HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Oznamujeme občanům na číslech popisných 97, 181, 103, 382, 359, 383, 354, 349,
343, 350, 351, 362, 348, aby od pondělí 16.4.2018 od 8:00h neparkovali svá
vozidla na ulici před svými domy z důvodu rekonstrukce vodovodu.
Společnost ZEMAS, a.s. nabízí k prodeji dančí maso z vlastního chovu v ceně
100,- Kč/ kg včetně DPH. Minimální množství odběru je 1/2 ks daňka. Zájemci
hlaste se na tel. čísla 734 446 958.
COOP Jednota Krumvíř oznamuje, že v sobotu 14.4.2018 bude otevřeno pouze
od 6:00h do 9:00h.
Spolek Brumovických vinařů a obec Brumovice si Vás dovolují pozvat na již
8.ročník Oblastní výstavy vín , která se uskuteční v sobotu 14. dubna 2018 v sále
sokolovny v Brumovicích se zahájením ve 13,00 hodin. Od 16,30 hodin bude hrát
cimbálová muzika Vonica. Občerstvení je zajištěno. Pozýváme nejen Vás, ale i
Vaše známé a přátele, přijďte ochutnat kvalitní vína ze všech podoblastí Moravy
a ze Slovenska.
Dechová hudba Rozmařilka Vás srdečně zve na koncert u příležitosti 50. výročí
založení. Koncert se koná v sobotu 14.4.2018 v 18:00h v sokolovně Kobylí. Jako
hosté se představí Mužáci z Kobylí a Zpěváčci ze Šakvic. Pořadem prování
Jožka Šmukař.
Rada Krumvířského zpravodaje oznamuje, že uzávěrka zpravodaje je 15.4.2018,
příspěvky posílejte na e-mail: krumvirskyzpravodaj@seznam.cz nebo vhazujte
do schránky obecního úřadu.
Divadlo Boleradice uvádí v pátek 13. dubna veselohru divadelního souboru
Karel Čapek Vražda sexem. Komedie o muži, jenž nemůže najít sám sebe a jeho
praktické ženě, na které leží zabezpečení domácnosti, do které patří i popletená
tetička. A když k tomu přidáme hysterickou pacientku a nečekanou návštěvu
milenky, není divu, že se z domu stává blázinec, ve kterém nechybí ani vražda...
Další dubnový víkend, v sobotu 21.4., s detektivní komedií Strašidlo
Cantervillské vystoupí soubor z Blažovic. Poslední pátek v dubnu, v této sezóně
naposledy na domácím jevišti, se představíme s naší detektivní komedií Jezinky
a bezinky. Páteční a sobotní představení začínají v 19:30 v neděli pak v 15 hod.
odpoledne. Vstupenky si můžete rezervovat na internetových stránkách divadla
a osobně v pokladně divadla vždy v pátek od 18 do 19 hod a hodinu před
představením. Na webových stránkách najdete pozvání i na další divadelní
představení.

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ KRUMVÍŘ
POŘÁDÁ ZÁJEZD NA JARNÍ VÝSTAVU FLORA OLOMOUC, který se koná
v sobotu 28.dubna 2018. Záloha 200 Kč. Přihlášky u pana Františka Planého do
20.dubna.
František Valihrach oznamuje včelařům, že v období od 6.4.2018 do 30.11.2018
bude na svých pozemcích v k. ú. Krumvíř provádět ochranu na plodině řepka
ozimá prostředkem který je zvlášť nebezpečný pro včely. Aplikace bude
prováděna dle etikety výrobce. Jedná se o bloky 9601/26, 9601/27. Pro zasílání
přesnějších aplikací můžete farmu kontaktovat na tel. č.: 739 818 837.
E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení
distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude
přerušena dodávka elektrické energie v pátek 20.04.2018 od 8:00 do 10:00h ulice
Rybníček včetně novostaveb u trafostanice a od 12:00h do 14:00h část od
hasičky a celé Chaloupky, u hřiště, stadion. V pondělí 23.4.2018 od 12:00h do
14:00h Hodonínská od č. p. 14 a 162 po č. p. 251 a 312 mimo č. p. 38, pod
Humny od cihelny po křižovatku s ul. Chaloupky č. p. 342 a 457, Padělky od ul.
U školy po č. p. 111, U Školy a u Hrnčírny celá mimo keramičky. Viz. vývěska u
OÚ.
Společnost AgroMonet, a.s. pracoviště Těšany, hledá do svého kolektivu
pracovníky na pozici 1. Ošetřovatelka hospodářských zvířat, 2. Údržbář. Nástup
možný ihned. V případě zájmu kontaktujte p. Ardelyho, tel. č. 725 082 269.
OÚ vybírá místní poplatky odpad 450,-Kč/osoba, děti do 3 let věku jsou od
poplatku odpad osvobozeni, občané nad 75 let věku: úleva ve výši 225,-Kč/osoba
(odpad), stočné 50,-Kč/osoba, pes 50,-Kč (každý další 75,-Kč). Poplatky můžete
zaplatit přímo na OÚ nebo na číslo účtu: 5925651/0100, VS je číslo domu.
Splatnost poplatků je do 31.5.2018.
TJ Sokol Krumvíř oznamuje občanům, že v sobotu 14.4.2018 ve 13:00h sehrají
žáci Krumvíř fotbalový zápas v Nosislavy, v 15:30h sehrají dospělí Krumvíř
fotbalový zápas v Dražovicích a v 15:30h sehraje dorost Krumvíř fotbalový
zápas v Dolních Bojanovicích. V neděli 15.4.2018 v 10:30h sehraje přípravka
Krumvíř fotbalový zápas v Novosedlých a v 15:30h sehrají na domácím hřišti
muži Krumvíř fotbalový zápas s Šitbořicemi.

