
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

Obecní úřad Krumvíř upozorňuje občany, aby neparkovali vozidla na 

chodnících v ulici na Drahách, k nádraží i v ostatních částech obce a tím 

neohrožovali pohyb chodců. Majitelům zaparkovaných vozů hrozí pokuta od 

Policie ČR nebo odtah vozidla. 

MUDr. Burýšková oznamuje, že ve čtvrtek 17.10.2019 a v pátek 18.10.2019 

neordinuje. 

Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 17.10.2019 od 10:00h – 10:30h u 

KD prodávat vejce cena 1,90-3,20Kč/ks, brambory na uskladnění Marabel, 

cibule vše za 14Kč/kg, česnek, med a mák.  

Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi, bude ve čtvrtek 17. října  od 

10:30h do 10:50h u KD v naší obci 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 3,50 Kč/ks. Dále například: Škvařené sádlo od 69 

Kč/kg, Kuřecí prsní řízky 129 Kč/kg, kuřecí zadní čtvrtky za 55 Kč/kg, jitrnice 

99 Kč/kg, tlačenku aj. Škvařené sádlo kyblík 1 kg za 59 Kč. Příjem objednávek 

na tel. čísle: 777 814 413.  

MUDr. Novotná oznamuje, že v pátek 18.10.2019 z důvodu účasti na školení 

neordinuje.  

Drůbežárna Prace bude v sobotu 19.10. v 8:30 hod.  prodávat u KD: kuřice 

všech barev, chovné kohouty, roční slepice, krmivo pro drůbež a králíky, 

vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - cena 5 Kč/ks. 

Bowling Velké Pavlovice vás zve již tento pátek na oldies diskotéku. Hraje DJ 

Radim Blažek z rádia Jih, vstupné zdarma. Otevřen nový bar s prémiovými giny 

a rumy. Těšíme se na vás. 

Bowling Velké Pavlovice hledá pro práci za bar servírku nebo číšníky, rádi 

zaučíme, nástup možný ihned. Vhodné i pro studenty. Zájemci volejte na tel. č. 

777 664 024. 

Jihomoravská komunitní nadace Vás zve na Burzu květin a dekorací sobota 19. 

října od 14:00 do 16:00h, ulice Pod Kostelem 972, Moravská Nová Ves. Koupit si 

můžete pokojové květiny, kaktusy, sukulenty, hrnkové květiny vhodné 

k podzimní výsadbě, skalničky a nejrůznější dekorace. 

 


