HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Oznamujeme, že byly nalezeny klíče na stadioně. Kdo je ztratil, nechť se přihlásí
na OÚ.
Vinařský spolek Moravská Nová Ves pořádá ve čtvrtek 6. prosince 2018 od 18.00
hodin v salónku restaurace U Sečkářů přednášku na téma Cabernet Moravia &
Fratava. Přednášku povede pan Glos a součástí bude i ochutnávka několika vín
těchto odrůd z různých ročníků. Pokud máte zájem o informace a zkušenosti
získané při pěstování a zpracování hroznů obou těchto odrůd, přihlaste se
nejpozději do středy do 18.00 hodin na emailu info@vinarimnves.cz nebo
telefonicky na čísle 733149257.
Vinařské potřeby Bureš provozovna Krumvíř zahájily prodej vánočních
stromků, nabízí smrky a borovice, otevřeno: Po – Pá 8:00h - 16:30h, So 7:30 11:00h.
Drůbežárna Prace bude v sobotu 8.12.2018 v 8:30 hod. prodávat u KD kuřice za
180 Kč/ks , roční slepice za 90 Kč/ks, krmivo pro nosnice a králíky + vitamínové
doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - cena 5 Kč/ks.
SK Krumvíř zve všechny na další ročník Mikulášské zábavy, která se uskuteční
v KD v sobotu 8.12.2018. Za výčepním pultem to bude samá mikulášská čepice a
za tím hracím se představí Kožuch Kabát revival a rock La Bande. Můžete se
těšit na pekelně nabitý šenk, mikulášský svařák a andělsky akční drinky.
Tradiční Adventní koncert pořádaný Mužským sborem z Krumvíře ve
spolupráci s obcí Krumvíř a spolkem proKRUMVÍŘ se letos uskuteční v neděli
9. prosince v KD. Těšit se můžete na: - Vinařští romantici (Z. Junák, J. Hanák,
Z. Šmukař, J. Kružík a A. Jelínek), M. Foretník, V. Šurýnová, Ženský sbor
z Kobylí, Mužský sbor z Krumvíře to vše za doprovodu kolegů V. Charváta.
Vstupné: 100,-.
Agro Krumvíř oznamuje, že příští týden v pondělí a v úterý bude proplácet
nájmy z půdy a zároveň vybírat doplatky za obdělávání vinic.
Okresní správa sociálního zabezpečení Břeclav oznamuje, že v úterý dne 11. 12.
2018 bude z technických důvodů uzavřena.

