
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

Oznamujeme, že se našel klíč s přívěsky a šňůrkou na krk. Kdo ho ztratil, nechť 

se přihlásí na OÚ. 

Paní Stehlíková, nabízí koťata darem. Kdo má zájem nechť se přihlásí na č. p. 

226 u nádraží. 

Paní Švagerková Ludmila Mutěnice oznamuje, že objednává koláčky k hodům. 

Tvarohové, ořechové, povidlové a makové – za 1ks cena 3,80Kč. Objednávky na 

tel. č. 776 711 992 nebo 518 370 717. Koláčky vám budou přivezeny v pátek 

19.8.2016 v 18h ke KD. 

Myslivecký spolek Hubert Krumvíř zve všechny děti  - ty nejmenší  i s rodiči -  

na „Odpoledne s myslivostí“, které proběhne v sobotu 11. června. Slavnostní 

zahájení proběhne ve 14 hodin u školy. Děti půjdou po naučné stezce, kde budou 

plnit různé úkoly s přírodovědně - mysliveckou tematikou, zastřílí si, čeká je i 

přírodovědný kvíz, ukázka cvičeného loveckého psa a drobné pohoštění. Všichni 

jste srdečně zváni! 

Hráči Sokolu Krumvíř, oddílu kopané, sehrají na domácím hřišti o víkendu tyto 

zápasy: Muži sehrají mistrovské utkání v sobotu 11. června v 16:30 proti 

Lovčicím a přípravka pořádá v neděli 12. června od 10 hodin také na domácím 

hřišti pohárový turnaj za účasti šesti družstev této věkové kategorie. 

Pobočka České spořitelny Klobouky u Brno oznamuje, že v pátek 24.6.2016 

bude z personálních důvodů uzavřena. Bankomat bude plně funkční a nejbližší 

dostupná  pobočka je na Čejči. 

Pro naši obec nabízí své služby kamenictví, které u nás dnes sjednává 

objednávky na veškeré kamenické práce. Vše za bezkonkurenční 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. Konzultace je vždy zdarma ! Nabízí : ·Nové 

pomníkové sestavy a jiné úpravy a opravy Vašeho hrobu. ·kompletní služby v 

oboru kamenictví a restaurování.  

Drůbežárna Prace bude v sobotu 11. 6.   v 8:30 hod.  u KD prodávat: 

kuřice všech barev + chovné kohouty  - cena 170 Kč/ks, roční slepice - cena 80 

Kč/ks, brojlerová kuřata, kuřata Kalimero, káčata, housata, husokačeny, krůty, 

jatečné kachny o váze 3-4 kg - cena 190 Kč/ks. Krmivo pro drůbež a králíky + 

vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - 5 Kč/ks. 


