HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Oznamujeme občanům, že se našla bílá igelitová taška. Kdo ji ztratil, nechť se
přihlásí na OÚ.
Dále MUDr. Oldřich Blanář oznamuje, že ordinuje jen do úterý 20.9.2016. Po
dobu nemoci bude zastoupen MUDr. Vladimírou Donné a MUDr. Anežkou
Novotnou.
MUDr. Burýšková oznamuje, že v pondělí 19.9.2016 nebude ordinovat.
MUDr. Novotná oznamuje, že v pátek 16.9.2016, v pondělí 19.9.2016 a v pátek
23.9.2016 nebude ordinovat.
Vinium a.s. Velké Pavlovice oznamuje, že dnes 14.9.2016 zahájili výkup bílých
odrůd hroznů Müllet Thurgau a Muškát moravský. Výkup potrvá do soboty
24.9.2016 v dnech pondělí – sobota od 11:30h do 16:30h. Bližší informace u p.
Bc. Martina Dubiny na tel. č.: 602 746 196.
Pro naši obec nabízí své služby kamenictví, které u nás dnes přijímá objednávky
na veškeré kamenické práce. Vše za bezkonkurenční ceny. Pro využití této akční
nabídky, je NUTNÉ si sjednat přesný čas schůzky s tímto kameníkem, který se
právě pohybuje v okolí naší obce a to na jednoduchém tel. čísle: 777 888 332.
Konzultace je vždy zdarma !
Akciová společnost ZEMAS, a.s. Čejč oznamuje občanům, že bude prodávat
těžké brojlerové slepice a kohouty o průměrné váze 4 kg na farmě živočišné
výroby v Šardicích. Cena slepice je 60,-Kč a cena kohouta je 70,-Kč. Prodej
bude uskutečněn ve dnech: - pátek 16.9.2016 od 9.00 hodin do 17 hodin
- pondělí 19. 9. od 9.00 hodin do 17 hodin
- úterý 20. 9. od 9.00 hodin do 17 hodin.
V sobotu 17.9.2016 se v KD v Krumvíři koná od 8:00 do 11:00 burza dětského,
dámského, pánského oblečení, příslušenství pro miminka, hraček, obuvi, knih a
sportovního vybavení. Bližší informace na vývěsce obecního úřadu.
TJ Sokol Krumvíř vás srdečně zve na Burčákovou zábavu, která se koná v
sobotu 17.9.2016 ve 20:00h v KD. K tanci a poslechu bude hrát kapela z Mutěnic
hrající oldies i nové hity ŽÍZEŇ A HLAD. Budou pro vás připraveny akční
drinky, soutěže, pokus o překonání rekordu v množství vypitého burčáku, atd.

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Drůbežárna Prace bude v sobotu 17. 9. v 8:30 hod. u KD prodávat:
kuřice všech barev + chovné kohouty - cena 170 Kč/ks, roční slepice - cena 80
Kč/ks, brojlerová káčata, brojlerová kuřata, krůty, jatečné kachny o váze 3-4 kg
- cena 190 Kč/ks, krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové doplňky, dále pak
vykupovat králičí kožky - 5 Kč/ks.
Firma Blanář nábytek, a.s. Brumovice přijme brigádníky na lehkou manuální
práci. Práce je vhodná pro ženy na mateřské dovolené, studenty či osoby
v penzi. Uchazeči se mohou hlásit na telefonním čísle 519 440 651 nebo na emailu info@blanar.cz.
Firma Husqvarna-Pálava Garden z Nosislavi by Vás velmi ráda pozvala na
předváděcí den výrobku Husqvarna, který se bude konat v pátek 16.9.2016
v Nosislavi, Městečko 68 od 10:00h. Vše si budete moci vyzkoušet a s odborníky
se v případě zájmu i poradit. Bude se jednat i o výrobky komunální techniky.
TJ Sokol Krumvíř oznamuje občanům, že v sobotu 17.9.2016 ve 13:15h sehraje
na domácím hřišti dorost Krumvíř fotbalový zápas s Kobylím a v 15:30h sehrají
na domácím hřišti muži Krumvíř fotbalový zápas s Rakvicemi. V neděli
18.9.2016 v 10:00h sehrají žáci Krumvíř fotbalový zápas v Nosislavi a ve 13:30h
sehraje na domácím hřišti přípravka Krumvíř fotbalový zápas s Klobouky.
E.ON Distribuce, a.s. oznamuje občanům, že v úterý 20.9.2016 od 8:30h do
16:30h bude přerušena dodávka elektrické energie v oblasti Rybníček. Případné
použití vlastního náhradního zdroje je nutné předem vždy projednat se
společností E.ON Česká republika, s.r.o. Pro další informace volejte tel. č.
800 225 577 nebo webová stránka www.eon.cz.

