
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

Rybářství Dujsík bude dnes 26.9.2018 v 15:00h u OÚ prodávat živé ryby. Nabízí 

kapry a africké sumce. 

ZŠ a MŠ Krumvíř zve děti a rodiče na zábavné odpoledne Vítej podzime! 

Začátek je v 17 hodin u školy. Přineste si dobrou náladu, hrníček na čaj a svítící 

lampion. Těšíme se na vás! 

MUDr. Blanář oznamuje, že ve čtvrtek 27.9.2018 neordinuje. 

Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 27.9.2018 od 10:00h – 10:30h u 

KD prodávat čerstvá vejce cena 2,-Kč a 3,20Kč/ks. Dále prodej brambory 

10Kč/kg, cibule, česnek a mák.  

Soukromý zemědělec bude ve čtvrtek 27.9 .2018 prodávat ve 14:00 hod u KD 

brambory na uskladnění 1 kg - 10 Kč, cibule na uskladnění 1 kg - 10 Kč, 

paprika 1 kg - 20 Kč, česnek 1 kg - 100 Kč, jablka 1kg - 18 Kč, hrušky 1.kg - 25 

Kč. 

Drůbežárna Prace bude v pátek 28.9. v 8:30 hod. u KD prodávat: kuřice a 

kohouty různých barev, roční slepice, jatečné kachny o váze 3,5 - 4 kg za 200 

Kč/ks. Krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové doplňky, dále pak vykupovat 

králičí kožky - cena 5 Kč/ks. 

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. 

TJ sokol Krumvíř oznamuje, že v pátek 28.9.2018 v 10:00h sehrají starší žáci 

Krumvíř fotbalový zápas v Pouzdřanech, v 15:00h sehraje krajský přebor muži 

Krumvíř fotbalový zápas v Brně, Loosova. V neděli 30.9.2018 v 10:00h sehrají 

mladší žáci Krumvíř fotbalový zápas na hřišti v Kloboukách s Charvatskou 

Novou Vsí, v 11:30h sehrají starší žáci Krumvíř fotbalový zápas na Hřišti 

v Kloboukách s Charvatskou Novou Vsí, ve 12:45h sehraje dorost Krumvíř 

fotbalový zápas v Lužici a v 15:00h sehrají muži sk. A Krumvíř fotbalový zápas 

ve Vrbici.  


