HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
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.
Pošta Partner oznamuje, že dnes 13.9.2019 je z technických důvodů zavřeno.
Obecní úřad Krumvíř upozorňuje vinaře a vinohradníky na povinnost vypínání
plynových děl pro plašení špačků v době od 21:00h večerní do 6:00h ranní, která
vychází z Obecně závazné vyhlášky obce Krumvíř č. 2/2012. Provoz plynových
děl je povolen v čase od 6:00h ranní do 21:00h večerní.
SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA DĚTSKÝ BAZÁREK, KTERÝ SE KONÁ V
SOBOTU 14. ZÁŘÍ V KULTURNÍM DOMĚ V BOŘETICÍCH. BAZÁREK JE
ZAMĚŘEN PŘEVÁŽNĚ NA PODZIMNÍ A ZIMNÍ TÉMATIKU. BUDE ZDE
MOŽNÉ NAKOUPIT BAZÁRKOVÉ A JINÉ VĚCI SPOJENÉ S DĚTMI.
PRODEJ ZAČÍNÁ V 8:00 HOD A KONČÍ VE 12:00 HOD.
Fotbalisté SK Krumvíř sehrají o nadcházejícím víkendu tyto mistrovské zápasy:
Muži A hrají v sobotu 14. září od 10:15 v Boskovicích, dorost bude také v sobotu
ve 13:45 hrát v Lipově, mladší žáci hrají v sobotu ve 14 hodin ve Valticích,
přípravka hraje také v sobotu ve 14 hodin doma s Novosedly, starší žáci hrají v
neděli 15. září ve 13:30 v Lednici a muži B budou hrát v neděli od 16 hodin v
Moravské Nové Vsi.
Soukromý prodejce z Vacenovic bude v pondělí 16.9.2019 od 13:30h do 14:00h
prodávat u KD jablka Golden, Gala 1kg za 18-20 Kč, brambory na uskladnění
15Kč/kg, nová cibule 18Kč/kg, česnek a včelí med 150Kč/kg.
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.

