HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Obecní úřad Krumvíř upozorňuje občany, aby neparkovali vozidla na
chodnících v ulici na Drahách, k nádraží i v ostatních částech obce a tím
neohrožovali pohyb chodců. Majitelům zaparkovaných vozů hrozí pokuta od
Policie ČR nebo odtah vozidla.
Oznamujeme, že na stránkách Obce Krumvíř v záložce aktuálně je zveřejněn
dotazník spokojenosti s životem v obci Krumvíř. Jde o anonymní dotazník.
Děkujeme za vyplnění.
Pan Kujbida č. p. 359 oznamuje, že má před domem hromadu větví ze smrku a
borovic. Kdo má zájem o chvojí na věnečky a kytice na dušičky, nechť si chvojí
odveze. Děkuji.
Základní a Mateřská škola Krumvíř pořádá dnes 22. října od 13,30 do 17,00
hodin sběr tříděného papíru a kartonu a drobného elektra.
Ve středu 23.10. 2019 vám firma Ludes z Třebíče nabídne výpěstky českých
šlechtitelů. Prodej proběhne od 12:45 až 13:15 u KD. Ovocné stromky a dřeviny:
jabloně, hrušně, třešně, višně, meruňky, broskve, švestky, ryngle, angrešt, rybíz,
borůvky. Léčivky: Rakytník řešetlákový (včetně samců).
Drogerie Jana Svobodová Klobouky u Brna si dovoluje pozvat všechny zájemce
na akci Den s Ryorem, která se uskuteční ve čtvrtek 24.10.2019 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.
Při nákupu kosmetiky RYOR získáte slevu ve výši 20%. Na účast všech se těší
pracovnice drogerie Jana Svobodová.
ČZS oznamuje, že bude v pátek 25.10.2019 v době od 18:00 do 19:30h na
vinařském domě vybírat poplatky za hlídání vinohradů.
Pan Mgr. Vladimír Čermák by rád koupil pole v katastru Krumvíř. Na ceně se
jistě dohodneme. Nabídněte prosím pozemek na tel. č.: 731 007 369 nebo e-mail:
mgr.cermakvladimir@seznam.cz. Dále nabízí králičí hnůj.
KOBERCE TREND na ulici Svatoborská v Kyjově mají mimořádnou akci mínus 31% na všechno! Pouze ve středu 23. a ve čtvrtek 24. října. Přesvědčte se
o skvělých cenách na koberce, pvc, lamináty, vinyl a další sortiment v prodejně
Koberce Trend v Kyjově na ulici Svatoborská. Pouze ve středu 23. a ve čtvrtek
24. října sleva 31% na všechno.

