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.
Společnost VINIUM a.s. oznamuje, že od 2.10.-4.10.2017 vykupuje hrozny
odrůdy Veltlínské zelené 16,-Kč/kg. Minimální cukernatost je 17,5°NM. Bližší
informace naleznete na stránkách www.vinium.cz nebo na tel. 602 746 196.
ZEMAS, a.s. Čejč, oznamuje včelařům, že včera v odpoledních hodinách, dne –
02.10.2017. ukončil ošetření porostů Řepky ozimé.
Drůbežárna Prace bude ve středu 4.10. v 8:30 hod. prodávat u KD: červené
kuřice - 190 Kč/ks, roční slepice - 90 Kč/ks, jatečné kachny o váze 3-3,5 kg -190
Kč/ks, krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové doplňky, dále pak vykupovat
králičí kožky - 5 Kč/ks.
Základní škola a Mateřská škola Krumvíř pořádá ve středu 4.10.2017 sběr
papíru a drobného elektra. Sběr proběhne před budovou školy od 13,30 hod. do
17,00 hod.
Akciová společnost Agro MONET přijme zaměstnance na pozici údržbář
v živočišné výrobě. Požadujeme řidičský průkaz skupiny B a T. Informace na tel.
č. 725 082 269 nebo 720 948 125. Nástup ihned.
ČZS oznamuje majitelům vinic Díly, Stádliska a Barany, že hlídání vinic končí
v sobotu 7.10.2017.
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).
TJ Sokol Krumvíř oznamuje, že žáci Krumvíř v sobotu 7.10.2017 v 10:00h
sehrají fotbalový zápas v Charvatské Nové Vsi. V neděli 8.10.2017 v 10:00h
sehraje přípravka Krumvíř na domácím hřišti fotbalový zápas s Pohořelicemi,
v 10:15h sehrají muži A Krumvíř fotbalový zápas v Kyjově, v 12:45h sehraje
dorost Krumvíř fotbalový zápas ve Velkých Bílovicích a v 15:00h sehrají muži B
Krumvíř na domácím hřišti fotbalový zápas s Velkými Hostěrádkami.

