HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Knihovna Krumvíř oznamuje, že od 2.7.2018 do 15.7.2018 bude zavřeno
z důvodu dovolené.
MUDr. Burýšková oznamuje, že poradna pro děti proběhne ve středu 11.7.2018
v 16:00h v místnosti pod OÚ.
Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi, bude ve čtvrtek 12.7.2018 u KD
od 11:15h do 11:30h 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.
Soukromý zemědělec bude ve čtvrtek 12.7.2018 ve 14:00 hod u KD prodávat:
nové brambory 1 kg - 10 Kč, nová cibule 1 kg - 10 Kč, okurky nakladačky dle
velikosti od 15 Kč - 26 Kč za 1 kg, paprika 1 kg - 20 Kč, rajčata 1 kg - 30 Kč.
SK Krumvíř Vás zve na Letní noc – Raketou na Mars 2018. K tanci a poslechu
hraje DJ Tonda Chronic. Akce se koná na národopisném stadionu Krumvíř v
sobotu 14.7.2018 od 20:00h.
Fotbalisté A mužstva SK Krumvíř sehrají v neděli 15. července ve 14:00 v
Násedlovicích přátelské utkání s Bzencem.
Drůbežárna Prace bude v úterý 17.7.2018 v 8:30 hod. u KD prodávat: kuřice a
kohouty různých barev, roční slepice, krůty, brojlerová kuřata,káčata, housata,
husokačeny, jatečné kachny o váze 3-3,5 kg za 190 Kč. Krmivo pro drůbež a
králíky + vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - cena 10 Kč/ks.
Pošta Partner Krumvíř oznamuje, že ve čtvrtek 19.7.2018 bude otevřeno pouze
od 8:00 do 9:00h.
MUDr. Blanář oznamuje, že od pondělí 23.7.2018 do pátku 3.8.2018 neordinuje.
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.

