
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

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. 

Obchůdek ALEX FASHION oznamuje novou otevírací dobu od 16h do 18:30h a 

to odedneška 26.5. každý čtvrtek v KD Krumvíř.  

MUDr. Blanář oznamuje, že v týdnu od 23.5 do 27.5.2022 neordinuje z důvodu 

dovolené, zástup MUDr. Donné, Mudr. Blanářová.  

Městské muzeum v Kloboukách u Brna pořádá v pátek 27. května od 17:00 do 

22:00 hodin akci Muzejní noc. Těšit se můžete na vystoupení studentů MěVG a 

mužského pěveckého sboru Mužáci z Klobouk u Brna, výstavu stavebních 

fotografií a rekonstrukci svatebního koláče. Expozice bude po celou domu 

otevřena. Vstup je volný. Těšíme se na vás. 

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. 

Fotbalisté SK Krumvíř sehrají o víkendu tyto mistrovské zápasy: muži "A" 

hrají v sobotu 28. června v 17:00 doma proti Ratíškovicím, muži "B" budou 

hrát v neděli 29. června v 16:30 v Boleradicích s Ivaní. 

Girasole, z.s., Mrštíkova 122/1, Hustopeče zve všechny pečující, kteří pečují 

doma o své blízké na setkání pečujících dne 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.  

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. 
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