HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Kdo z občanů má zájem o cihly z bourané stavby Násedlovice, nechť se
informuje na tel. č.: 602 524 503.
MUDr. Blanář oznamuje, že od 18.7.2016 do 29.7.2016 nebude ordinovat
z důvodu dovolené.
Zelenina Vitamínka Uherský Brod bude ve středu 13.7. od 16:00 do 16:15 h u
KD prodávat z Moravy rajčata, papriky,okurky, meruňky ze trážnice,
nakladačky ze Znojma, nové brambory ze Znojma, novou cibuli, česnek,
žampiony, hlíva ústřičná, přijímáme objednávky na okurky nakladačky. Dále
nabízí český med a olejové svíčky za 10 Kč/ks.
Česká pošta Krumvíř oznamuje občanům, že ve čtvrtek 14.7.2016 bude
dopoledne zavřeno a odpoledne bude otevřeno od 13h do 15h.
Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 14.7.2016 od 10:00h – 10:30h u
KD prodávat čerstvá vejce cena dle velikosti 55 až 88 Kč/plato. Dále prodej nové
brambory ze Znojma, rajčata, okurky, papriky, česnek, borůvky z Jižních Čech
1l/85,-Kč do 3l/80,-Kč nádoby s sebou.
Soukromý prodejce ze Sudoměřic bude ve čtvrtek 14.7.2016 od 10:30 do 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 109,- /
kg, kotleta 109,- / kg, krkovička 105,- / kg, bok s k. 75,- / kg, bok b. k. 85,- / kg.
"Spolek proKRUMVÍŘ si Vás dovoluje pozvat na Letní kino Krumvíř, které se
bude konat v sobotu 16. 7. od 21.30 v amfiteátru národopisného stadionu v
Krumvíři. Jako předfilm bude uveden dokumentární snímek "Krumvíř
objektivem kamery České televize z roku 1979". Následovat bude hlavní film,
velmi oceňované drama ZMIZELÁ. Občerstvení v podobě vína, piva, nealka a
popcornu zajištěno. Vstupné dobrovolné."
Drůbežárna Prace bude ve středu 20. 7. v 8:30 hod. prodávat: kuřice všech
barev + chovné kohouty - cena 170 Kč/ks, roční slepice - cena 80 Kč/ks,
brojlerová kuřata, káčata, housata, husokačeny, krůty, jatečné kachny o váze 34 kg - cena 190 Kč/ks. Krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové doplňky, dále
pak vykupovat králičí kožky - 5 Kč/ks.

