HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Mikroregion Hustopečsko s ORP Hustopeče, jehož je obec Krumvíř členem,
zřídil bankovní účet na sbírku postiženým obcím tornádem pod názvem:
„Tornádo ničilo, my pomáháme“. Pokud budete chtít pomoci finančním
příspěvkem postiženým obcím, zašlete jej na č. ú.: 6013134339/0800. Děkujeme
za pomoc.
Obchod Textil – obuv v Čejči oznamuje likvidaci prodejny. Sleva od 30% do
70% na všechno zboží. Otevírací doba od pondělí do pátku 8-17h, sobota 8-11h.
Těší se na vaši návštěvu.
Soukromý prodejce z Milešovic p. Hampl bude dnes 13.7.2021 od 11:00h do
11:30h u KD prodávat jahody 39Kč/kg na marmeládu, borůvky již bohužel
nemá, brambory 10Kč/kg, jablka rozvážená 22Kč/kg, bedýnka 19Kč/kg, květák
39Kč, okurky, papriky a rajčata.
Fotbalisté SK Krumvíř sehrají dnes v 18 hodin na domácím hřišti přípravné
utkání s MSK Břeclav.
Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 15.7. v 8:30 hod. u KD prodávat: mladé
kuřice a chovné kohouty, slepice ve snášce, brojlerová kuřata, housata, káčata,
husokačeny Mulard, krůty, krmivo pro nosnice a králíky, vitamínové
doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - cena 10 Kč/ks.
Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi bude ve čtvrtek 15. července
v čase od 13:00 do 13:20h u KD nabízet široký sortiment českého kuřecího,
krůtího, kachního, vepřového, hovězího masa, poctivých masouzenářských
výrobků a škvařeného sádla za nízké ceny. Například: Hovězí roštěná 299
Kč/kg, králík celý 199 Kč/kg, hovězí přední s kostí 139 Kč/kg, vepřová krkovice
s kostí 119 Kč/kg, kuřecí křídla XXL 63 Kč/kg, kuřecí polévkové díly 21 Kč/kg,
klobásy, špekáčky, tlačenka, škvarky, paštiky, masové rolády aj. Příjem
objednávek na tel. čísle: 777 814 413.
Hasiči Krumvíř ve spolupráci s obcí Krumvíř pořádají charitativní prodej zboží,
které mají k dispozici a které už nepřijímají koordinační centra pomoci.
Výtěžek z prodeje bude zaslán přímo postiženým obcím. Prodej se uskuteční na
hasičské zbrojnici v Krumvíři, v sobotu 17. července 2021 od 8 do 12 hodin.
K prodeji bude např. elektrocentrála, prací, desinfekční a úklidové prostředky,
hygienické potřeby, powerbanky, nářadí, krmení pro psy, zdravotnický materiál
apod. Veškeré zboží bude k dostání za doporučené ceny.

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Krumvířská chasa Vás srdečně zve na Besedu u cimbálu s cimbálovou muzikou
Primáš, která se bude konat tuto sobotu 17. července od 18.30 na Vinařském
domě. Občerstvení je zajištěno. Těšit se můžete také na víno od místních vinařů.
Vstupné je 100 Kč.
MUDr. Blanář oznamuje, že od 19.7. do 30.7.2021 má dovolenou.

