HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Základní škola pořádá dnes 28.3.2019 v 16,00 hod. Den otevřených dveří v
Základní škole pro rodiče budoucích prvňáčků, kde se dozví informace o zápisu
do I. ročníku, informace o odkladu školní docházky a organizaci školního roku
2019/2020.
E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení
distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie dne 18.4.2019
od 7:30h do 12:00h v ulici Rybníček včetně staveb u trafostanice po č. p. 442.
Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo
www.eon.cz.
Fotbalisté SK Krumvíř sehrají o nadcházejícím víkendu tyto mistrovské zápasy:
dorost hraje v sobotu 30. března ve 12:45 na domácím hřišti s Dolními
Bojanovicemi, muži A hrají také v sobotu od 15:00 doma s Rousínovem a muži B
hrají v neděli 31.3. od 15:00 opět na domácím hřišti se Šitbořicemi.
V sobotu 30.3.2019 od 11:00h do 11:40h bude na místním hřbitově KamenictvíBronislav Urbanec ml. provádět kamenickou práci. Bude-li mít někdo s občanů
zájem o nápis, přisekávku, pomník, opravu hrobu a podobně, ať se dostaví ve
zmíněnou dobu na místní hřbitov.
Do naší obce přijede soukromá kamenická firma Suchánek-Holub a nabízí Vám
tyto služby: Kompletní opravy starých pomníků, čištění obrub od mechu,
stavění nových pomníků, tesání písma, obnova zlatem a stříbrem, dodání
zákrytových desek ze žuly, drtě, lampy, vázy a další hrobové doplňky. Firma
nabízí akci měsíce 45% slevu na lesklé obruby. Firma se na místní hřbitově
zdrží za jakéhokoliv počasí v sobotu 30.3.2019 od 13:30h do 14:00h. Tel. č.: 736
126 552.
Drůbežárna Prace bude v úterý 2.4.2019 v 8:30 hod. u KD prodávat: kuřice
všech barev, chovné kohouty, roční slepice, brojlerová kuřata, káčata, housata,
husokačeny mulard, krmivo pro nosnice a králíky, vitamínové doplňky, dále
pak vykupovat králičí kožky - cena 10 Kč/ks.
Firma Kohaplant, spol. s r.o. - Váš dlouholetý prodejce ovocných dřevin bude
prodávat v pátek 5.4.2019 od 9:50h do 10:10h u KD ovocné stromky a balené
růže. Speciální hnojivo na podporu kořenového systému. Švestky pouze za 99
Kč. Kořeny jsou ošetřeny speciálním disperzním gelem, který chrání kořeny
před vysušením.

