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.
Paní Dana Hečová oznamuje, že dnes 19.9.2019 se koná cvičení Pilates.
MUDr. Novotná oznamuje, že ve čtvrtek 19.9.2019 a pátek 20.9.2019 neordinuje.
MUDr. Blanář oznamuje, že v pátek 20.9.2019 neordinuje.
Fotbalisté SK Krumvíř sehrají o nadcházejícím víkendu tyto mistrovské zápasy:
Přípravka hraje v sobotu 21. září od 9 hodin v Pohořelicích, mladší žáci hrají
také v sobotu v 10 hodin v Kloboukách s Podivínem, dorost hraje v sobotu ve
13:15 doma s Rohatcem, A mužstvo hraje také v sobotu v 15:30 doma s
Moravským Krumlovem, starší žáci hrají v neděli 22. září od 13:30 v
Kloboukách s Brumovicemi a B mužstvo bude hrát v neděli od 15:30 doma s
Bořeticemi.
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.
Do naší obce přijede soukromá kamenická firma Suchánek-Holub a nabízí Vám
tyto služby: Kompletní opravy starých pomníků, čištění obrub od mechu,
stavění nových pomníků, tesání písma, obnova zlatem a stříbrem, dodání
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zákrytových desek ze žuly, drtě, lampy, vázy a další hrobové doplňky. Firma
nabízí akci měsíce 45% slevu na lesklé obruby. Firma se na místní hřbitově
zdrží za jakéhokoliv počasí v sobotu 21.9.2019 od 14:30h do 15:00h. Tel. č.: 736
126 552.
Soukromé kamenosochařství VRBA Libor přijímá v sobotu 21.9.2019 v době od
15:30h do 16:00h na místním hřbitově objednávky na výrobu nových pomníků a
to dle našeho nebo Vašeho návrhu nebo dle zahraničních katalogů. Dále nabízí
sekání, zlacení, stříbření a obnovu písma. Prodej hřbitovních doplňků a jiné
kamenické práce. Na přijaté zakázky platí VELKÉ slevy.
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.

