HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Rodina po zesnulém p. Josefu Rudnickém děkuje všem občanům za účast na
pohřbu.
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.
Společnost VINIUM a.s. oznamuje, že od 10.9.-14.9.2018 vykupuje hrozny
odrůdy Modrý Portugal 16,-Kč/kg na středisku Ostrovec. Minimální
cukernatost 17°NM. Dodavatel musí předložit platné registrační číslo vinice.
Bližší informace naleznete na stránkách www.vinium.cz nebo na tel. 606 735
675.
MUDr. Burýšková oznamuje, že v pátek 14.9.2018 neordinuje.
MUDr. Blanář oznamuje, že v pátek 14.9.2018 neordinuje.
Zelenina Juvita Uherský Brod bude prodávat v pátek 14.9.2018 od 13:00 do
13:20 h u KD, brambory na uskladnění z Vysočiny, cibuli od 10Kč/kg, Český
česnek, zelí, domácí rajčata, okurky, papriku na zavaření od 18Kč/kg, hrušky
a jablka od 19Kč/kg. Dále nabízíme žampiony, hlívu ústřičnou a český med.
Přijímáme objednávky na brambory na uskladnění a krouhané zelí na
telefonním čísle: 777 220 340.
Velká česká firma Janeček uskuteční v pátek 14.9.2018 od 13:00h do 15:00h
naproti OÚ totální výprodej zboží se slevou 60%. Nabízí bavlněné, krepové a
bambusové povlečení. Výběr prostěradel, ručníky, osušky, dámské elastické
kalhoty, dámské kalhotky za 50Kč. Prošívané deky a polštáře proti alergii a jiné
zboží. Dále pan Veselý bude prodávat boty dámské, pánské, dětské a drogistické
zboží 1ks za 30,-Kč.
Drůbežárna Prace bude v sobotu 15.9.2018 v 8:30 hod. u KD prodávat: kuřice a
kohouty různých barev, roční slepice, brojlerová kuřata, káčata, jatečné kachny
o váze 3,5 - 4 kg za 200 Kč/ks. Krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové
doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - cena 10 Kč/ks.
E.ON Distribuce, a. s. oznamuje, že dne 25.9.2018 od 8:00h do 16:00h bude
přerušena dodávka elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení
distribuční soustavy v oblasti hlavní ulice od č. p. 14 a 162 po školu mimo č. p.
38, od školy po č. p. 111 a č. p. 438 mimo kabelové přípojky školy. Bližší
informace na vývěsce.
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TJ sokol Krumvíř oznamuje, že ve středu 12.9.2018 sehrají v 16:30h na
domácím hřišti muži krajský přebor fotbalový zápas s Tišnovem. V sobotu
15.9.2018 v 10:00h sehrají na hřišti v Kloboukách mladší žáci Krumvíř
fotbalový zápas s Podluží, v 11:30h sehrají na hřišti v Kloboukách starší žáci
Krumvíř fotbalový zápas s Podluží, v 16:30h sehrají muži krajský přebor
fotbalový zápas v Ivančicích a v neděli 16.9.2018 v 10:00h sehraje na domácím
hřišti přípravka Krumvíř fotbalový zápas s Novosedly, ve 13:45h sehraje dorost
Krumvíř fotbalový zápas v Hroznové Lhotě a v 16:00h sehrají muži sk. A
Krumvíř fotbalový zápas v Přítlucích.

