HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Upozorňujeme majitele psů, aby po svých psech uklízeli exkrementy na
veřejném prostranství. Děkujeme.
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.
MUDr. Novotná oznamuje, že ve čtvrtek 19.9.2019 a pátek 20.9.2019 neordinuje.
Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 19.9.2019 od 10:00h – 10:30h u
KD prodávat vejce cena 1,90-3,20Kč/ks, brambory Marabel, cibule, česnek, med
a mák.
Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi, bude ve čtvrtek 19. září od
10:30h do 10:50h u KD nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího,
kachního, vepřového masa, poctivých masouzenářských výrobků a škvařeného
sádla za nízké ceny. Současně s prodejem masa bude probíhat prodej českých
vajec od 1,90 Kč/ks. Dále například: Škvařené sádlo od 60 Kč/kg, Kuřecí prsní
řízky 129 Kč/kg, kuřecí zadní čtvrtky za 55 Kč/kg, aj. Škvařené sádlo kyblík 1
kg za 59 Kč. Příjem objednávek na tel. čísle: 777 814 413.
Obec Krumvíř, krumvířští stárci a stárky a krojovaná chasa Vás srdečně zvou
na Odehrávky hodů, které se konají 21.9.2019 v Kulturním domě v Krumvíři. •
K tanci a poslechu hraje DH Lácaranka. Přespolní vítáni. Všichni krojovaní
mají vstup zdarma! PROGRAM: 17:00 průvod od Veroniky Ledahudcové celou
obcí, 20:00 začátek zábavy na KD.
Obec Morkůvky zve všechny děti i dospělé na soutěž ve vyřezávání dýní. 15.
ročník morkůvské Heloudýně se uskuteční 21. 9. 2019 od 14:00 na Pláckách u
kulturního domu. Součástí této akce bude soutěžní ochutnávka dýňového zelí,
ochutnávka dýňových a cuketových specialit, tradiční malý jarmark, soutěž o
největší vypěstovanou dýni, malování na obličej, aquazorbing a různé soutěže
pro děti i dospělé. Program zahájí taneční skupina MOVE AROUND /MUF
ERAUND/ a skupina historického šermu GRÁL Z BRNA. Pro návštěvníky akce
je připraveno občerstvení, burčák, maso na grilu, speciality z dýně a cukety,
trdelníky, výrobky z perníku apod. Od 19 hodin zahraje skupina KOŽUCH.

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
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.

