HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Dne 29.10.2020 se v KD Krumvíř v 19:00h uskuteční představení divadelní
společnosti Háta anglická komedie s názvem Vztahy na úrovni. Předprodej
vstupenek je na Obecním úřadě Krumvíř a v síti www.ticketart.cz.
Dne 16.12.2020 se v KD Krumvíř v 19:00h uskuteční představení zábavného
pořadu Miroslava Donutila s názvem Na kus řeči. Předprodej vstupenek je na
Obecním úřadě Krumvíř a v síti www.ticketart.cz.
Zdravotní středisko Klobouky u Brna oznamuje pacientům: Vzhledem k
narůstajícím počtům pozitivních na COVID 19 na Kloboucku je nutné, aby se k
ošetření v jednotlivých ambulancích objednávali telefonicky a aby vstupovali do
budovy pouze v roušce. Děkujeme za pochopení a odpovědné chování k sobě a
svým blízkým.
Spolek proKRUMVÍŘ si Vás dovoluje pozvat na Letní kino, které bude
probíhat tento víkend na Národopisném stadionu v Krumvíři. V pátek 14. 8. se
můžete těšit na komedii s vinařskou tématikou „Dobrý ročník“, v sobotu 15. 8.
pak na českou komedii „3 Bobule“. Před každým filmem zhruba od 20:30 do
21:00 bude promítáno pásmo pro děti, hlavní filmy budou puštěni od 21:15.
Vstupné dobrovolné. Občerstvení včetně popcornu, dobrého vína i piva
zajištěno.
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 pondělí 17.8.2020.
Jednota Krumvíř oznamuje, že přijímá objednávky na kuřice (155,-Kč/ks) a
kohouty (149,-Kč/ks) stáří 13 týdnů. Objednávky můžete uskutečnit do
19.8.2020 na prodejně.
LOMAX Bořetice rozšiřuje výrobu a příjme pracovníky do výroby, skladu a na
montáže. Zájemci mohou zavolat na telefon 519 30 40 40. Nástup pro všechny tři
pozice je možný ihned.
Fotbalisté SK Krumvíř sehrají o nadcházejícím víkendu tyto mistrovské zápasy:
dorost hraje v neděli 16. srpna od 14:45 ve Starém Poddvorově, muži B hrají
také v neděli od 16:30 ve Velkých Němčicích, muži A hrají v neděli v 17 hodin v
Ivančicích.
Kulturní komise Obecního úřadu Čejč ve spolupráci s divadlem Evy Hruškové
Vás a vaše děti srdečně zve do Sokolovny v neděli 23. srpna v 15:00 hodin na
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loutkovou pohádku „Šípková Růženka“. Večer od 19:00 hodin na hudebně
zábavný pořad „Klobouky Jana Přeučila“. Informace a prodej vstupenek na OÚ
Čejč.
Honební společenstvo Krumvíř svolává Valnou hromadu dne 25.8.2020 v 17:00h
v pohostinství Krumvíř.
KOBERCE TREND na ulici Svatoborská v Kyjově mají mimořádnou akci mínus 25% na všechno! Akce trvá od středy 19. do soboty 22. srpna. Přesvědčte
se o skvělých cenách na koberce, pvc, lamináty, vinyl a další sortiment v
prodejně Koberce Trend v Kyjově na ulici Svatoborská u Kauflandu. Pouze od
středy 19. do soboty 22. srpna sleva 25% na všechno.

