ks.
ČZS sdružení vinařů Krumvíř oznamuje majitelům vinic na tratích Díly,
Barany a Stádliska, že schůze ohledně hlídání vinohradů se uskuteční v pátek
12.8.2016 od 19h na hasičské zbrojnici. Dohodne se začátek hlídání a další
potřebné záležitosti.
"Spolek proKRUMVÍŘ ve spolupráci s obcí Krumvíř si Vás dovoluje srdečně
pozvat na "Letní divadlo v Krumvíři", které se odehraje 13. 8. 2016 od 20:00 v
Amfitéatru národopisného stadionu Krumvíř. Na programu bude představení
Dobytí severního pólu v provedení Cimrmanologů ze Sivic. Občerstvení
zajištěno. Vstupné dobrovolné."
Rada Krumvířského zpravodaje oznamuje, že začíná připravovat druhé letošní
číslo, které vyjde koncem prázdnin. Své příspěvky prosím zasílejte na e-mail:
krumvirskyzpravodaj@seznam.cz do 15. srpna.
Společnost VINIUM a.s. oznamuje, že bude i v letošním roce vykupovat hrozny.
Přesný termín výkupu jednotlivých odrůd s výkupními cenami bude vyhlášen
vždy několik dnů před datem výkupu a bude zveřejněn na webových stránkách
www.vinium.cz. Zájemci, kteří se chtějí na výkupu domluvit předem, mohou
volat na tel. číslo 605 443 839.

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Dále společnost VINIUM a.s. zve všechny na již 4. ročník Vinohraní, který se
uskuteční v sobotu 27.8.2016 od 16,00 hod v areálu společnosti VINIUM a.s..
Hlavní hvězdou festivalu je skupina MANDRAGE, HORKÝŽE SLÍŽE,
CITRON, VAŠO PATEJDL s kapelou aj. Všichni jste srdečně zváni také do
starého křížového sklepa a vinotéky společnosti VINIUM.

