HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
OÚ Krumvíř oznamuje občanům, že vybírá místní poplatky na rok 2022 odpad,
srážková voda a pes. Splatnost poplatků je do 31.5.2022.
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.
OÚ Krumvíř upozorňuje občany, aby nezastavovali na hlavní silnici v místě
jednosměrného provozu. Z důvodu bezpečnosti a plynulosti provozu.
MUDr. Anežka Novotná oznamuje, že od středy 18.5. do pondělí 23.5.2022
neordinuje.
Restaurace Nebe u čerta Krumvíř 38 vás zve v pátek 20.5.2022 na hudební večer
s kapelou HAZARD a grilovaným masem na roštu.
ČZS Sdružení vinařů Krumvíř oznamuje, že odjezd autobusu na zájezd do lázní
Mošoň je v sobotu 21.5.2022 v 6h od OÚ Krumvíř.
Drůbežárna Prace bude v sobotu 21. 5. 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.
Honební Společenstvo a obce Krumvíř Vás srdečně zve na dětský den
s myslivostí v Krumvíři v sobotu 21.5.2022 ve 13:00h na stadionu. Průběh
formou soutěže ve třech věkových kategoriích. Disciplíny: stezka v přírodě se
soutěží, střelba ze vzduchovky. Dále opékání špekáčků, ukázka sokolnictví,
malování na obličej. Občerstvení pro Všechny zajištěno!
Fotbalisté SK Krumvíř sehrají o víkendu tyto mistrovské zápasy: starší žáci
budou hrát v sobotu 21. května ve 13 hodin ve Velkých Pavlovicích, mladší žáci
hrají také v sobotu ve 14:45 ve Velkých Pavlovicích, dorost hraje v sobotu v
16:30 v Rohatci, muži "B" hrají v sobotu v 16:30 v Podivíně a muži "A" hrají v
sobotu v 17 hodin v Mutěnicích.
Soukromé kamenosochařství VRBA Libor přijímá v sobotu 21.5.2022 v době od
16:00h do 16:30h na místním hřbitově objednávky na výrobu nových pomníků a
to dle našeho nebo Vašeho návrhu nebo dle zahraničních katalogů. Dále nabízí
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sekání, zlacení, stříbření a obnovu písma. Prodej hřbitovních doplňků a jiné
kamenické práce. Na přijaté zakázky platí VELKÉ slevy.
Společnost BV Brumovice Výtahy s.r.o. Vás srdečně zve na rockový festival
Nádražák, který proběhne v sobotu dne 21. května od 16 hodin v Kloboukách u
Brna v areálu bývalého nádraží. Těšit se můžete na revivalové kapely Kožuch,
Poison Candy, Tublatanka, AC/DC a ohňostroj.
Obec Kašnice a spolek Kašnické děvčice zvou na netradiční den dětí, kde se
pobaví i něco nového naučí nejen děti. Připravujeme zábavný program, ukázky
a vybrané disciplíny ve spolupráci se složkami IZS i mediky Lékařské fakulty
MU. Děti si mohou vyzkoušet různé aktivity, při registraci dostanou
záznamovou kartičku a při splnění úkolů obdrží dárečky. Občerstvení bude k
dispozici v Kuchyni u Kotů. Přijďte s dětmi v neděli 22.5.2022 kdykoliv mezi 10.
a 15. hodinou, program ukončíme po 16. hodině.
MUDr. Blanář oznamuje, že v týdnu od 23.5 do 27.5.2022 neordinuje z důvodu
dovolené, zástup MUDr. Donné, Mudr. Blanářová.
Spolek vojenské historie Valtice spolu s ČZS Sdružení vinařů Krumvíř pořádá
v úterý 24.5.2022 od 19h na vinařském domě přednášku Mgr. Trávníčka:
Transporty československých legionářů z Vladivostoku do vlasti. Součástí
přednášky bude prezentace a ochutnávka panamského legionářského rumu
„Hefron“.
V sobotu 28. května 2022 od 14.00 do 19.00 pořádá Památník bratří Mrštíků
Diváky Muzejní odpoledne. Jedná se o akci v rámci XVIII. ročníku festivalu
muzejních nocí. Vstup na tuto akci je ZDARMA.
Girasole, z.s., Mrštíkova 122/1, Hustopeče zve všechny pečující, kteří pečují
doma o své blízké na setkání pečujících dne 24.5.2022 a 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.
Restaurace Formanka Čejč hledá nové posily do týmu. Hledáme kuchaře,
pomocnou sílu do kuchyně a pracovníka úklidu. Více informací na telefonu 601
258 888.
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KOBERCE TREND mají mimořádnou akci mínus 25% na všechno zboží!
Pouze od této středy 18.05.2022 do soboty 21.05.2022 mínus 25% na vše!
Přesvědčte se o skvělých cenách na koberce, pvc, vinyl, laminát a další sortiment
v prodejně Koberce Trend Kyjov. Pouze tuto středu až sobotu sleva pro všechny
a na všechno mínus 25%!
Firma Ing. Richard Klimovič hledá pro provozovnu v Krumvíři zaměstnance
nebo brigádníky, firma se zabývá výrobou vzorkovnic stavebních materiálů. Pro
bližší informace volejte: 604 815 175.
Jednota, spotřební družstvo v Mikulově hledá zaměstnance na pozici Vedoucí
provozní jednotky do prodejny Jednota Krumvíř, č.38, 691 73. Nástup ihned
nebo dohodou. Více informací na webových stránkách www.jednota.cz, sekce
Kariéra, na prodejně nebo na tel. čísle 519 500 958.

