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.
Hrnčírna Krumvíř nabízí podzimní květiny: chryzantémy, okrasné papriky,
zelí, vřes a jiné dekorační květiny.
„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.“
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).
Pro naši obec nabízí své služby kamenictví, které u nás dnes bude přijímat
objednávky na veškeré kamenické práce. Vše za výhodné ceny. Pro využití této
akční nabídky, je NUTNÉ si sjednat přesný čas schůzky s tímto kameníkem,
který se právě pohybuje v okolí naší obce a to na jednoduchém telefonním čísle:
777-888-332. Nabízí: Nové pomníkové sestavy v žulovém provedení, broušení
starých hrobů, kompletní služby v oboru kamenictví a restaurování, a jiné
opravy a úpravy Vašeho hrobu, při zavolání do 30 minut po tomto hlášení, sleva
až 30%, opakuji telefonní číslo, které je platné po celý rok 777-888-332.
TJ Sokol Krumvíř oznamuje, že dorost Krumvíř v sobotu 30.9.2017 v 12:45h
sehraje na domácím hřišti fotbalový zápas se Bzencem, v 15:00h sehrají muži
Krumvíř na domácím hřišti fotbalový zápas s Blatnicí. V neděli 1.10.2017
v 10:00h sehraje přípravka Krumvíř na domácím hřišti fotbalový zápas
s Velkými Němčicemi a v 15:00h sehrají muži B Krumvíř fotbalový zápas
v Kloboukách.

