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.
Základní škola Klobouky u Brna oznamuje rodičům, žádajících o přestup žáků
na naši školu do 6. ročníků, že veškeré potřebné informace naleznou na
internetových stránkách školy www.zsklobouky.cz v sekci přestup do ZŠ
Klobouky. Formuláře potřebné k přestupu si můžete také vyzvednout ve škole
po telefonické domluvě na čísle 725 166 203. Řádně vyplněné žádosti o přestup
vhoďte do poštovní schránky u vchodu do školy. Žádosti o přestup je nutné
doručit škole do konce května 2022.
ZUŠ v Kloboukách informuje, že na svých webových stránkách zveřejnila
termíny a kritéria přijímacích zkoušek na školní rok 2022/2023.
Pošta Partner Krumvíř oznamuje, změnu otevírací doby pro tento týden od
25.4. do 29.4.2022 a to následovně: Po, Čt od 8:00h do 10:30h, Út, St od 13:30h
do 16:00h, Pá od 8:00h do 9:30h.
Firma KOHAPLANT, spol. s r.o., prodejce ovocných dřevin uskuteční v naší obci
ve středu 27.4.2022 v 8:00h u KD prodej ovocných stromků, různých druhů
a odrůd, vypěstovaných z bezvirózního materiálu pro jarní výsadbu. Ovocné
dřeviny pocházejí z oblasti 500 m.n.m. Prodávat se budou tyto druhy a odrůdy
ovocných dřevin: Jabloně, Broskve, odrůdy jsou dobře oddělitelné od pecky.
Švestky: nové kvalitní odrůdy jsou dobře oddělitelné od pecky, tolerantní proti
ŠÁRCE švestek. Hrušky: letní máslovky, podzimní a zimní odrůdy vhodné pro
přímou konzumaci, zavařování a skladování Višně, Ringloty, Třešně srdcovky,
Nektarinky, Rybíz červený a černý: osvědčené odrůdy vynikající chuti,
nenáročné pro pěstování. Angrešt, různé druhy drobného ovoce a speciální
zakořenovací hnojivo. Kořeny jsou ošetřeny disperzním gelem zabraňujícím
proti vysychání.
MUDr. Blanář oznamuje, že v pátek 29.4.2022 neordinuje.
Spolek proKRUMVÍŘ si Vás dovoluje pozvat na Otevřené sklepy, které budou
probíhat tuto sobotu, 30. 4. 2022 od 12:00 do 20:00, v Krumvíři. Připraveno je
pro Vás 15 otevřených sklepů a dva foodtrucky s gastronomickými specialitami.
Vstupné 450,- včetně skleničky a neomezené degustace. Prodej vstupenek v den
konání akce před místní hasičkou a na Vinařském domě.

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Vinařství SPIELBERG Vás zve na Čarodějnický jarmark, který se koná 30.
dubna od 8-13h. Těšit se můžete na spoustu výrobků od lokálních výrobců, děti
se můžou těšit na skákací hrad a malování na obličej.
EG.D oznamuje, že ve středu 11.5.2022 od 8:00h do 10:00h bude přerušena
dodávka elektrické energie v části Chaloupky, Na Rybníčku, Národopisný
stadion.
EG.D oznamuje, že ve středu 11.5.2022 od 12:00h do 14:00h bude přerušena
dodávka elektrické energie v části hlavní silnice od č. p. 14 a 164 po č. p. 251 a
312 mimo č. p. 38 a 163, pod humny po křižovatku s ul. Chaloupky č.p. 342 a
457 mimo KD, Padělky od ul. u Školy po č. p. 111, u Školy, U Hrnčírny celá
mimo keramičky.
EG.D oznamuje, že v pondělí 16.5.2022 od 12:00h do 14:00h bude přerušena
dodávka elektrické energie v části hlavní silnice od č. p. 38 a 150 směr Kašnice
po konec obce mimo č. p. 162, KD, za humny č. p. 412 a 96 až u hřbitova a
v areálu ZD.
Pro naši obec nabízí své služby kamenictví s dlouholetou tradicí, které u nás
bude přijímat objednávky na veškeré kamenické práce. Vše za výhodné ceny.
Pro využití této akční nabídky, je NUTNÉ si sjednat přesný čas schůzky s tímto
kameníkem, který se právě pohybuje v okolí naší obce a to na jednoduchém
telefonním čísle: 777-888-332. Nabízí: Nové pomníkové sestavy v žulovém
provedení, broušení starých hrobů, kompletní služby v oboru kamenictví a
restaurování, veškeré opravy a úpravy Vašeho hrobu, dnes sleva až 30%.
Jednota, spotřební družstvo v Mikulově hledá zaměstnance na pozici
Prodavač/ka- pokladní 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.

