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.
Zdravotní středisko Klobouky u Brna oznamuje pacientům: Vzhledem k
narůstajícím počtům pozitivních na COVID 19 na Kloboucku je nutné, aby se k
ošetření v jednotlivých ambulancích objednávali telefonicky a aby vstupovali do
budovy pouze v roušce. Děkujeme za pochopení a odpovědné chování k sobě a
svým blízkým.
Drůbežárna Prace bude v sobotu 25.7. v 8:30 hod. prodávat u KD: mladé
kuřice, roční slepice, brojlerová kuřata, káčata, housata, husokačeny, krmivo
pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky cena 5 Kč/ks.
Fotbalisté A mužstva SK Krumvíř sehrají v sobotu 25. července v 17 hodin
přátelský zápas ve Velké Bíteši.
MUDr. Blanář oznamuje, že od pondělí 27.7.2020 do pátku 7.8.2020 neordinuje
z důvodu dovolené.
Kloboučtí stárci, stárky a chasa Vás zve na Předhodovou diskotéku
v Kloboukách u Brna – místo konání areál zámku pod májou. Termín 31.7.2020
start ve 20:00 hod. V případě nepříznivého počasí jako je silný déšť a bouře se
akce nekoná.

Spolek kurdějovských vinařů Vás srdečně zve na letní akci Hudba pod kostelem
v sobotu 1.8.2020. K poslechu a tanci zahrají v areálu za obecním úřadem
v 16:30h dechová kapela Horenka z Bořetic a v 21:00h DJ Tomáš. Jako host
krátce vystoupí mužácký sbor Klobouky u Brna. Součástí programu je i
ochutnávka vín místních vinařů. Občerstvení zajišťuje obecní hospůdka. Pro
děti je připraven táborák a špekáčky na opékání. Vstupné je 100,-Kč.
Příměstský tábor „Tudy z nudy“ přichází pro vaše děti s nabídkou různorodého
programu plného zábavy a to od 3. 8. do 14. 8. v Kloboukách u Brna. 1. turnus
„Kouzla a čáry“, 2. turnus „Svět zvířat“. Poslední termín pro zaslání přihlášek
je 26. 7. Přihlášky a jiné informace jsou dostupné na facebooku „Příměstský
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tábor TUDY z NUDY“. Doplňující informace Vám poskytne organizátor tábora
na mob. čísle 777 906 687.
Spolek proKRUMVÍŘ ve spolupráci s obcí Krumvíř si Vás dovoluje srdečně
pozvat na “Winerun - Krumvířský vinařský běh", který se uskuteční 1. 8. 2020
od 10:00 v Amfitéatru národopisného stadionu v Krumvíři. Na programu této
charitativní akce jsou běžecké závody všech výkonnostních a věkových
kategorií, ochutnávka vín místních vinařství, otevřené sklepy, vystoupení
mužských sborů, hudební zábava do večerních hodin s DJ PMC a mnoho
dalšího. Vítěz závodu bude vyvážen vínem. Vstup volný. Více informací
na www.winerun.cz
Paní Švagerková a Bolsíková z Mutěnic oznamují, že přijímají objednávky na
koláčky k hodům s náplní tvarohovou, ořechovou, povidlovou a makovou
1ks/4,50Kč. Tel. č. 776 083 040. Koláčky přivezou v pátek 21.8.2019 v 18:00h ke
KD.
Firma Stanislav Hovězák s.r.o. provoz výroby dřevěných palet a beden hledá do
svého týmu do pracovního poměru dělníka na pozici obsluhy strojů přípravy
materiálu a kompletace výrobků. Nabízí pracovní poměr pouze na ranní směnu
s velmi dobrým platovým ohodnocením a dodatečnými benefity. Nástup ihned.
Zájemci se mohou hlásit telefonicky u jednatelky společnosti paní Zdeny
Hovězákové na tel. čísle 604 233 440. Těšíme se na vás!

