HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Zasedání ZO Krumvíř se koná dnes 29.6.2021 v 19:00h v zasedací místnosti OÚ.
Mikroregion Hustopečsko s ORP Hustopeče, jehož je obec Krumvíř členem,
zřídil bankovní účet na sbírku postiženým obcím tornádem pod názvem:
„Tornádo ničilo, my pomáháme“. Pokud budete chtít pomoci finančním
příspěvkem postiženým obcím, zašlete jej na č. ú.: 6013134339/0800. Děkujeme
za pomoc.
Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 1.7.2021 od 10:00h – 10:30h u
KD prodávat vejce 2-3,20Kč/ks, květák, skleníková rajčata, okurky, papriky,
nové brambory, česnek, med a mák.
Spolek Terezínských vinařů Vás zve na 15. ročník Dne otevřených sklepů
v Terezíně, který se koná první prázdninovou sobotu tj. 3. července, od 11:00h.
Ochutnáte kvalitní vína od místních vinařů za doprovodu Mužáků z Hovoran.
Srdečně zvou vinaři z Terezína.
Firma Juriga bude v sobotu 3. 7. v 16.00 hodin prodávat nové brambory a
cibuli. Brambory - 1 kg za 12,50 Kč, baleny po osmi kilogramech, cibule - cena
za 1 kg 20 Kč, balena po pěti kilogramech.
Městské muzeum v Kloboukách u Brna Vás zve na prodloužený víkend.
Otevřeno je od soboty 3. července do úterý 6. července. Děti, co přinesou ukázat
vysvědčení, mají vstup zdarma. V sobotu 3. července se v Šitbořicích koná
setkání historických vozidel. Skupina těchto vozidel vyrazí ve 13:00 hodin do
našeho muzea. Prohlédnout si je můžete na náměstí a u muzea. V pondělí 5.
července je celý den ku příležitosti vyvěšení moravské vlajky snížené vstupné.
Všichni jste srdečně zváni. Těšíme se na Vaši návštěvu.
V pondělí 5.7.2021 v 9:00h se koná u příležitosti svátku sv. Cyrila a Metoděje
Pouť u kapličky Krumvíř. Mše svatá bude sloužena za hasiče, pracovníky
záchranných systémů, oběti a všechny postižené ničivým tornádem.
MUDr. Novotná oznamuje, že ve dnech od 7.7. do 9.7. neordinuje.
Firma Kovo Staněk, s.r.o. Brumovice přijme ihned do HPP pracovníka do
práškové lakovny na dvousměnný provoz. Plat 30 – 35 000,-Kč. Nástup možný
ihned – tel. 724 346 286.
V obci Terezín se nabízí k pronájmu bytová jednotka 1+kk po kompletní
rekonstrukci. S novou kuchyňskou linkou, samostatným WC a sprchovým
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koutem, pračkou, konvicí atd. Možnost parkování přímo před objektem. Cenu
nabídněte. Kontakt na tel: 724919826.
Jednota, spotřební družstvo v Mikulově hledá zaměstnance na pozici
Zástupce/kyně vedoucí prodejny do prodejny Jednota Velké Hostěrádky.
Nástup ihned nebo dohodou. Více informací na webových stránkách
www.jednota.cz, sekce Kariéra, na prodejně nebo na tel. čísle 519 500 958.

