HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Základní škola Krumvíř oznamuje, že zápis do 1.ročníku na školní rok
2018/2019 se koná dnes 5.4.2018 v době od 15,30 do 17,00 hod. v budově školy.
Zdravá výživa Klobouky u Brna Vás zve na přednášku spisovatelky p. Zdenky
Blechové: Jak komunikovat s partnerem, dětmi a ostatními, abychom se
nezabili, která se koná v pátek 6.4.2018 od 18:00 do 20:00h.
Drůbežárna Prace bude v sobotu 7.4. v 8:30 hod. u KD prodávat: kuřice a
kohouty různých barev, roční slepice, brojlerová kuřata,káčata, housata,
husokačeny, krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové doplňky, dále pak
vykupovat králičí kožky - cena 10-15 Kč/ks.
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.
Spolek proKRUMVÍŘ se připojuje k akci Ukliďme Česko a organizuje brigádu
na sobotu 7.4.2018. Cílem akce je uklidit Krumvíř od nafoukaných a
odhozených odpadků. Konkrétnější lokality budou blíže upřesněny. Sraz 7.4. v
9:00 u Kulturního domu. Jakákoli forma pomoci je vítána. Rukavice a
odpadkové pytle budou zajištěny.
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
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zaplatit přímo na OÚ nebo na číslo účtu: 5925651/0100, VS je číslo domu.
Splatnost poplatků je do 31.5.2018.
ZŠ a MŠ Těšany oznamuje, že přijme od 27.8.2018 vyučenou kuchařku do školní
jídelny v Těšanech na celý úvazek s praxí nejlépe ve školství. Životopis zasílat na
email ivana.rychlikova@zsamstesany.cz.
ČSÚ oznamuje, že do 27.5.2018 probíhá výběrové šetření o životních
podmínkách domácností v ČR pod názvem „Životní podmínky 2018“. Terénní
pracovníci se budou prokazovat průkazem tazatele či průkazem zaměstnance
ČSÚ a příslušným pověřením.
TJ Sokol Krumvíř oznamuje občanům, že v sobotu 7.4.2018 ve 13:15h sehraje
na hřišti v Kloboukách dorost Krumvíř fotbalový zápas s Hroznovou Lhotou, ve
14:30h sehrají muži Krumvíř fotbalový zápas ve Velkých Hostěrádkách a
v 15:30h sehrají dospělí na domácím hřišti fotbalový zápas s Vyškovem. V neděli
8.4.2018 v 10:00h sehrají žáci Krumvíř fotbalový zápas v Charvatské Nové Vsi.
Pro naši obec nabízí své služby kamenictví s dlouholetou tradicí, které u nás
dnes 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, a jiné opravy a úpravy Vašeho hrobu. Dnes sleva až
30%. Opakuji telefonní číslo, které je platné po celý rok 777-888-332
Divadlo Boleradice uvádí v sobotu 7. a v neděli 8. dubna muzikál Sugar českého
divadelního souboru Vomladina z Vídně. O týden později, v pátek 13. dubna, se
přestaví soubor Karla Čapka Děčín s veselohrou Vražda sexem. Další dubnový
víkend, v sobotu 21.4., s detektivní komedií Staršidlo 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.

