HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Upozorňujeme občany, na znovu se pohybující se osoby po obci ve věci přepisu
energií. Objevil se další případ těchto podvodů. Nikomu nic neodsouhlasujte po
telefonu, nepodepisujte a nedávejte jim žádné peníze.
MUDr. Blanář oznamuje, že v pátek 5.4.2019 neordinuje.
MUDr. Burýšková oznamuje, že od pátku 5.4.2019 do čtvrtka 18.4.2019
neordinuje. Zástup MUDr. Diblíková Kobylí.
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.
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.
Spolek proKRUMVÍŘ se přidává k iniciativě Ukliďme Česko a organizuje
brigádu na tuto sobotu 6.4.2019. Cílem akce je uklidit Krumvíř od nafoukaných
a odhozených odpadků. Sraz v 9:00 u Kulturního domu. Jakákoli forma pomoci
je vítána.
Fotbalisté SK Krumvíř sehrají o nadcházejícím víkendu tyto mistrovské zápasy:
přípravka hraje v sobotu 6. dubna ve 12:30 v Pohořelicích, starší žáci budou
hrát v sobotu od 10:00 v Hlohovci, muži A hrají také v sobotu od 15:30 v Brně
na hřišti Bosonoh, dorost hraje v neděli 7. dubna od 13:00 v Dubňanech a muži
B hrají v neděli od 15:30 v Týnci.
Dětský folklorní soubor Pantlička ve spolupráci s Obcí Krumvíř Vás srdečně zve
na Dětské krojované odpoledne, které se koná v neděli 7.4.2019 od 15h v KD. K
tanci a poslechu hraje DH Šardičanka.
ZŠ a MŠ Krumvíř zve všechny děti na divadelní představení Z Devatera
pohádek, které zahraje Divadélko pro školy Hradec Králové dne 8. dubna
v 10,45 hodin v kulturním domě. Vstupné 50,-Kč. Všechny děti i rodiče jsou
srdečně zváni.

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
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
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%.

