
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

Oznamujeme občanům, že do naší obce přijede v pátek 23.12.2016 v 11:30 h ke 

KD pojízdná prodejna s živými rybami. Nabízí: pohořelického kapra: kapr I. 

třída 88,-Kč/kg, kapr výběr 96,-Kč/kg. Dále Amur 105,-Kč/kg a Tolstolobik 65,-

Kč/kg. Prodejce se zdrží asi 1/2h dle zájmu občanů. 

MUDr. Novotná oznamuje, že od čtvrtek 22.12.2016 do pátku 23.12.2016 bude 

ordinovat do 12:00h. Ve dnech od středy 28.12.2016 do pátku 30.12.2016 bude 

ordinovat ve středu do 13:00h, ve čtvrtek a pátek do 12:00h.  

MUDr. Blanář oznamuje, že ve čtvrtek 22.12.2016, v pátek 23.12.2016 a v pátek 

30.12.2016 nebude ordinovat. Ve dnech od úterý 27.12.2016 do čtvrtka 

29.12.2016 bude ordinovat od 7:00 do 14:00h. 

Rybářství Dujsík oznamuje, že bude v pátek 23.12.2016 u OÚ prodávat živé 

ryby. Nabízí: kapr, kapří půlky, amur, tolstolobik a karas. Na požádání ryby 

zabije a vykuchá. 

ČZS sdružení vinařů Krumvíř zve všechny vinaře na Štěpánskou ochutnávku 

mladých vín, která  se koná v pondělí 26.12.2016 od 13h na vinařském domě. 

Vstupné je 0,7 l vína nebo 50,-Kč. 

Soukromý prodejce ze Sudoměřic bude ve čtvrtek 29.12. 2016 od 10:30 do 

11:00h u KD prodávat: uz. bok, uz. maso, sádlo, tlačenku, cigára, kabanos, 

klobásy. Dále bude prodávat čerstvě bourané maso. Akce: vepř. plec 99,- / kg, 

kýta 119,- / kg, kotleta 119,- / kg, krkovička 115,- / kg, bok s k. 95,- / kg, bok b. k. 

99,- / kg. 

Upozorňujeme občany, kteří mají zájem o bezplatný kalendář na 

r.2017(tentokrát věnovaný 100.výročí otevření nové budovy školy v Krumvíři), 

že si jej mohou vyzvednout na obecním úřadě. 

Moravská společnost Rudolf Jelínek, a.s. Vizovice má zájem o koupi pozemků  

V obci Krumvíř z důvodu výsadby sadů. Cena dle bonity pozemku od 150tis.Kč  

do 240tis.Kč za hektar. Kdo z občanů má zájem o prodej, může volat ředitele  

společnosti pana Jiřího Koňaříka telef. 602.877.166 nebo zanechat svůj kontakt  

na obecním úřadě.(společnost vyřídí všechny náležitosti prodeje včetně  

poplatků). 

 


