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.
Pošta Partner Krumvíř oznamuje, že od 1.6. do 30.6.2020 bude otevírací doba
následující: pondělí 8:30h-10:30h, úterý 8:30h-13:00h, středa a čtvrtek 13:00h17:00h, pátek 8:30h-11:00h.
Soukromý prodejce bude ve středu 24.6.2020 od 10,30hodin do 11,00 hodin u
KD prodávat: Čaje z Vysočiny porcované i volně sypané, vyráběné dle
osvědčených receptur, k podpoře zdraví, ale i čaje pro chuť a pohodu. Bylinné
sirupy a ovocné koncentráty, bez aromat a barviv. Dia sirup brusinkový,
rakytníkový džusový koncentrát bez cukru. Těstoviny z Blučiny : bramborové
těstoviny, Grahamové, celozrnné a těstoviny různých tvarů, bramborové těsto.
Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi, bude ve čtvrtek 25. června od
10:30h do 10:50h u KD nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího,
kachního, vepřového, hovězího masa, poctivých masouzenářských výrobků a
škvařeného sádla za nízké ceny. Současně s prodejem masa bude probíhat
prodej českých vajec a českého květáku a kapusty. Dále například: Králík celý
199 Kč/kg, uzená makrela bez hlavy 149 Kč/kg, vepřová plec 129 Kč/kg, kuřecí
stehenní řízek 109 Kč/kg, hovězí přední s kostí 109 Kč/kg, sádlo škvařené od 89
Kč/kg, květák od 41 do 49 Kč/ks dle velikosti, miroslavské špekáčky a klobásy,
paštiky, salámy, masové rolády aj. Příjem objednávek na tel. čísle: 777 814 413.
MUDr. Novotná oznamuje, že od pondělí 29.6. do pátku 3.7.2020 neordinuje
z důvodu dovolené.
Studio 1 pořádá příměstský pohybový tábor ve 4 turnusech: 6.7.-10.7., 13.7.17.7., 10.8.-14.8., 17.8.-20.8. Místo konání: Hotel Kraví hora Bořetice, cena
2 400,-Kč. Přihlášky a info na e-mailu: info@tstudio1.cz nebo na tel. č.:
722 906 389.
Girasole sdružení pro pomoc a rozvoj zve všechny pečující, kteří pečují doma o
své blízké, na setkání pečujících 1.7.2020 v 16:00h na adrese: Mrštíkova 122/1,

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Hustopeče. Kontakt: Kateřina Štýblová, DiS. – e-mail: styblova@girasole.cz
nebo tel. č.: 775 099 953.

