HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Obecní úřad Krumvíř upozorňuje vinaře a vinohradníky na povinnost vypínání
plynových děl pro plašení špačků v době od 21:00h večerní do 6:00h ranní, která
vychází z Obecně závazné vyhlášky obce Krumvíř č. 2/2012. Provoz plynových
děl je povolen v čase od 6:00h ranní do 21:00h večerní.
Společnost VINIUM a.s. oznamuje, že tento pátek a sobotu vykupuje hrozny
z registrovaných vinic odrůdy Veltlínské zelené 14,-Kč/kg. Minimální
cukernatost 17,5°NM. Bližší informace naleznete na stránkách www.vinium.cz
nebo na tel. 602 746 196.
Fotbalisté SK Krumvíř sehrají o nacházejícím víkendu tyto mistrovské zápasy:
starší žáci hrají v sobotu 28. září v 10 hodin v Pohořelicích, muži A hrají také v
sobotu v 15:30 v Brně s Moravskou Slavií, přípravka hraje v neděli 29. září v 10
hodin doma s Velkými Němčicemi, mladší žáci hrají také v neděli ve 12:30 ve
Velkých Pavlovicích, dorost hraje v neděli ve 13:15 v Dambořicích a muži B
hrají také v neděli od 15:30 v Boleradicích.
Chilli pěstitelé z Morkůvek vás srdečně zvou na 5. ročník Chilli For People,
který se koná tuto sobotu 28. září. Můžete se těšit na pikantní dobroty, domácí
chilli omáčky, pivní speciály a mnoho dalších pochutin. V průběhu odpoledne
proběhne i soutěžní ochutnávka vašich produktů – Morkůvská chilli bašta.
Chcete-li se s vaším výrobkem zúčastnit, přineste jej v pátek od 17 do 20 hodin
do kulturního domu nebo v sobotu nejpozději do 14. hodiny v minimálním
množství dvou 300ml sklenic. Přijďte se pobavit a strávit krásné odpoledne.
Začínáme ve 14. hodin. Na vaši účast se těší pořadatelé.
Soukromý prodejce z Vacenovic bude v pondělí 30.9.2019 od 13:00h do 13:30h
prodávat u KD jablka Golden, Gala 1kg za 18-20 Kč, brambory Marabel po
25kg balení 13Kč/kg, cibule 16Kč/kg, česnek a včelí med 150Kč/kg.
Společnost Scott Automation a.s. Bořetice přijme nového zaměstnance na pozici
Obráběč kovů/frézař s náborovým příspěvkem 20 000,- hrubého. V případě
zájmu Vám rádi poskytneme bližší informace na tel. čísle 606 789 320.
Evropský polytechnický institut, soukromá vysoká škola v Kunovicích nabízí
pro zájemce se základním nebo středním vzděláním, kteří chtějí změnit svoji
současnou profesi na práci s dětmi, roční studium Asistent pedagoga. Bližší
informace na www.edukomplex.cz nebo na tel.č. 606 301 224. Stále je ještě
možné se ke studiu přihlásit.

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Dne 21.10.2019 se v KD Krumvíř v 19:00h uskuteční představení zábavného
pořadu Zdeňka Izera s názvem Na plný coole. Předprodej vstupenek je na
Obecním úřadě Krumvíř a v síti www.ticketart.cz.

