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Byla nalezena dívčí kabelka. Kdo ji ztratil, nechť si ji vyzvedne na OÚ. 

E.ON Česká republika, a.s. oznamuje občanům, že od 5.9.2019 do 13.9.2019 

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. 

MUDr. Blanář oznamuje, že v pátek 6.9.2019 neordinuje. 

MUDr. Novotná oznamuje, že v pondělí 9.9.2019 neordinuje. 

MUDr. Burýšková, dětská ambulance Klobouky u Brna oznamuje, že od středy 

28.8.2019 do pátku 6.9.2019 neordinuje. Zástup MUDr. Diblíková Kobylí. 

E.ON Distribuce a.s. oznamuje, že v pondělí 9.9.2019 od 7:30h do 14:30h bude 

přerušena dodávka elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení 

distribuční soustavy a to v oblasti Rybníček od č. p. 52, 421 a 285 po č. p. 452 

mimo č. p. 446. 

V sobotu 7.9.2019 se v kulturním domě 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. 

Fotbalisté SK Krumvíř sehrají o nadcházejícím víkendu tyto mistrovské zápasy: 

muži A hrají v pátek 6. září v 17:30 doma s Mutěnicemi, mladší žáci budou hrát 

v sobotu 7. září v 9:30 v Kloboukách s Ivaní, dorost hraje doma v sobotu od 

13:45 s Vlkošem, starší žáci hrají v neděli 8. září ve 14 hodin v Kloboukách s 

Březím a muži B hrají doma v neděli od 16 hodin s Hruškami. 

SK Krumvíř si vás dovoluje pozvat na další ročník tradiční Burčákové zábavy, 

která se koná 7. září v sále Kulturního domu v Krumvíři. Pro všechny znalé i 

neznalé se program oproti předchozím ročníkům nemění. Čeká vás spousta 

zábavy, tance, pití, her a soutěží. Novinkou, na kterou se letos můžete těšit, je ne 

jeden, ale rovnou dvojice DJs, kteří vás už nemohou dočkat. Pozvání na tuto 

nazaměnitelnou akci přijal DJ Mirek Šafránek a jako host Roman Koloděj, 

působící nyní na Freeradiu a rádiu Krokodýl (jinak oba bývalí kolegové z 

Frekvence 1). Tak si nezapomeňte 7.9. namazat pod koleny a dorazit do 

krumvířského kulturáku pobavit se s mixem oldies pisníček i nejnovějších hitů!! 
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Dne 21.10.2019 se v KD Krumvíř v 19:00h uskuteční představení zábavného 

pořadu Zdeňka Izera s názvem Na plný coole. Předprodej vstupenek je na 

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

 

http://www.ticketart.cz/

