HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Dne 29.10.2020 se v KD Krumvíř v 19:00h uskuteční představení divadelní
společnosti Háta anglická komedie s názvem Vztahy na úrovni. Předprodej
vstupenek je 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.
Prosíme o pomoc! Hledá se fenka Australského ovčáka. Ztratila se včera
6.9.2020 při venčení ve vinohradech směr na Násedlovice. Slyší na jméno Luna,
je moc hodná. Majitelé jsou z Křepic. Pokud víte něco bližšího volejte na tel. č.:
606 714 071 nebo 607 211 301.
MUDr. Burýšková oznamuje, že od pondělí 7.9.2020 do pátku 11.9.2020
neordinuje z důvodu dovolené. Zástup MUDr. Diblíková Kobylí.
Pošta Partner Krumvíř oznamuje, že v úterý 8.9.2020 bude otevřeno v čase od
8:00h do 10:00h.
Informujeme občany, že obec Krumvíř je přiřazena do aplikace Mobilní
rozhlas. Aplikaci si stáhněte do svých telefonů a následně budete dostávat
bezplatná upozornění na různé aktuality, události a změny v obci.
Česká oděvní firma Dabona Hodonín uskuteční v naší obci ve středu 9.9.2020 od
13.30 do 15.00 hod. na prodejním místě před KD prodej svých výrobků.
Nabízíme dámské vycházkové šaty, kostýmky, 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.
E.ON Česká republika, a.s. oznamuje občanům, že od 9.9.2020 do 15.9.2020
bude v naší obci provádět odečty elektroměrů k ročnímu vyúčtování. Žádáme
všechny občany, aby umožnili přístup k elektroměrům, případně napsali
výrobní číslo a stav měřidla na lístek s adresou na dveře domu. Připravte si také
stavy elektroměrů ze sklepů, garáží, staveb a pod. V případě, že odečet nebude
možný v daném termínu uskutečnit, lístek s adresou, výrobním číslem a stavem
zanechte na OÚ.
Zelenina Juvita Uherský Brod příjímá objednávky na ovocné kvasy, a to
Švestky a hrušky s možností dovozu domů. Objednávky příjímáme na
telefonním čísle 606575578.

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Diakonie BETLÉM hledá pracovníky přímé péče do nového Domova Betlém v
Kloboukách u Brna. Jedná se o přímou obslužnou péči o dospělé osoby s těžkým
tělesným postižením. Nástupní mzda je 20.000 Kč hrubého s možností růstu,
nástup možný ihned. Bližší informace Vám podá paní Zuzana Šrahůlková, 739
244 837.

