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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.  

OÚ Krumvíř oznamuje, že od pondělí 20. dubna 2020 bude úřad otevřen 

občanům dle úředních hodin, a to v pondělí od 7:30h do 17:00h a ve středu 

v době od 7:30 do 15:30 hod. V nutných případech volejte na tel. č.: 519 419 321. 

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 13:00h-

17:00h, pátek 8:30h-11:00h. 

Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 11.6.2020 od 10:00h – 10:30h u 

KD prodávat vejce 2-3,20Kč/ks, skleníková rajčata, papriky, okurky, česnek, 

mák a výkup světlých ořechů 100Kč/kg. 

Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi bude ve čtvrtek 11. června 

od 10:30h do 10:50h u KD v naší obci nabízet široký sortiment českého 

kuřecího, krůtího, kachního, vepřového, hovězího masa a poctivých 

masouzenářských výrobků a škvařeného sádla za nízké ceny. Současně s 

prodejem masa bude probíhat prodej českých vajec. Dále například: Vepřová 

pečeně bez kosti 169, vepřová krkovice bez kosti 159 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, miroslavské 

špekáčky a klobásy, paštiky, salámy, masové rolády aj. Příjem objednávek na 

tel. čísle: 777 814 413.  

MUDr. Burýšková oznamuje, že v pátek 12.6.2020 neordinuje. 

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 13.6.2020 od 15:00h do 15:30h. Tel. č.: 736 

126 552. 

Městský úřad Klobouky u Brna oznamuje, že po dobu výměny oken bude 

zavřeno.  

http://www.ticketart.cz/
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Divadelní spolek bratří Mrštíků Boleradice zve k návštěvě divadla. Ve dnech 

18.- 21. června proběhne v divadle regionální postupová přehlídka Mrštíkovo 

divadelní jaro. Bližší informace najdete na webových stránkách divadla 

Boleradice, kde můžete provést rezervaci i zakoupení vstupenek. Prodej je 

možný také v pokladně divadla v pátek od 18 do 19 hodin, nebo hodinu před 

představením. 

 


