
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

Stárci a stárky Vám děkují za účast na hodech a pomoc při jejich přípravách a 

zvou Vás na Odehrávky hodů, které se konají tuto sobotu 10.9.2016. V 18h 

vychází průvod celou obcí od Katky Řezáčové a ve 20h následuje krojovaná 

zábava v KD. 

Dětský folklorní soubor Násedlováček zve všechny děti od 4 do 15 let, které rády 

tančí a zpívají, na zkoušku souboru dne 12.9.2016 a 15.9.2016 v 17h v KD 

v Násedlovicích. V souboru se děti seznámí s folklorem a tradicemi nejen 

Hanáckého Slovácka, ale i dalších regionů Moravy a nejznámějších regionů 

Slovenska. 

MUDr. Burýšková dětská ambulance Klobouky u Brna, oznamuje občanům, že 

v pondělí 12.9.2016 nebude ordinovat. 

Pohybové STUDIO 1 OTVÍRÁ NOVÉ KURZY TANCE PRO DĚTI A 

DOSPĚLÉ A CVIČENÍ PRO ŽENY. STREET DANCE PRO DĚTI - bude 

probíhat každé PO OD 16:00 - 17:00 HOD., od 17:00 - 18:00 junioři. ZUMBA - 

každé PO 19:00 - 20:00 Hod. Bodyforming cvičení pro ženy: - ST - 19:00 - 20:00 

Pilates - PO a ST 20:00 - 21:00 HOD. Místo konání: Hasička 1. Patro. Na lekcích 

se Vám budou věnovat profesionální lektoři. Mistři ČR a Evropy. Více 

informací na mob: 722 906 389, email: studio1.boretice@gmail.com nebo 

www.tstudio1.cz. 

TJ Sokol Krumvíř oznamuje občanům, že v sobotu 10.9.2016 v 16:00h sehrají 

muži Krumvíř fotbalový zápas v Ratíškovicích a neděli 11.9.2016 v 10:00h 

sehraje přípravka Krumvíř fotbalový zápas ve Starovicích, ve 12:45h sehraje na 

domácím hřišti dorost Krumvíř fotbalový zápas s Podivínem a v 15:00h sehrají 

na domácím hřišti žáci Krumvíř fotbalový zápas s Vrbicí. 

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. 
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