
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. 

Oznamujeme, že na stránkách Obce Krumvíř v záložce aktuálně je zveřejněn 

dotazník spokojenosti s životem v obci Krumvíř. Jde o anonymní dotazník. 

Děkujeme za vyplnění. 

Drogerie Jana Svobodová Klobouky u Brna si dovoluje pozvat všechny zájemce 

na akci Den s Ryorem, která se uskuteční ve čtvrtek 24.10.2019 v době od 9:00h 

do 12:00h a od 13:00h do 16:00h v prostorách prodejny. Odbornice firmy 

RYOR poradí s ošetřením pleti. Bude také možné vyzkoušet nejnovější výrobky. 

Při nákupu kosmetiky RYOR získáte slevu ve výši 20%. Na účast všech se těší 

pracovnice drogerie Jana Svobodová. 

MUDr. Blanář oznamuje, že v pátek 25.10.2019 neordinuje. 

ČZS oznamuje, že bude v pátek 25.10.2019 v době od 18:00 do 19:30h na 

vinařském domě vybírat poplatky za hlídání vinohradů. 

Zemědělská společnost AGRO D. U.  bude na farmě v Dambořicích prodávat 

jablka a to v pátek 25. 10. od 12-17:00 hod a sobotu 26. 10. od 8-12:00 hod. 

Jablka se budou prodávat za cenu - I. jakost 24,-Kč a II. jakost 22,-Kč. Případné 

další info na tel. 725 055 510 p. Mokrý. 

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.  

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. 
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