HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
OÚ Krumvíř oznamuje občanům, že aktuální informace ohledně prací na
výstavbě Kanalizace a ČOV jsou zveřejněny na vývěsce před OÚ a na stránkách
obce v záložce čov a kanalizace www.krumvir.cz/cov-a-kanalizace/. V částech
obce, kde začnou probíhat práce, budou občanům informace vhozeny
přednostně do schránek.
Girasole, z.s., Mrštíkova 122/1, Hustopeče zve všechny pečující, kteří pečují
doma o své blízké na setkání pečujících dne 21.6.2022 vždy od 16h. Kontakt
Kateřina Štýblová, DiS.: e-mail: styblova@girasole.cz, tel: 775 099 953.
Realitní makléř Jan Vystoupil, hledá v této obci nebo blízkém okolí pro svého
klienta vinný sklep, chatu, chalupu nebo jiný rekreační objekt. Pokud máte
odpovídající nemovitost na prodej, volejte 774 999 016, nebo kontaktujte skrze
web janvystoupil.cz.
Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 16.6.2022 od 10:00h – 10:30h u
KD prodávat vejce 2,50-3,50Kč/ks, skleníková rajčata, papriky, okurky,
brambory, cibuli, nový česnek, med a mák.
Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi bude ve čtvrtek 16. června v čase
od 13:00h do 13:20h u KD nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího,
kachního, vepřového, hovězího masa, poctivých masouzenářských výrobků,
klobásy, špekáčky, škvařené sádlo, škvarky a NOVĚ VEJCE Z
FARMÁŘSKÉHO VOLNÉHO CHOVU. Například: Krůtí prsní řízek 229,90
Kč/kg, králík celý 209 Kč/kg, krůtí horní stehno 179,90 Kč/kg, vepřová pečeně
bez kosti 159,90 Kč/kg, výpečky 125,90 Kč, masitá žebra 115,90 Kč/kg, bavorská
sekaná 99,90 Kč/kg, vejce z volného chovu, aj. Příjem objednávek na tel. čísle:
777 814 413.
Diakonie BETLÉM zve na benefiční večer Klobouky v Kloboukách, který se
uskuteční ve čtvrtek 16. června v 17 hodin v areálu Odstrčilovy vily v
Kloboukách u Brna. Výtěžek akce bude použit na dokončení rekonstrukce
Odstrčilovy vily, ve které Diakonie poskytuje odlehčovací služby seniorům. Pro
návštěvníky je připravený bohatý program a občerstvení. Veškeré informace
najdete na stránkách www.betlem.org, nebo na Facebooku Diakonie BETLÉM.
MUDr. Anežka Novotná oznamuje, že v pátek 17.6.2022 neordinuje.
MUDr. Blanář oznamuje, že v pátek 17.6.2022 ordinuje od 10:00h.

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Drůbežárna Prace bude v sobotu 18. 6. v 8:30 hod. prodávat u KD roční slepice,
mladé kuřice a chovné kohouty, krůty, brojlerová kuřata, káčata a housata,
krmivo pro nosnice a králíky, vitamínové doplňky, a dále pak vykupovat králičí
kožky - cena 15 Kč/ks.
Spolek proKRUMVÍŘ ve spolupráci s obcí Krumvíř si Vás dovoluje srdečně
pozvat na “Winerun - Krumvířský vinařský běh", který se uskuteční tuto
sobotu 18. 6. 2022 od 10:00 v Amfitéatru národopisného stadionu v Krumvíři.
Na programu této charitativní akce jsou běžecké závody všech výkonnostních a
věkových kategorií, ochutnávka vín místních vinařství, otevřené sklepy,
vystoupení pěveckého sboru, hudební zábava s DJem do večerních hodin a
mnoho dalšího. Vítěz závodu bude vyvážen vínem. Vstup volný. Více informací
na www.winerun.cz.
Společnost Zemas, a.s. přijme do pracovního poměru na farmu skotu do
Násedlovic nové kolegy. Jedná se o pozice: krmič, dojička a pracovník živočišné
výroby – práce s manipulátorem. Nabízíme práci v moderním prostředí a
zaměstnanecké benefity. Mzdové podmínky 30 - 40 tis. Kč dle pozice + 13. plat.
Nástup možný ihned. V případě zájmu o dané pozice volejte na telefonní číslo:
604 585 185“.
Nebe u čerta Krumvíř nabízí rozvoz poledního menu, pro stálé strávníky: výběr
z 5 menu, cena za menu je v případě stálého odběru 90kč. Tel.číslo: 774171008.
Menu na místě: dezert a nápoj zdarma. Odpoledne nabídka rozvoru pizzy,
výběr z 15 druhů. Cena od 149kč.

