
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

MUDr. Blanář oznamuje, že od 3.6.2016 do 10.6.2016 nebude ordinovat. 

Soukromý prodejce z Hradiště bude ve středu 8.6.2016 od 10:00h – 10:30h u KD 

prodávat čerstvá vejce cena dle velikosti 55 až 88 Kč/plato. Dále prodej nové 

brambory ze Znojma, rajčata, kedlubny, okurky, papriky, česnek, mák, med a 

výkup suchých světlých ořechů za 110Kč/kg.  

Myslivecký spolek Hubert Krumvíř zve všechny děti  - ty nejmenší  i s rodiči -  

na „Odpoledne s myslivostí“, které proběhne v sobotu 11. června. Slavnostní 

zahájení proběhne ve 14 hodin u školy. Děti půjdou po naučné stezce, kde budou 

plnit různé úkoly s přírodovědně - mysliveckou tematikou, zastřílí si, čeká je i 

přírodovědný kvíz, ukázka cvičeného loveckého psa a drobné pohoštění. Všichni 

jste srdečně zváni! 

Pro naši obec nabízí své služby kamenictví, které u nás dnes sjednává 

objednávky na veškeré kamenické práce. Vše za bezkonkurenční ceny. Pro 

využití této akční nabídky, je NUTNÉ si sjednat přesný čas schůzky s tímto 

kameníkem, který se právě pohybuje v okolí naší obce a to na jednoduchém 

telefonním čísle: 777 888 332. Konzultace je vždy zdarma ! Nabízí : ·Nové 

pomníkové sestavy a jiné úpravy a opravy Vašeho hrobu. ·kompletní služby v 

oboru kamenictví a restaurování.  

Drůbežárna Prace bude v sobotu 11. 6.   v 8:30 hod.  u KD prodávat: 

kuřice všech barev + chovné kohouty  - cena 170 Kč/ks, roční slepice - cena 80 

Kč/ks, brojlerová kuřata, kuřata Kalimero, káčata, housata, husokačeny, krůty, 

jatečné kachny o váze 3-4 kg - cena 190 Kč/ks. Krmivo pro drůbež a králíky + 

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

Autodoprava Bureš s.r.o. Velké Pavlovice přijme do pracovního 

poměru:automechanika a řidiče MKD. Podmínkou praxe, řidičské oprávnění 

CE, profesní průkaz a karta řidiče. Informace na tel. 602 529 437.  

TJ Sokol Krumvíř oznamuje občanům, že v sobotu 4.6.2016 ve 13:00h sehraje 

dorost Krumvíř fotbalový zápas ve Velkých Bílovicích a v neděli 5.6.2016 

v 10:30h sehraje na domácím hřišti přípravka Krumvíř fotbalový zápas 

s Křepicemi, ve 14:15h sehrají žáci Krumvíř fotbalový zápas v Ivani a v 16:30h 

sehraje mužstvo Krumvíř fotbalový zápas v Kněždubu. 


