HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Spolek proKrumvíř si Vás dovoluje pozvat na Letní kino v amfiteátru v
Krumvíři, které se koná dnes a v sobotu. Před každým hlavním filmem bude
promítáno pásmo pro děti (cca 20.20 - 21.00 hodin). Dnes 16. 8. 2019 se můžete
od 21:00 těšit na film ŽENY V BĚHU, v sobotu 17. 8. 2019 opět od 21:00 pak na
BOHEMIAN RHAPSODY. Občerstvení včetně popcornu zajištěno. Vstupné
dobrovolné.
Fotbalisté SK Krumvíř sehrají o nadcházejícím víkendu tyto mistrovské zápasy:
Dorost hraje v pátek 16. srpna v 17:30 v Bzenci, A mužstvo bude hrát v sobotu
17. srpna od 17 hodin v Brně s Bystrcí a B mužstvo hraje také v sobotu v 17
hodin v Hlohovci.
Drůbežárna Prace bude v sobotu 17.8.2019 v 8:30 hod. prodávat u KD: kuřice
všech barev, chovné kohouty, roční slepice, brojlerová káčata a husokačeny
mulard, krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky, dále pak vykupovat
králičí kožky - cena 5 Kč/ks.
Soukromý prodejce z Vacenovic bude v pondělí 19.8.2019 od 13:00h do 13:30h
prodávat u KD jablka Golden, Jonagold 1kg za 12-16 Kč, nové brambory
15Kč/kg, nová cibule 20Kč/kg a česnek 150Kč/kg.
Do naší obce přijede čistírna peří od pondělí 19.8.2019 do úterý 20.8.2019 u KD.
Provozní doba od 8:00h do 18:00h. Čistí peří na počkání, šije prošívané deky,
duchny, polštáře. Dodává novou sypkovinu, opravuje deštníky, brousí nože,
nůžky, nůžky na drůbež, šajby a nože do masových mlýnků.
Společnost VINIUM Velké Pavlovice zve všechny na divadelní představení Dívčí
válka v podání divadla Františka Ringo Čecha, které se uskuteční v pátek 23. 8.
v 19.00 hod. O den později, v sobotu 24. 8., se můžete těšit na již 7. ročník
Vinohraní, které začíná v 15:30 hod. Přijďte si poslechnout skupiny Čechomor,
Horkýže Slíže, Reflexy, Traktor, Waťák a Křídla! Všichni jsou srdečně zváni
také na prohlídku do starého křížového sklepa a vinotéky společnosti VINIUM.
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.

