HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Dne 29.10.2020 se v KD Krumvíř v 19:00h uskuteční představení divadelní
společnosti Háta anglická komedie s názvem Vztahy na úrovni. Předprodej
vstupenek je na Obecním úřadě Krumvíř a v síti www.ticketart.cz.
Dne 16.12.2020 se v KD Krumvíř v 19:00h uskuteční představení zábavného
pořadu Miroslava Donutila s názvem Na kus řeči. Předprodej vstupenek je na
Obecním úřadě Krumvíř a v síti www.ticketart.cz.
Mateřská škola Krumvíř a Školní jídelna Krumvíř oznamují, že z technických
důvodů zahájí svůj provoz až od 7. září 2020. Základní škola Krumvíř zahájí
školní rok 1. září 2020. Stravování bude pro žáky ZŠ zajištěno také až od 7. září.
Děkujeme za pochopení.
Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 3.9.2020 od 10:00h – 10:30h u
KD prodávat vejce 2-3,20Kč/ks, brambory 11Kč/kg, cibule 13Kč/kg, česnek,
paprika, okurky, švestky.
Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi, bude ve čtvrtek 3. září v čase od
10:30h do 10:50h u KD nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího,
kachního, králičího, vepřového, hovězího masa, poctivých masouzenářských
výrobků a škvařeného sádla za nízké ceny. Současně s prodejem masa bude
probíhat prodej českých vajec. Například: Hovězí líčka 239 Kč/kg, krůtí prsní
řízek 199 Kč/kg, vepřová krkovice 119 Kč/kg, kuřecí stehenní řízek 99 Kč/kg,
hovězí přední s kostí 109 Kč/kg, sádlo škvařené od 89 Kč/kg, špekáčky, klobásy,
paštiky, masové rolády aj. Příjem objednávek na tel. čísle: 777 814 413.
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
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 5.9.2020 od 14:30h do 15:00h. Tel. č.: 736
126 552.
MUDr. Blanář oznamuje, že v pátek 4.9.2020 neordinuje.
MUDr. Burýšková oznamuje, že od pondělí 7.9.2020 do pátku 11.9.2020
neordinuje z důvodu dovolené. Zástup MUDr. Diblíková Kobylí.

