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Představení divadelní společnosti Háta anglická komedie s názvem Vztahy na 

úrovni je přesunuto z původního termínu 29.10.2020 na nový termín a to 

5.10.2021. Původní zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Předprodej 

vstupenek probíhá dál na Obecním úřadě Krumvíř a v síti www.ticketart.cz.  

Představení zábavného pořadu Miroslava Donutila s názvem Na kus řeči, se 

z důvodu pandemie Covid-19 přesouvá na jaro 2021. Přesné datum bude 

oznámeno. Předprodej vstupenek je na Obecním úřadě Krumvíř a v síti 

www.ticketart.cz.  

OÚ Krumvíř oznamuje občanům, že místní poplatky na rok 2021 odpad, stočné 

a pes bude vybírat až od 1.4.2021.  

OÚ Krumvíř oznamuje, že od 1.3.2021 je omezena provozní doba sběrného 

dvora a to: sobota 10:00 – 12:00h, středa 14:00 – 16:00h. 

Skautský oddíl z Čejkovic pořádá adrenalinový, vodácký tábor pro děti od 11 

let. Tábor se bude konat na skautské, vodácké základně na Dalešické přehradě. 

Termín tábora je 2.8.až 13.8.2021. Tábor bude zaměřen na adrenalinové aktivity 

nejenom na souši ale i na vodě. Účastníci se mohou těšit na vodácký výcvik, 

plavbu po přehradě na pramicích i po řece na kanoích. Plnění bobříků jako 

např. první pomoc, divadelního bobříka, bobříka záchranářství, na hry, soutěže 

a výlety do malebného okolí po dalešické přehradě. Více informací na 

webu www.ostsk.cz nebo na tel. 608310775.  

Pošta Klobouky u Brna oznamuje, že od 1.3. do 31.3. mění hodiny pro veřejnost.  

V pondělí a středu bude otevřeno od 13 do 16 hodin. Úterý, čtvrtek a pátek bude 

otevřeno od 8 do 12 hodin. 

MUDr. Novotná sděluje, že pacienti nad 70+, kteří se chtějí očkovat proti Covid-

19 se mohou telefonicky zaregistrovat v ambulanci. Netýká se pacientů, kteří 

jsou již zaregistrovaní v národním registru nebo kteří jsou již očkovaní, a kteří 

prodělali Covid-19 v posledních 3 měsících.  

EG.D oznamuje, že ve středu 3.3.2021 od 7:30h do 14:30h z důvodů plánovaných 

prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické 

energie v části ulice Hodonínská od č. p. 251 a 295 po č. p. 183 a 214 část obce od 

č. p. 107 po č. p. 223 dále č. p. 387, 360, sklep p. č. 535, odběr Obce Krumvíř 

v areálu koupaliště. Viz. mapa. 
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Pobytová odlehčovací služba Domovinka Němčičky o. p. s. má v současné době 

volnou kapacitu k poskytování sociální služby. Zájemci o službu kontaktujte 

sociální pracovnici v době od 8.00 do 15.00 na tel. čísle 777 708 765 pro sdělení 

bližších informací. 

Jednota Krumvíř oznamuje, že přijímá objednávky na kuřice a kohouty. 

Objednávku je možné uskutečnit do 17.3.2021 na prodejně. 

TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů. Bude 

provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, 

kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva. Termín revizí a 

kontrol se uskuteční ve ČTVRTEK dne 4.3.2021 -cena za kontrolu a čištění 

komínu je 350 kč, -cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 350 kč, -cena 

za revizi kotle na tuhá paliva je 800 kč. Zájemci se mohou objednat telefonicky 

na telefonním čísle: 608 748 989. 

Pan Marcel Varaďa Next reality nabízí bezproblémový prodej Vaší nemovitosti 

za nejvyšší cenu. Seriózní a profesionální přístup zaručen. Nezávaznou schůzku 

je možné sjednat na telefonu 603 441 210. 

Diakonie ČCE – středisko BETLÉM vyhlašuje výběrové řízení na místo: 

Vedoucí zařízení odlehčovacích služeb a sociální pracovník do Odstrčilovy vily 

v Kloboukách u Brna. Předpokládaný nástup od 1.4.2021. Přihlášku včetně 

všech požadovaných příloh je třeba odeslat do pondělí 8.3.2021 elektronicky na 

e-mail: reditel@betlem.org. Bližší informace jsou vyvěšeny na stránkách Obce 

Krumvíř a vývěsce u OÚ. 
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