
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

Vinařství Valihrach oznamuje občanům, že v sobotu 26.11.2016 proběhne na 

rybníku Balaton  od 9h do 12h prodej živých ryb a to Kapr výběr 75Kč/kg a 

Amur 80Kč/kg. 

Obec Krumvíř Vás srdečně zve na zahájení adventu, které se koná v neděli 

27.11.2016 ve 14h u KD. Program: výroba perníků a výstava betlémů v KD, 

jarmark tradičních řemesel, v 15h vystoupení žáků Základní školy, zpívání s 

mužským sborem, vypouštění balonků s přáním Ježíškovi, košt domácích punčů 

– přineste na ochutnávku i ten váš a získejte ocenění Punč roku! 

Soukromý prodejce z Vacenovic bude v pondělí 28.11.2016  od 12:00h do 12:30h 

prodávat u KD jablka Golden, Jonagold, Idaret, Šampion 1kg za 14-18 Kč. Dále 

brambory na uskladnění po 25kg balení 1kg za 7Kč a cibuli 1kg za 10Kč. 

Upozorňujeme občany, že bylo nalezeno dětské kolo. Kdo ho ztratil, nechť se 

přihlásí na OÚ. 

Upozorňujeme občany, kteří nemají zaparkovaná svá auta v garážích, aby si 

dávali pozor na krádeže různých částí aut (např. světla, mlhovky, zrcátka, atd.). 

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. 

Pro naši obec nabízí své služby kamenictví, které přijímá objednávky na veškeré 

kamenické práce pro tento i příští rok. Vše za akční ceny. Pro využití této 

nabídky, je NUTNÉ si sjednat přesný čas schůzky s tímto kameníkem a to na 

jednoduchém telefonním čísle: 777-888-332. Konzultace a doprava je vždy 

zdarma ! Nabízí: Nové pomníkové sestavy s možností železobetonových základů 

a jiné úpravy a opravy Vašeho hrobu,  broušení a renovace starých pomníků, 

stříbření a zlacení nápisů, porcelánové fotografie, kompletní služby v oboru 

kamenictví a restaurování, dnes sleva až 30% na celou objednávku, opakuji 

telefonní číslo, které je platné po celý rok 777-888-332. 

Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 1.12.  v 8:30 hod. u KD prodávat: 

kuřice různých barev  - 170 Kč/ks,  krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové 

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


