
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. 

Pan Mgr. Vladimír Čermák by rád koupil pole v katastru Krumvíř. Na ceně se 

jistě dohodneme. Nabídněte prosím pozemek na tel. č.: 731 007 369 nebo e-mail: 

mgr.cermakvladimir@seznam.cz. Dále nabízí králičí hnůj.  

Fotbalisté SK Krumvíř sehrají o nadcházejícím víkendu tyto mistrovské zápasy: 

mladší žáci budou hrát v sobotu 19. října v 10 hodin v Kloboukách s Kobylím, 

přípravka hraje také v sobotu od 11:30 ve Vranovicích, starší žáci hrají v sobotu 

ve 12:15 v Hlohovci, dorost hraje také v sobotu ve 12:15 doma proti Podivínu, 

muži A hrají v sobotu ve 14:30 doma s Rousínovem a muži B budou hrát v 

neděli 20. října ve 14:30 doma proti Podivínu. 

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 dnes 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. 

KOBERCE TREND na ulici Svatoborská v Kyjově mají mimořádnou akci - 

mínus 31% na všechno! Pouze ve středu 23. a ve čtvrtek 24. října. Přesvědčte se 

o skvělých cenách na koberce, pvc, lamináty, vinyl a další sortiment v prodejně 

Koberce Trend v Kyjově na ulici Svatoborská. Pouze ve středu 23. a ve čtvrtek 

24. října sleva 31% na všechno. 

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. 
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