
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

Dne 29.10.2020 se v KD Krumvíř v 19:00h uskuteční představení divadelní 

společnosti Háta anglická komedie s názvem Vztahy na úrovni. Předprodej 

vstupenek je na Obecním úřadě Krumvíř a v síti www.ticketart.cz.  

Dne 16.12.2020 se v KD Krumvíř v 19:00h uskuteční představení zábavného 

pořadu Miroslava Donutila s názvem Na kus řeči. Předprodej vstupenek je na 

Obecním úřadě Krumvíř a v síti www.ticketart.cz.  

Informujeme občany, že obec Krumvíř je přiřazena do aplikace Mobilní 

rozhlas. Aplikaci si stáhněte do svých telefonů a následně budete dostávat 

bezplatná upozornění na různé aktuality, události a změny v obci. 

E.ON Česká republika, a.s. oznamuje občanům, že od 9.9.2020 do 15.9.2020 

bude v naší obci provádět odečty elektroměrů k ročnímu vyúčtování. Žádáme 

všechny občany, aby umožnili přístup k elektroměrům, případně napsali 

výrobní číslo a stav měřidla na lístek s adresou na dveře domu. Připravte si také 

stavy elektroměrů ze sklepů, garáží, staveb a pod. V případě, že odečet nebude 

možný v daném termínu uskutečnit, lístek s adresou, výrobním číslem a stavem 

zanechte na OÚ. 

Zelenina Juvita Uherský Brod příjímá objednávky na ovocné kvasy, a to 

Švestky a hrušky s možností dovozu domů. Objednávky příjímáme  na 

telefonním čísle 606575578. 

Diakonie BETLÉM hledá pracovníky přímé péče do nového Domova Betlém v 

Kloboukách u Brna. Jedná se o přímou obslužnou péči o dospělé osoby s těžkým 

tělesným postižením. Nástupní mzda je 20.000 Kč hrubého s možností růstu, 

nástup možný ihned. Bližší informace Vám podá paní Zuzana Šrahůlková, 739 

244 837. 

Fotbalisté SK Krumvíř vás zvou na Burčákovou zábavu, která se uskuteční v 

sobotu 12. září od 19 hodin vedle fotbalového hřiště v Krumvíři. K tanci a 

poslechu bude hrát DJ Žažoha, občerstvení zajištěno. 

Fotbalisté SK Krumvíř sehrají o nadcházejícím víkendu tyto mistrovské zápasy: 

žáci hrají v sobotu 12.9. v 10 hodin doma proti Brumovicím, dorost hraje také v 

sobotu od 13:45 doma proti Lipovu, muži hrají v sobotu v 16 hodin doma proti 

Mutěnicím, přípravka hraje v neděli 13. září v 10 hodin doma proti Perné a 

muži B hrají také v neděli od 16 hodin v Boleradicích proti Ivani. 

 

http://www.ticketart.cz/
http://www.ticketart.cz/

