HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Krumvíř oznamuje občanům, že
sběr tříděného papíru a kartonu, elektrozařízení a baterií je z důvodu
nepříznivého počasí zrušen. Předpokládaný náhradní termín sběru je příští
středu 21.10.2015.
Jednota Krumvíř oznamuje, že v neděli je celoročně otevřeno.
Keramika Krumvíř přijme do pracovního poměru ženu. Jedná se o práci
v jednosměnném provozu. Bližší informace přímo na provozu v Krumvíři nebo
na tel.: 519 419 356.
Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 15.10.2015 od 10–10:30 hodin u
KD prodávat čerstvá vejce cena dle velikosti 60 až 88 Kč/plato. Dále prodej
brambory na uskladnění, cibule, česnek, mák a med.
ČZS sdružení vinařů oznamuje , že hlídání vinic v tratích Díly, Stádliska,
Barany a Červený bude ukončeno 17.10.2015.
DFS Pantlička hledá vedoucí souboru. Kdo má zájem o vedení dětského
folklorního souboru Pantlička, nechť se přihlásí na OÚ.
Společnost VINIUM Velké Pavlovice oznamuje, že od 9.10. do 18.10.2015
vykupuje tyto odrůdy hroznů: Veltlínské zelené za cenu až 14,50 Kč za 1 kg,
Ryzlink vlašský za cenu až 13,50 Kč za 1 Kg. Výkup je otevřen v tyto dny od
11,00 hod do 16,30 hod. Dle domluvy platba možná v hotovosti přímo na
pokladně. Dále výkupna Ostrovec vykupuje odrůdy: Modrý portugal za cenu až
15,50 Kč za 1 kg, Frankovka za cenu až 14 Kč za 1 kg a André za cenu až 14 Kč
za 1 kg. Výkup je otevřen v tyto dny od 11h do 16:30h. Případné další informace
na telefonním čísle 519 403 153 nebo na www.vinium.cz.
Drogerie Pavel Volek Klobouky u Brna zve všechny občany na tradiční
podzimní akci přírodní české kosmetiky RYOR, která se uskuteční ve čtvrtek
15.10.2015 v prodejně drogerie v době od 9:00h do 12:00 h a od 13:00h do
16:00h. S výrobky vás seznámí a odborně poradí pracovnice firmy RYOR. Na
všechno zboží značky RYOR bude po celou dobu prezentace sleva 20%.
Pracovníci drogerie se těší na vaši návštěvu.
Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 15.10. v 8:30 hod. u KD prodávat: kuřice a
chovné kohouty - cena 170 Kč/ks, roční slepice - cena 80 Kč/ks, jatečné kachny
3-4kg, cena 190 kč/ks, krmivo pro drůbež a králíky, dále pak vykupovat králičí
kůže, cena 5 Kč za kůži.
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Zelenina Vitamínka Uherský Brod bude ve čtvrtek 15.10. od 11:00 do 11:15 h u
KD prodávat brambory na uskladnění z Vysočiny, cibuli, česnek, jablka,
hrušky, čerstvou hlívu ústřičnou a žampiony, rajčata, okurky, papriky, další
ovoce a zeleninu. Dále nabízí český med a olejové svíčky za 10 Kč/ks.
Soukromý prodejce ze Sudoměřic bude ve čtvrtek 15.10.2015 od 11:15 u KD
prodávat: uz. bok, uz. maso, uz. kolena, sádlo, tlačenku, cigára, kabanos,
klobásy. Dále bude prodávat čerstvě bourané maso. Akce: vepř. plec 92,- / kg,
kýta 99,- / kg, kotleta 104,- / kg, krkovička 104,- / kg, bok s k. 65,- / kg, bok b. k.
75,- / kg.
Pepíčkovo řeznictví a uzenářství oznamuje všem svým zákazníkům, že přijede
do naší obce v pátek 16.10.2015 v 9.00 hodin ke KD. Nabízí k prodeji velmi
kvalitní české maso a domácí uzeniny bez konzervantů a jakékoliv chemie.
Speciální akce: vepřové půlky na objednání 59 Kč/kg, vepřová krkovice 99
Kč/kg, vepřová hlava 16 Kč/kg, sádlo hřbetní 39 Kč/kg, trampská cigára 119
Kč/kg, sádlo škvařené 0,5 kg 33 Kč/ks, paštika ve skle 39 Kč/ks.
Obecní úřad Krumvíř si vás dovoluje pozvat na divadelní představení Carla
Goldoniho: "Poprask na laguně". Představení se uskuteční v sobotu 17. října
2015 v kulturním domě v Krumvíři, začátek v 19 hodin. Prodej vstupenek
proběhne v den konání na místě od 18h.
TJ Sokol Krumvíř oznamuje občanům, že v neděli 18.10.2015 od 10:00h sehrají
žáci Krumvíř fotbalový zápas v Uherčicích, od 10:30h sehraje na domácím hřišti
přípravka Krumvíř fotbalový zápas s Pernou, od 12:45h sehraje dorost Krumvíř
fotbalový zápas v Moravském Žižkovu a od 15h sehrají muži Krumvíř fotbalový
zápas v Hlohovci.
Pekařství Křižák s.r.o. Klobouky u Brna přijme do pracovního poměru řidiče
na rozvoz pečiva. Požaduje spolehlivost, komunikační schopnosti, řidičský
průkaz skupiny B. Nástup možný ihned. Bližší informace na tel.č. 777 161 737
nebo e-mail: gabina@pekarstvikrizak.cz.

