HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Představení divadelní společnosti Háta anglická komedie s názvem Vztahy na
úrovni je přesunuto z původního termínu 29.10.2020 na nový termín a to
5.10.2021. Původní zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Předprodej
vstupenek probíhá dál na Obecním úřadě Krumvíř a v síti www.ticketart.cz.
Dne 16.12.2020 se v KD Krumvíř v 19:00h uskuteční představení zábavného
pořadu Miroslava Donutila s názvem Na kus řeči. Předprodej vstupenek je na
Obecním úřadě Krumvíř a v síti www.ticketart.cz.
Provozní doba Městského úřadu v Hustopečích pro občany je od
pondělí 12.10.2020 následující: pondělí a středa 8:00 - 11:00 hod. a 15:00 - 17:00
hod.
Provozní doba OÚ Krumvíř pro veřejnost je od pondělí 12.10.2020 následující:
pondělí a středa 8:00 – 11:00h a 13:00 – 15:00h. V nutných případech volejte na
tel. č.: 519 419 321.
MUDr. Blanář oznamuje, že v pátek 4.12.2020 neordinuje.
TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů, bude
provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize,
kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva. Termín revizí a
kontrol se uskuteční v PÁTEK dne 4.12.2020. Cena za kontrolu a čištění komínu
je 350 Kč, za kontrolu a čištění plynového kotle je od 350 Kč, za revizi kotle na
tuhá paliva je 800 Kč. Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním
čísle: 608 748 989.
Česká oděvní firma Dabona Hodonín uskuteční v naší obci v pátek 4.12.2020 od
10.00 do 12.00 hod. na KD prodej svých výrobků. Nabízíme dámské vycházkové
i teplejší šaty, tuniky, svetříky a halenky z kvalitních elastických úpletů, vše i v
nadměrných velikostech a novou kolekci pánských košil. Přijďte se podívat a
nakoupit kvalitní české zboží.
Redakční rada Krumvířského zpravodaje připravuje další vydání. Své
příspěvky zasílejte na e-mail: krumvirskyzpravodaj@seznam.cz nebo vhoďte do
schránky na obecním úřadě, a to do pátku 4.12.2020.
V neděli 6.12.2020 bude Spolek pro muzeum před muzeem od 14.00 do 18.00
prodávat zelené jmelí a drobné dárky.

