HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
MUDr. Blanář oznamuje, že v pátek 24.8.2018 neordinuje.
Česká firma uskuteční v pátek 24.8.2018 od 11:30h do 13:00h u OÚ výprodej
zboží se slevou 60%. Nabízí bavlněné, krepové a bambusové povlečení,
prostěradla, ručníky, osušky, prošívané deky a polštáře. Dále bude firma Hájek
nabízet veškeré drogistické zboří za 30Kč/kus.
Spolek pro muzeum Krumvíř a Vlastivědné muzeum v Kyjově pobočka
Masarykova muzea Hodonín Vás srdečně zvou na výstavu „Co dokáže nitka“,
která se koná na Muzeu v pátek 24.8.2018 od 17:00h, v sobotu 25.8.2018, v
neděli 26.8.2018 a v pondělí 27.8.2018 od 14:00h do 19:00h. Vstupné dobrovolné.
Obec Krumvíř, krumvířští stárci a stárky a krojovaná chasa Vás srdečně zvou
na tradiční ruční stavění máje, které proběhne v pátek 24.8.2018 v 18:00h u KD.
K tanci a poslechu hraje CM Primáš.
Pošta Partner Krumvíř oznamuje, že bude otevřeno v pondělí 27.8.2018 od
8:00h do 11:00h a v pátek 31.8.2018 od 8:00h do 12:00h.
Česká pošta dodejna Klobouky u Brna hledá brigádníky balíkové doručovatele.
Zájemci volejte na tel. č.: 776 714 170.
Akční sezóna ve Vinařském ráji v Čejkovicích vypukla! Firma Vinařský ráj vás
zve do své prodejny v Čejkovicích a na webové stránky, kde můžete od 6. srpna
do 31. října využít slevy až - 10% na nerezové nádrže, mlýnkoodstopkovače,
vodní lisy, bedny na hrozny, vinařské kádě a další zboží. Pro více informací
navštivte www.vinarskyraj.cz nebo volejte na číslo 777286654.
Domácí péče senior se sídlem v Bošovicích nabízí seniorům pomoc v domácnosti
jako např. drobný nákup, úklid, osobní hygienu. Bližší informace na tel. č.:
602 875 871, e-mail: domacipecesenior@gmail.com nebo na stránkách
www.domacipecesenior.cz.
TJ sokol Krumvíř oznamuje, že v pátek 24.8.2018 v 17:00h sehraje na domácím
hřišti dorost Krumvíř fotbalový zápas s Dubňany/Svatobořice-Mistřín, v sobotu
25.8.2018 v 10:30h sehrají na domácím hřišti muži krajský přebor fotbalový
zápas s Bosonohy a v neděli 26.8.2018 v 10:30h sehrají na domácím hřišti muži
sk. A Krumvíř fotbalový zápas s Týncem.

