
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

Kdo ztratil brýle, nechť si je vyzvedne na OÚ. 

Soukromý prodejce z Hradiště přijímá objednávky na padané švestky přímo ze 

sadu na kvas na tel. č.: 608 636 109. 

Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi, bude ve čtvrtek 26. července od 

11:15h do 11:30h u KD v naší obci nabízet široký sortiment kuřecího, krůtího, 

kachního, vepřového masa, poctivých masouzenářských výrobků a škvařeného 

sádla za nízké ceny. Škvařené sádlo kyblík 1 kg za 59 Kč. Příjem objednávek na 

tel. čísle: 777 814 413.  

Spolek proKRUMVÍŘ Vás, opět po roce, zve na letní kino v amfiteátru 

národopisného stadionu v Krumvíři. Dva promítací dny, 3 filmy. Pátek 27. 

července je věnován nejen dětem, kdy se ve 20:15 můžete těšit na 

pohádku “Pojar dětem” a následně ve 21:30 “Čertoviny”. V sobotu ve 21:30 

uvidíte film “Tři billboardy kousek za Ebbingem”. Občerstvení zajištěno. 

Vstupné dobrovolné. 

MUDr. Blanář oznamuje, že od pondělí 23.7.2018 do pátku 3.8.2018 neordinuje. 

Jednota, spotřební družstvo v Mikulově přijme pracovnici na pozici Zástupce 

vedoucí prodejny v Krumvíři. Nástup je možný ihned, dle domluvy. Více 

informací na tel. čísle 725 941 438 nebo na prodejně.“  

Jednota Krumvíř přijímá objednávky na mražené kuřecí čtvrtky 399,-Kč/10kg. 

Akce platí do konce července. 

Drůbežárna Prace bude v sobotu 28.7.2018 v 8:30 hod. prodávat: kuřice a 

kohouty různých barev, roční slepice, krůty, brojlerová kuřata, káčata, 

husokačeny, jatečné kachny o váze 3-3,5 kg za 190 Kč. Krmivo pro drůbež a 

králíky + vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - cena 10 Kč/ks. 

Paní Švagerková z Mutěnic oznamuje, že na telefonním čísle 776.711.992 a 

776.083.040  přijímá objednávky na hodovní koláče s náplní tvarohovou, 

ořechovou, povidlovou a makovou. Cena 4,20Kč/ks. Koláče budou k vyzvednutí 

dne 24.8.2018 v 18.00hod. před obecním úřadem.  

Domácí péče senior se sídlem v Bošovicích nabízí seniorům pomoc v domácnosti 

jako např. drobný nákup, úklid, osobní hygienu. Bližší informace na tel. č.: 

602 875 871, e-mail: domacipecesenior@gmail.com nebo na stránkách 

www.domacipecesenior.cz. 
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