
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

Oznamujeme, že kdo má zájem o každoroční kalendář zdarma, nechť si ho 

vyzvedne na OÚ. 

Kdo má zájem o smrkové chvojí může si je vzít u domu Stanislava Vytrhlíka č. 

p. 27 na ulici směr na Brumovice. 

MUDr. Novotná oznamuje, že ve čtvrtek 12.12.2019 ordinuje pouze 

v Kloboukách do 14:00h, od pondělí 16.12. do pátku 20.12.2019 neordinuje a 

v pondělí 23.12.2019 ordinuje dopoledne. 

MUDr. Blanář oznamuje, že v pátek 13.12.2019, 23.12. a 27.12. neordinuje. 

Zemědělská společnost AGRO D. U.  bude na farmě v Dambořicích prodávat 

jablka a to v pátek 13. 12.  od  13-16:00 hod a sobotu 14. 12.  od 9-12:00 hod. 

Jablka se budou prodávat za cenu 18,-Kč. 

OÚ Krumvíř oznamuje občanům, že na KD dnes do 19h probíhají 

KONZULTACE JEDNOTLIVÝCH NÁVRHŮ PŘÍPOJEK S PROJEKTANTY. 

Oznamujeme, že v sobotu 14.12.2019 bude zahájen provoz „Sběrného dvora 

odpadů“. Otevírací doba bude: v sobotu od 10:00h do 15:00h a ve středu od 

14:00h do 16:00h. 

Divadelní spolek bratří Mrštíků Boleradice zve své příznivce a milovníky 

folklóru k návštěvě divadla. Folklórní soubor Jánošíček z Brna uvede v sobotu 

14. prosince v 19:30 hod. folklorní pásmo "Na priedomí", které nás přenese do 

různých slovenských regionů - Myjavy, Liptova, Terchové, Horehroní, Detvy a 

Zemplína. Dále probíhá předprodej Jarního předplatného na rok 2020, které 

zahrnuje vždy jedno představení v měsíci, a to od ledna do května. Toto 

předplatné může být pěkným vánočním dárkem.Bližší informace najdete na 

webových stránkách boleradice-divadlo.cz, kde můžete provést rezervaci i 

zakoupení vstupenek. Prodej je možný také v pokladně divadla v pátek od 18 do 

19 hodin, nebo hodinu před představením.  

Oznamujeme, že v sobotu 21.12.2019 a v pondělí 23.12.2019 vždy ve 12:30h ke 

KD přijede pojízdná prodejna s živými rybami. Nabízí: pohořelického kapra: 

kapr I. třída 100,-Kč/kg, kapr výběr 108,-Kč/kg, amur 120,-Kč/kg, tolstolobik 

70,-Kč/kg. Prodej se uskuteční po dobu asi ½ hodiny dle zájmu občanů. 

Školní jídelna při ZŠ Klobouky u Brna hledá vyučenou kuchařku s nástupem od 

ledna 2020. Požadujeme odpovídající vzdělání, praxi a samostatnost. Informace 

na tel. Čísle 519 419 183. 


