HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Cvičení pro ženy a mládež v Krumvíři probíhá každou středu od 18:00 - 19:00
hod Bodyforming - formování problémových partií. od 19:00 - 20:00 Hod Jóga.
Věnovat se Vám bude profesionálně školená lektorka s certifikací ministerstva
školství. Na cvičení postačí s sebou pohodlné oblečení, pití, karimatka. Těšíme se
info na mob: 722 906 389.
Taneční škola Studio 1 v měsící únoru přijímá nové ČLENY do tanečních kurzů
STREET DANCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ. PŘIHLASTE SVÉ DÍTĚ DO
TANEČNÍHO KURZU děti se naučí v kurzu základní taneční styly včetně
latinskoamerických, gymnastiku, držení těla. spoustu nových kamarádu, zdravý
pohyb a mnoho dalšího. Taneční kurzy probíhají v KLOBOUKÁCH U BRNA
každé pondělí a čtvrtek v Bořeticích STŘEDA PÁTEK. info na mob: 722 906
389 nebo www.tstudio1.cz.
Oznamujeme, že byly nalezeny pánské (chlapecké) brusle. Kdo je ztratil, nechť
si je vyzvedne na OÚ.
Dne 25. ledna se v kulturním domě v Krumvíři uskuteční Společenský večer,
který pořádá Spolek terezínských vinařů. K tanci a poslechu bude hrát dechová
muzika Taburčanka z Dambořic. Jak je již tradicí, nebude chybět bohatá
tombola, doprovodný program, fotokoutek a letos se můžete poprvé těšit na
volnou degustaci vína, nejen od vinařů z Terezína. Srdečně zvou pořadatelé.
Soukromý prodejce z Vacenovic bude v pondělí 27.1.2020 od 10:30h do 11:00h
prodávat u KD jablka Golden, Idaret a Gala 1kg za 18-20 Kč, brambory
Marabel po 25kg balení 13Kč/kg, cibule 15Kč/kg.
MUDr. Novotná oznamuje, že od středy 29.1. do čtvrtka 30.1.2020 neordinuje.
Jednota, spotřební družstvo v Mikulově přijme pracovníka/pracovnici na pozici
Vedoucí/vedoucího prodejny v Krumvíři. Nástup je možný ihned. Více
informací na prodejně nebo na tel. čísle 725 941 438.
Společnost E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že dne 13.2.2020 v čase od 7:30h do
13:00 bude přerušena dodávka elektrické energie z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy a to v části Krumvíř – Rybníček včetně nové
zástavby od trafostanice po č. p. 442 a 448, lokalita Pod Kunštátem, Dambořice
samota č. p. 455. Pro další informace volejte E.ON poruchovou linku 800 22 55
77.

