
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

Obec Krumvíř, krumvířští stárci a stárky a krojovaná chasa Vás srdečně zvou 

na Odehrávky hodů, které se konají v sobotu 8.9.2018 v Kulturním domě v 

Krumvíři. V - 17:00h průvod od Vanesy Trávníčkové celou obcí, ve 20:00h 

začátek zábavy na KD. K tanci a poslechu hraje DH Ištvánci. Přespolní vítáni. 

🙂 Všichni krojovaní mají vstup zdarma! 

E.ON Česká republika, a.s. oznamuje občanům, že od 3.9.2018 do 10.9.2018 

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. 

Soukromý prodejce z Vacenovic bude v pondělí 10.9.2018 od 12:00h do 12:30h 

prodávat u KD jablka Golden, Gala 1kg za 20-25 Kč, hrušky 25Kč/kg, 

brambory 1kg za 10Kč/kg, cibule 12Kč/kg, česnek a včelí med 140,-Kč/kg. 

E.ON Distribuce, a. s. oznamuje, že dne 25.9.2018 od 8:00h do 16:00h bude 

přerušena dodávka elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení 

distribuční soustavy v oblasti hlavní ulice od č. p. 14 a 162 po školu mimo č. p. 

38, od školy po č. p. 111 a č. p. 438 mimo kabelové přípojky školy. Bližší 

informace na vývěsce. 

Domácí péče senior se sídlem v Bošovicích nabízí seniorům pomoc v domácnosti 

jako např. drobný nákup, úklid, osobní hygienu. Bližší informace na tel. č.: 

602 875 871, e-mail: domacipecesenior@gmail.com nebo na stránkách 

www.domacipecesenior.cz. 

TJ sokol Krumvíř oznamuje, že v sobotu 8.9.2018 ve 14:15h sehraje na domácím 

hřišti dorost Krumvíř fotbalový zápas s Ratíškovicemi, ve 14:30h sehraje 

přípravka Krumvíř fotbalový zápas ve Vranovicích, v 16:30h sehrají na 

domácím hřišti muži krajský přebor fotbalový zápas s TJ Tatran Bohunice a 

v neděli 9.9.2018 v 10:00h sehrají starší žáci Krumvíř fotbalový zápas v Březí, ve 

14:30h sehrají mladší žáci fotbalový zápas ve Vrbici a v 16:30h sehrají na 

domácím hřišti muži sk. A Krumvíř fotbalový zápas s Bořeticemi. Ve středu 

12.9.2018 sehrají v 16:30h na domácím hřišti muži krajský přebor fotbalový 

zápas s Tišnovem. 
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