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OÚ Krumvíř oznamuje občanům, že vybírá místní poplatky na rok 2022 odpad, 

srážková voda a pes. Splatnost poplatků je do 31.5.2022. 

Městské muzeum v Kloboukách u Brna oznamuje občanům, že během 

Velikonoc bude mít otevřeno v sobotu, v neděli a v pondělí od 13:00 do 17:00 

hodin. Všichni jste srdečně zváni. 

Fotbalisté SK Krumvíř sehrají o víkendu tyto mistrovské zápasy: starší žáci 

hrají v sobotu 16. dubna v 9 hodin doma proti Dubňanům, mladší žáci hrají také 

v sobotu v 10:45 doma proti Dubňanům, dorost hraje v sobotu ve 13:45 doma 

proti Vracovu, muži "A" hrají v sobotu v 16 hodin doma proti Spartě Brno a 

muži "B" hrají v sobotu v 16 hodin v Boleradicích proti Březí. 

MUDr. Novotná oznamuje, že od út 19.4. do čt 21.4.2022 neordinuje.  

Drogerie Jana Svobodová si dovoluje pozvat všechny zájemce na akci Den 

s Ryorem, která se uskuteční v prostorách prodejny ve čtvrtek 21.4.2022 v době 

od 9:00h do 12:00h a od 13:00h do 16:00h. Při nákupu kosmetiky RYOR získáte 

slevu ve výši 20%. Vybrané produkty a novinky si budete moci vyzkoušet.  

TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů bude 

provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, 

kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva. Termín revizí a 

kontrol se uskuteční ve STŘEDU dne 4.5.2022. -cena za kontrolu a čištění 

komínu je 350 Kč, -cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 350 Kč, -

cena za revizi kotle na tuhá paliva je 950 Kč. Zájemci se mohou objednat 

telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989. 

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. 

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 
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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. 
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