HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Představení divadelní společnosti Háta anglická komedie s názvem Vztahy na
úrovni je přesunuto z původního termínu 29.10.2020 na nový termín a to
5.10.2021. Původní zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Předprodej
vstupenek probíhá dál 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.
Společnost AGRO D.U., s.r.o. bude na farmě v Dambořicích prodávat Jablka
Idared 1.jakost - 24,-Kč/kg, mix - 18,-Kč/kg. Prodej proběhne každou sobotu
v říjnu od 9 -12 hod.
OÚ Terezín vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa úředník územního
samosprávného celku na 0,5 úvazku. Termín nástupu od 1.12.202 nebo dle
dohody. Pracovní poměr na dobu neurčitou. Lhůta pro podání přihlášky do
28.10.2020 do 14:00h. Kontakt Ing. Antonín Hanák, starosta, tel.: 518 361 325, email: starosta-hanak@obecterezin.cz. Bližší informace na vývěsce u OÚ.
Provozní doba Městského úřadu v Hustopečích pro občany je od
pondělí 12.10.2020 následující: pondělí a středa 8:00 - 11:00 hod. a 15:00 - 17:00
hod.
Provozní doba OÚ Krumvíř pro veřejnost je od pondělí 12.10.2020 následující:
pondělí a středa 8:00 – 11:00h a 13:00 – 15:00h. V nutných případech volejte na
tel. č.: 519 419 321.
KOBERCE TREND na ulici Svatoborská v Kyjově mají mimořádnou akci mínus 25% na všechno! Akce trvá od středy 21. do soboty 24. října. 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 21. do soboty 24. října sleva 25% na všechno.
V pátek 23.10. 2020 vám firma Ludes z Třebíče nabídne výpěstky českých
šlechtitelů. Prodej proběhne od 13:00 až 13:15h u KD. Ovocné stromky a
dřeviny: jabloně, hrušně, třešně, višně, meruňky, švestky, ryngle, angrešt, rybíz,
maliny. Léčivky: Rakytník řešetlákový (včetně samců) , Muchovník (indiánská
borůvka). SAKURA (Japonská okrasná třešeň) převislá 590 Kč, výška kmínku
250cm. Nutno obědnat den před prodejem emailem: ludesova@seznam.cz,
mludes@seznam.cz, telefonicky 737 569 075, 605 813 715.

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
MUDr. Blanář oznamuje, že v pátek 23.10.2020 neordinuje.
MUDr. Novotná oznamuje, že od pondělí 26.10.2020 do úterý 27.10.2020
neordinuje.
Jednota Krumvíř oznamuje, že přijímá objednávky na uhelné a dřevěné brikety
na topení. 10 kg za 69,-Kč. Možný je i paletový odběr, s vykládkou u domu.
Objednávky můžete uskutečnit do 31.10.2020 na prodejně.
Restaurace u Soukalů, Kobylí 71 nabízí rozvoz denního menu v ceně od 80,-Kč
včetně rozvozu, výběr ze 4 jídel. Rozvoz minutek a pizzy v případě doplňkového
zboží. Objednávky na tel.: 776 741 181.

