
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

Vedení Mateřské školy Krumvíř oznamuje, že nový školní rok  bude zahájen ve 

čtvrtek 1. září 2016 v 6,30 hodin. Stravování pro děti mateřské školy začne také 

ve čtvrtek 1. září. Základní škola Krumvíř  zahájí školní rok ve čtvrtek 1. září v 

8 hodin před budovou školy. Žáci si přinesou aktovku a přezůvky. Obědy pro 

žáky základní školy začne školní jídelna vařit od pondělí 5. září 2016. 

MUDr. Blanář oznamuje, že od pondělí 29.8.2016 do středy 31.8.2016 nebude 

ordinovat. 

Oznamujeme občanům, že se našel kříženec jezevčíka hnědé barvy. Komu se 

ztratil, nechť se přihlásí na OÚ. 

Levný textil p. Šmídeková oznamuje, že od pondělí 29.8.2016 do středy 7.9.2016 

probíhá sleva vše za 35,-Kč. 

Drůbežárna Prace bude v sobotu  3. 9.  v 8:30 hod. u KD prodávat: kuřice všech 

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

brojlerová káčata, 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. 

TJ Sokol Krumvíř oznamuje občanům, že v sobotu 3.9.2016 ve 13:45h sehraje 

na domácím hřišti dorost Krumvíř fotbalový zápas s Hlohovcem, v 16h sehrají 

na domácím hřišti muži Krumvíř fotbalový zápas s Vyškovem a v neděli 

4.9.2016 ve 13:15h sehrají žáci Krumvíř fotbalový zápas v Nikolčicích. 

V sobotu 17.9.2016 se v KD v Krumvíři  koná od 8:00 do 11:00 burza dětského, 

dámského, pánského oblečení, příslušenství pro miminka, hraček, obuvi, knih a 

sportovního vybavení. Bližší informace na vývěsce obecního úřadu. 

E.ON Distribuce, a.s. oznamuje občanům, že v úterý 13.9.2016 od 7:30h do 

16:00h bude přerušena dodávka elektrické energie v oblasti Krumvíř studna za 

hřištěm K/2108/60 a v úterý 20.9.2016 od 8:30h do 16:30h bude přerušena 

dodávka elektrické energie v oblasti Rybníček. Případné použití vlastního 

náhradního zdroje je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Česká 

republika, s.r.o. Pro další informace volejte tel. č. 800 225 577 nebo webová 

stránka www.eon.cz. 

Kominická firma Sazimex bude v sobotu 03.09. 2016  v naší obci provádět 

kontroly a čištění komínů a vystavovat roční kontrolní zprávy. Objednávejte se 

na telefonním čísle 777 547 944. 

http://www.eon.cz/

