HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 28.11.2019 od 10:00h – 10:30h u
KD prodávat vejce cena 1,90-3,20Kč/ks, brambory na uskladnění Marabel,
cibule, česnek, med a mák. Výkup letošních světlých loupaných ořechů
110Kč/kg.
Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi, bude ve čtvrtek 28. listopadu od
10:30h do 10:50h u KD nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího,
kachního, vepřového masa, poctivých masouzenářských výrobků a škvařeného
sádla za nízké ceny. Současně s prodejem masa bude probíhat prodej českých
vajec od 3,60 Kč/ks. Dále například: Škvařené sádlo od 79 Kč/kg, Kuřecí prsní
řízky od 109 Kč/kg, kuřecí zadní čtvrtky od 49 Kč/kg, jitrnice a jelita, tlačenku,
cigáro, špekáčky aj. Příjem objednávek na tel. čísle: 777 814 413.
V sobotu 30. listopadu budou hasiči sbírat vysloužilé elektrozařízení jako jsou
ledničky, pračky, sporáky, mikrovlnné trouby, vysavače, televizory, monitory,
počítače, vrtačky, brusky apod. Sběr bude probíhat od 9 do 12 hodin na hasičské
zbrojnici nebo elektroodpad připravte v sobotu před dům. Převzít lze pouze
kompletní elektrozařízení. Těžké spotřebiče pomůžeme vynést a naložit.
Obecní úřad v Krumvíři zve všechny občany na Slavnostní rozsvěcení vánočního
stromu spojené s adventním jarmarkem, které se bude konat 1. prosince od 14
hodin před kulturním domem. V programu vystoupí žáci Základní a Mateřské
školy v Krumvíři, taneční kroužek Zumba pod vedením Jany Húškové a
Mužský sbor. Součástí jarmarku budou i dětské dílničky. Proběhne také soutěž
„O nejlepší vánoční moučník“. Celé odpoledne se budete moci zúčastnit
charitativní sbírky pro dětský domov v Mikulově. Bližší informace na letáčcích.
Srdečně zve Obecní úřad v Krumvíři.
Město Klobouky u Brna ve spolupráci s kulturní komisí a městskými školami
Vás srdečně zvou tuto neděli 1. prosince na kloboucké náměstí i k evangelické
faře. Připravili jsme pro Vás akci ADVENTNÍ JISKŘENÍ od 13 hod budou na
náměstí adventní trhy s prodejem výrobků, dárků i připravené občerstvení. Od
14 hod bude hrát k příjemné náladě Žesťový orchestr ZUŠ. ,, Ve velké čekárně
bude probíhat retro výstava UŽ PŘIJDE JEŽÍŠEK. „Zde si můžete zakoupit
kalendáře z letošních folklorních akcí.“ Po navštívení tradičního adventního
trhu u Evangelického kostela, kde budou i dětské dílničky, občerstvení a
výrobky místních občanů, Vás čeká na náměstí program žáků Mateřské školy,
Základní školy, folklorního souboru VRBÁSEK a klobouckých MUŽÁKŮ.

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Moudrým slovem místních farářů i pana starosty se svátečně naladíme na
adventní čas. Krásné odpoledne bude završeno rozsvícením vánočního stromu.
Všichni jste srdečně zváni.
Firma FELCO pořádá předváděcí, prodejní a servisní AKCI ve ČTVRTEK
28.11.2019 od 9:00h do 14:00h na prodejně Vinařské potřeby Bureš, Ořechová 1,
Velké Pavlovice.
Redakční rada Krumvířského zpravodaje připravuje další vydání. Své
příspěvky zasílejte na e-mail: krumvirskyzpravodaj@seznam.cz nebo vhoďte do
schránky na obecním úřadě, a to do pátku 6.12.2019.

