HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
OÚ Krumvíř oznamuje občanům, že aktuální informace ohledně prací na
výstavbě Kanalizace a ČOV jsou zveřejněny na vývěsce před OÚ a na stránkách
obce v záložce čov a kanalizace www.krumvir.cz/cov-a-kanalizace/. V částech
obce, kde začnou probíhat práce, budou občanům informace vhozeny
přednostně do schránek.
VaK Hodonín oznamují, že ve čtvrtek 2.6.2022 nepoteče voda od 8:00h do
13:00h v části Chaloupky, nová výstavba Pod Kumstátem směr Bohumilice a č.
p. 360 za keramičkou.
Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 2.6.2022 od 10:00h – 10:30h u
KD prodávat vejce 2,50-3,50Kč/ks, skleníková rajčata, papriky, okurky,
brambory, cibuli, kedlubny, nový česnek, med a mák.
MUDr. Blanář oznamuje, že v pátek 3.6.2022 neordinuje.
MUDr. Burýšková, dětská ambulance Klobouky u Brna oznamuje, že v pátek
3.6.2022 neordinuje.
Drůbežárna Prace bude v sobotu 4. 6. v 8:30 hod. u KD prodávat: roční slepice,
mladé kuřice a chovné kohouty, krůty, brojlerová kuřata, káčata a housata,
krmivo pro nosnice a králíky, vitamínové doplňky, a dále pak vykupovat králičí
kožky - cena 15 Kč/ks.
Hasiči a obec Krumvíř zvou všechny malé i velké děti na Dětský den, který se
koná v sobotu 4. června od 14 hod na stadionu. Pro děti jsou tradičně
připraveny sportovní soutěže, skákací atrakce pro malé i velké, odměny,
hasičská pěna, malování na obličej, diskotéka a občerstvení. S sebou si vezměte
sportovní oděv a obuv, kolo nebo odrážedlo a dobrou náladu. Akce se koná za
příznivého počasí. Těšíme se na vás!
Girasole, z.s., Mrštíkova 122/1, Hustopeče zve všechny pečující, kteří pečují
doma o své blízké na setkání pečujících dne 21.6.2022 vždy od 16h. Kontakt
Kateřina Štýblová, DiS.: e-mail: styblova@girasole.cz, tel: 775 099 953.
EG.D oznamuje, že ve čtvrtek 9.6.2022 od 8:00h do 18:00h bude přerušena
dodávka elektrické energie v celé obci Krumvíř mimo části: Rybníček + nová
výstavba a nová výstavba Pod Kunštátem směr Bohumilice.
Jednota, spotřební družstvo v Mikulově hledá zaměstnance na pozici Vedoucí
provozní jednotky do prodejny Jednota Krumvíř, č.38, 691 73. Nástup ihned
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nebo dohodou. Více informací na webových stránkách www.jednota.cz, sekce
Kariéra, na prodejně nebo na tel. čísle 519 500 958.
Realitní makléř Jan Vystoupil, hledá v této obci nebo blízkém okolí pro svého
klienta vinný sklep, chatu, chalupu nebo jiný rekreační objekt. Pokud máte
odpovídající nemovitost na prodej, volejte 774 999 016, nebo kontaktujte skrze
web janvystoupil.cz.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu pořádá v roce 65. výročí
založení ČZS koncert Uměleckého souboru HRADIŠŤAN s Jiřím PAVLICOU.
Koncert se koná dne 11.6.2022 v 19.30 hod v kulturním areálu u fotbalového
hřiště. Vstupné 400Kč v předprodeji, 500 na místě. Vstupenky možno zakoupit v
předprodeji na OÚ Hovorany, OÚ Čejč a v Informačním centru Kyjov do
9.6.2022.

