HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
MUDr. Burýšková oznamuje, že od pátku 5.4.2019 do čtvrtka 18.4.2019
neordinuje. Zástup MUDr. Diblíková Kobylí.
MUDr. Novotná oznamuje, že v pátek 12.4.2019 ordinuje pouze do 12:00h.
E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení
distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie dne 18.4.2019
od 7:30h do 12:00h v ulici Rybníček včetně staveb u trafostanice po č. p. 442.
Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo
www.eon.cz.
Pro naši obec nabízí své služby kamenictví s dlouholetou tradicí, které u nás
bude přijímat objednávky na veškeré kamenické práce. Vše za výhodné 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. Nabízí: Nové pomníkové sestavy v žulovém
provedení, broušení starých hrobů, kompletní služby v oboru kamenictví a
restaurování, a jiné opravy a úpravy Vašeho hrobu, dnes sleva až 30%.
Redakční rada Krumvířského zpravodaje připravuje další vydání. Své
příspěvky zasílejte na e-mail: krumvirskyzpravodaj@seznam.cz nebo vhoďte do
schránky na obecním úřadě, a to do středy 10.4.2019.
Drogerie Jana Svobodová Klobouky u Brna si dovoluje pozvat všechny zájemce
na akci Den s Ryorem, která se uskuteční ve čtvrtek 11.4.2019 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. Pro
nákupu kosmetiky RYOR získáte slevu ve výši 20%. Na účast všech se těší
pracovnice drogerie Jana Svobodová.
Spolek Brumovických vinařů a obec Brumovice si Vás dovolují pozvat na 9.
ročník Oblastní výstavy vín, která se uskuteční v sobotu 13. dubna 2019 v sále
sokolovny v Brumovicích se zahájením v 13,00 hodin. Od 16,30 hodin bude hrát
cimbálová muzika Vonica. Občerstvení je zajištěno. Pozýváme nejen Vás, ale i
Vaše známé a přátele, přijeďte ochutnat kvalitní vína ze všech podoblastí
Moravy a ze Slovenska.
Spolek pro muzeum oznamuje, že v neděli 14.4.2019 od 14.00 do 17.00h i v
budově muzea můžete zakoupit škrábané kraslice.

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Prodejna elektroinstalačního materiálu firma MALGRE Klobouky u Brna na
ulici Masarykova 55 nabízí za akční ceny instalační kabely, krabice, stavební
sádru, vypínače, zásuvky, LED žárovky a další zboží. Při nákupu svítidla od
firmy NEDES dostane kupující LED žárovku zdarma. Za každý nákup nad 500
Kč obdržíte balení stahovacích pásek jako dárek. Platnost akce je do konce
měsíce dubna. Nově byl také zahájen provoz půjčovny elektrického nářadí.
Bližší informace najdete na internetových stránkách firmy www.malgre.cz.
Otevírací doba prodejny je pondělí až pátek od 8:00h do 17:00h, v sobotu od
8:00h do 11:00h.
Divadelní spolek bratří Mrštíků Boleradice zve k návštěvě divadla v
Boleradicích na představení "Počestné paní aneb Mistr ostrého meče", které
sehraje místní divadelní soubor v neděli 14. dubna 2019 v 15:00 hodin.
Historická komedie Počestné paní pardubické, která je předlohou hry, je
zasazena do prostředí barokních Pardubic někdy kolem roku 1710. Humornou
formou staví na pomyslný pranýř sobectví, falešnou morálku, pletichy a
pokrytectví „počestných“ paniček, a do kontrastu k nim „osoby snížené“,
rozvážného mistra popravčího a jeho lepou ženušku Rozinu. Hra má historické
jádro a opírá se o skutečné postavy dějin Pardubic. Vstupenky je možné
rezervovat v rezervačním systému na webových stránkách divadla
www.boleradice-divadlo.cz, nebo je možné rezervovat telefonicky na telefonním
čísle 723 666 153. Vstupenky na další představení je možné zakoupit také v
předprodeji v pátek od 18 do 19 hodin v pokladně divadla.

