HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
MUDr. Novotná zve všechny občany na pochod proti diabetu, který se uskuteční
v úterý 14.11.2017 ve 14:00h u zdravotního střediska v Kloboukách u Brna.
ČZS sdružení vinařů Krumvíř oznamuje vinařům na tratích Díly, Stádliska a
Barany, že poplatky za hlídání se vybírají ve čtvrtek 16.11.2017 od 17:00h do
19:00h na Vinařském domě.
MIRJA Želetice pořádá tradiční vánoční prodej v pátek 17. listopadu 2017 od
8:30 hod do 12:30 hod. v sídle firmy. K dostání budou košile flanelové, pánská
pyžama, trenýrky a k doprodeji vycházkové, společenské košile a pyžamové
kabátky. Zveme Vás k nákupu kvalitních a praktických dárků!
Hasiči Krumvíř oznamují, že v sobotu 18. listopadu budou sbírat vysloužilé
elektrozařízení jako jsou ledničky, pračky, sporáky, mikrovlnné trouby,
vysavače, televizory, monitory, počítače, vrtačky, brusky apod. Sběr bude
probíhat od 10 do 12 hodin na hasičské zbrojnici nebo elektroodpad připravte
v sobotu před dům. Převzít lze pouze kompletní elektrozařízení. Těžké
spotřebiče pomůžeme vynést a naložit.
Divadlo Boleradice uvádí tuto sobotu 18. listopadu v rámci Noci divadel
derniéru prvorepublikové komedie se zpěvy Na letním bytě a odpoledne ještě
uvede hravou pohádku pro děti O boleradickém tajemství. Odpolední
představení začíná v 15:00 a večerní v 19:30. Vstupenky si můžete rezervovat na
jeho internetových stránkách a v pokladně divadla každý pátek od 18 do 19 hod
a hodinu před představením. Na webových stránkách najdete pozvání i na další
divadelní představení a také na sváteční Adventní koncert druhý prosincový
víkend. Těšíme se na vaši návštěvu.
ZO ČSV Klobouky u Brna zve všechny občany na přednášku paní MUDr. Jany
Hajduškové na téma Apiterapie a včelí produkty v domácí lékárně. Přednáška
se koná 19. listopadu 2017 v přednáškovém sále gymnázia v Kloboukách u Brna
v 16 hodin. Těšíme se na Vaši účast
Spolek pro muzeum Krumvíř Vás srdečně zve na vernisáž výstavy Karel Hanák
z Násedlovic, Nositel tradice lidových řemesel, která se koná v sobotu 25.11.2017
ve 14:00h "Galerie na mlatě" muzeum Krumvíř. Výstava je prodejní. Vstupné
dobrovolné.
Sdružení westernových jezdců vás srdečně zve v sobotu 25.11.2017 od 20:00h na
Country bál, který se koná v KD. K tanci a poslechu hraje Los Nasiivilos.
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Bohatá tombola! Předprodej vstupenek 90Kč, na místě 110Kč. Info a rezervace
míst na tel. č.: 775 645 949

