HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Mikroregion Hustopečsko s ORP Hustopeče, jehož je obec Krumvíř členem,
zřídil bankovní účet na sbírku postiženým obcím tornádem pod názvem:
„Tornádo ničilo, my pomáháme“. Pokud budete chtít pomoci finančním
příspěvkem postiženým obcím, zašlete jej na č. ú.: 6013134339/0800. Děkujeme
za pomoc.
Spolek Terezínských vinařů Vás zve na 15. ročník Dne otevřených sklepů
v Terezíně, který se koná první prázdninovou sobotu tj. 3. července, od 11:00h.
Ochutnáte kvalitní vína od místních vinařů za doprovodu Mužáků z Hovoran.
Srdečně zvou vinaři z Terezína.
Byly nalezeny klíče, kdo je ztratil, nechť si je vyzvedne na OÚ.
Firma Juriga bude v sobotu 3. 7. v 16.00 hodin prodávat nové brambory a
cibuli. Brambory - 1 kg za 12,50 Kč, baleny po osmi kilogramech, cibule - cena
za 1 kg 20 Kč, balena po pěti kilogramech.
Městské muzeum v Kloboukách u Brna Vás zve na prodloužený víkend.
Otevřeno je od soboty 3. července do úterý 6. července. Děti, co přinesou ukázat
vysvědčení, mají vstup zdarma. V sobotu 3. července se v Šitbořicích koná
setkání historických vozidel. Skupina těchto vozidel vyrazí ve 13:00 hodin do
našeho muzea. Prohlédnout si je můžete na náměstí a u muzea. V pondělí 5.
července je celý den ku příležitosti vyvěšení moravské vlajky snížené vstupné.
Všichni jste srdečně zváni. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Jezdecký klub Kaverto Šitbořice pořáda tento víkend 3. a 4.7. Jezdecký den v
areálu bývalého parkuru v Nikolčicích. V sobotu 3.7. od 9hod začínají jizdy
zručnosti - tak zvaný Trail, Extreme Trail a jizda zrucnosti na čas Cowboy
race. V neděli 4.7. dd 10hod kostýmová drezurní jízda na hudbu a od 13hod
začínají parkurové soutěže. Občerstvení zajištěno, bohatá tombola. Srdečně
zvou pořadatelé.
V pondělí 5.7.2021 v 9:00h se koná u příležitosti svátku sv. Cyrila a Metoděje
Pouť u kapličky Krumvíř. Mše svatá bude sloužena za hasiče, pracovníky
záchranných systémů, oběti a všechny postižené ničivým tornádem.
MUDr. Novotná oznamuje, že ve dnech od 7.7. do 9.7. neordinuje.

