
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

Obecní úřad Krumvíř upozorňuje občany, aby neparkovali vozidla na 

chodnících v ulici na Drahách, k nádraží i v ostatních částech obce a tím 

neohrožovali pohyb chodců. Majitelům zaparkovaných vozů hrozí pokuta od 

Policie ČR nebo odtah vozidla. 

Oznamujeme, že na stránkách Obce Krumvíř v záložce aktuálně je zveřejněn 

dotazník spokojenosti s životem v obci Krumvíř. Jde o anonymní dotazník. 

Děkujeme za vyplnění. 

Zemědělská společnost AGRO D. U.  bude na farmě v Dambořicích prodávat 

jablka a to v pátek 25. 10. od 12-17:00 hod a sobotu 26. 10. od 8-12:00 hod. 

Jablka se budou prodávat za cenu - I. jakost 24,-Kč a II. jakost 22,-Kč. Případné 

další info na tel. 725 055 510 p. Mokrý. 

Fotbalisté SK Krumvíř sehrají o nadcházejícím víkendu tyto mistrovské zápasy: 

přípravka hraje dnes 25. října v 17 hodin doma s Křepicemi, mladší žáci hrají 

také v pátek v 16:30 v Zaječí, muži A budou hrát v sobotu 26. října  v 10:30 na 

Spartě Brno, starší žáci hrají v neděli 27. října v 10 hodin v Březí, dorost hraje 

také v neděli ve 13:15 ve Velkých Pavlovicích, muži B hrají v neděli ve 14:30 v 

Hustopečích. 

Pan Ladislav Kratochvíl zve všechny na Hubertovu jízdu, která se koná v sobotu 

26.10.2019. Sraz jezdců je v 10:00h na stadioně. Průvod jezdců vyjede ze 

stadionu v 11:45h. Od 19:00h se koná na „Búdě“ Country zábava, k tanci a 

poslechu hraje Prakl. 

MUDr. Novotná oznamuje, že v úterý 29.10.2019 neordinuje, ve středu 

30.10.2019 ordinuje do 12:00h a ve čtvrtek 31.10.2019 ordinuje do 12:00h pouze 

v Kloboukách. 

Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 31.10. v 8:30  hod.  prodávat u KD: kuřice, 

chovné kohouty, roční slepice, krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové 

doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - cena 5 Kč/ks. 

Pan Mgr. Vladimír Čermák by rád koupil pole v katastru Krumvíř. Na ceně se 

jistě dohodneme. Nabídněte prosím pozemek na tel. č.: 731 007 369 nebo e-mail: 

mgr.cermakvladimir@seznam.cz. Dále nabízí králičí hnůj.  
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