HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Rodina po zesnulé p. Ludmile Peterkové děkuje všem občanům za účast na
pohřbu.
Kdo si nechal opravit u pána z čistírny peří deštník, nechť si ho vyzvedne na
OÚ.
Firma Galasol nabízí čerstvá chlazená kuřecí prsa, kuřecí stehna, kuřecí křídla
s hrudí a kuřecí steaky za velmi příznivé ceny. Prodej se uskuteční v pátek
1.dubna v čase od 11:05h do 11:15 u KD.
Drůbežárna Prace bude v sobotu 2. 4. v 8:30 hod. u KD prodávat: roční slepice
za 100 Kč, mladé kuřice a chovné kohouty za 210 Kč, brojlerová kuřata, káčata
a housata, krmivo pro nosnice a králíky za 150 Kč, vitamínové doplňky, a dále
pak vykupovat králičí kožky - cena 15 Kč/ks.
Fotbalisté SK Krumvíř sehrají o víkendu tyto mistrovské zápasy: starší žáci
hrají v sobotu 2. dubna v 9 hodin doma proti Lednici, mladší žáci hrají také
doma v 10:45 proti Lednici, dorost hraje v sobotu ve 13:15 doma proti Bzenci,
muži "A" hrají v sobotu v 15:30 doma proti Ivančicím a muži "B" hrají v neděli
3. dubna v Boleradicích proti Hlohovci.
Kostel Sv. Antonína z Padovy v Brumovicích Vás srdečně zve na koncert
Desatero, který se bude konat 2. dubna od 16:00 hod. K poslechu bude hrát
Cimbálová muzika Danaj , Brumovský hodovní sbor a další. Vstupné 150 kč se
bude prodávat od 15:00 hodin před kostelem. Výtěžek bude věnován
uprchlíkům z Ukrajiny.
Farní sbor Českobratrské církve evangelické zve na postní koncert barokní a
renesanční duchovní hudby. Koncert se koná v neděli 3.4. 2022 od 17 hodin v
evangelickém kostele v Kloboukách u Brna.
Soukromý prodejce z Vacenovic bude v pondělí 4.4.2022 od 13:00h do 13:30h
prodávat u KD jablka Golden, Jonagold, Gala 20-25Kč/kg, brambory po 25kg a
10kg balení 10Kč/kg a cibule 12Kč/kg.
EG.D oznamuje, že ve středu 6.4.2022 od 8h do 12h bude přerušena dodávka
elektrické energie v části Dambořice – samota č. p. 455, Krumvíř – lokalita Pod
Kunštátem (výstavba směr Bohumilice) od č. p. 465 a 469 po č. p. 462 a 476 + č.
p. 478 a 479.

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
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 8.4.2022.
EG.D oznamuje, že ve středu 13.4.2022 od 7:30h do 15:30h bude přerušena
dodávka elektrické energie v ulici Rybníček včetně staveb u trafostanice od č. p.
480 po č. p. 445.

