HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
MUDr. Anežka Novotná oznamuje, že do středy 30.3.2022 neordinuje.
Rybářství Dujsík bude dnes 30.3.2022 ve 14:30h u OÚ prodávat živé ryby: kapr
a pstruh. Na požádání ryby zabije a vykuchá.
Do naší obce přijela čistírna peří od středy 30.3. do čtvrtka 31.3.2022 v době od
8:00h do 18:00h u KD. Čistí peří na počkání, šije prošívané deky, duchny,
polštáře, dodává novou sypkovinu, opravuje deštníky, brousí nože, nůžky, nůžky
na drůbež, šajby a nože do masových mlýnků.
Honební společenstvo Krumvíř zahajuje činnost „Klubu přátel přírody a
myslivosti“ pro děti a mládež. Zahajovací setkání zájemců se uskuteční ve
čtvrtek 31.3.2022 v 16.30hod. v prostorách hasičské zbrojnice.
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.
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.
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.
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.
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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.

