
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

Upozorňujeme občany, na pohybující se osoby po obci ve věci přepisu energií. 

Objevil se další případ těchto podvodů. Nikomu nic nepodepisujte a nedávejte 

jim žádné peníze. 

ČZS sdružení vinařů Krumvíř oznamuje majitelům vinic Díly, Stádliska a 

Barany, že poplatky za hlídání se vybírají v sobotu 13.10.2018 od 17:00h do 

18:00h a v neděli 14.10.2018 od 11:00h do 12:00h na Vinařském domě. 

Obecní úřad zve všechny občany v neděli 14.10.2018 ve 14:00h na slavnostní 

otevření nové tělocvičny. Program: slavnostní otevření – přestřižení pásky, 

slavnostní projev, prohlídka tělocvičny a fotografií z realizace rekonstrukce 

původní budovy Kina, vystoupení tanečního kroužku při ZŠ Krumvíř, 

vystoupení DFS Pantlička, ukázka TJ Sokol Krumvíř. Občerstvení zajištěno. 

Kdo z občanů má zájem o knihu o legionářích Kloboucka, může si ji zakoupit na 

OÚ. 

Hrnčírna Krumvíř nabízí k prodeji živé chryzantémy všech velikostí 

v květináčích. 

MUDr. Novotná oznamuje, že v pondělí 15.10.2018 neordinuje. 

Soukromé kamenosochařství Vrba Libor přijímá v sobotu 13.10.2018 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. 

Město Klobouky u Brna ke 100. výročí vzniku Československa pořádá: Výstavu 

obrazů malířů z Klobouk v Sokolovně od 28.9.2018 do 14.10.2018, každý den 

mimo pondělí v čase od 10:00h do 17:00h. 

SK Krumvíř sehraje o víkendu tyto mistrovské zápasy: starší žáci budou hrát v 

sobotu 13.10. ve 12:45 v Podivíně, dorost také v sobotu ve 12:45 na domácím 

hřišti s Bzencem, muži A budou hrát v sobotu v 15 hodin doma s Moravským 

Krumlovem, mladší žáci budou hrát v neděli 14.10. v 10 hodin v Pavlovicích, 

přípravka hraje také v neděli v 10 hodin ve Velkých Němčicích a muži B sehrají 

v neděli v 15 hodin domácí zápas s Kobylím.  

ZŠ a MŠ Krumvíř pořádá v úterý 16. 10.2018 v době od 13,30h do 17,00h sběr 

papíru a kartonu a drobných elektrospotřebičů. 

 


