HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Oznamujeme občanům, že probíhá předprodej vstupenek na divadelní
představení Zůstane to mezi námi, hrají Eva Holubová a Bob Klepl. Vstupenky
lze zakoupit na OÚ Krumvíř nebo u p. Marie Novak, tel. č.: 603 162 828.
Představení proběhne dne 12.12.2017 v 19:00h v KD.
Oznamujeme občanům, že v sobotu 23.9.2017 bude skládka stavební suti
z technických důvodů uzavřena.
„ZEMAS, a.s. Čejč, oznamuje včelařům, že zahájí 27.09.2017. ochranu porostů
řepky . Jedná se o ošetření porostů Řepky ozimé a jarní to na honu : Žleby,
Úlehle, Zadní Stavy, Přední čtvrtě Násedlovské, Záhumenice, Příděle,
Podvinohradí, Velký Šanof, Michalky, Široká, Odměry, Dušnice, Padělky,
Terezínské Doliny. Postřik bude proveden pozemní aplikací a to přípravkem,
který z hlediska ochrany včel - vyžaduje klasifikaci. ZEMAS, a.s. Čejč žádá
včelaře, aby provedli patřičná opatření. Konec aplikace bude oznámen.“
Oznamujeme občanům, že svoz popelnic proběhne v pátek 29.9.2017
Společnost VINIUM a.s. oznamuje, že od 21.9.-23.9.2017 vykupuje hrozny
odrůdy Müller Thurgau 18,-Kč/kg a Rulandské šedé každý stupeň cukernatosti
=1Kč. Minimální cukernatost je 17,5°NM. Bližší informace naleznete na
stránkách www.vinium.cz nebo na tel. 602 746 196.
MUDr. Blanář oznamuje občanům, že od pondělí 25.9.2017 do pátku 29.9.2017
nebude ordinovat.
Mateřské centrum Na Myšáku v obci Těšany vás srdečně zve na podzimní
bazárek dětského oblečení, sportovního vybavení a potřeb pro maminky a
miminka, který se koná v sobotu 7. října 2017 od 9 do 12 hodin v tělocvičně
Základní školy Těšany (bočním vstupem).
TJ Sokol Krumvíř oznamuje, že žáci Krumvíř v sobotu 23.9.2017 v 10:00h
sehrají fotbalový zápas na hřišti v Kloboukách s Ivaň/Vranov., ve 13:15h sehraje
dorost Krumvíř fotbalový zápas v Rohatci, ve 14:30h sehraje přípravka
Krumvíř fotbalový zápas v Zaječí a v 15:30h sehrají muži Krumvíř fotbalový
zápas v Rohatci. V neděli 24.9.2017 v 15:30h sehrají na domácím hřišti muži B
Krumvíř fotbalový zápas s Velkými Němčicemi B.

