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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 13.7. do 31.7.2020 bude otevírací doba 

následující: pondělí 8:00h-18:00h, úterý 8:00h-11:00h, středa 13:00h-17:00h,  

čtvrtek 13:00h-17:00h, pátek 8:00h-12:00h.  

MUDr. Burýšková, dětská amb. Klobouky u Brna oznamuje, že od pondělí 29.6. 

do pátku 10.7.2020 neordinuje. Zástup MUDr. Diblíková Kobylí. 

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. 

ČZS Krumvíř oznamuje, že odjezd na zájezd po Hanácku bude v sobotu 

11.7.2020 v 6:30h od OÚ. Vezměte si sebou roušky. 

SK Krumvíř vás zve na Benátskou noc, která se uskuteční v sobotu 11. července 

od 19 hodin na Národopisném stadionu. K tanci a poslechu bude hrát kapela 

Kožuch a DJ Žažoha. Všichni jste srdečně zváni. 

Firma Elektroinstalace Jiří Bdinka Klobouky u Brna nabízí veškeré 

elektromontážní práce: elektromontáž elektrických rozvodů novostaveb i 

rekonstrukce starších rodinných domů, výměna, montáž svítidel, zásuvek, 

vypínačů, rozvaděčů, domácí telefony, montáž hromosvodů, zabezpečovací a 

kamerové systémy. Firma působí na trhu již 13 let a garantuje poctivý a osobitý 

přístup a kvalitně odvedenou práci. Telefon 728 870 799. 

Policie České republiky upozorňuje všechny občany, aby vždy dbali na řádné 

zabezpečení svých jízdních kol před jejich odcizením, a to nejen v noční době, 

ale i přes den. Policie v posledních dnech eviduje několik případů, kdy došlo k 

odcizení jízdních kol. Současně žádáme poskytovatele ubytovacích služeb, aby 

dbali na řádné poučení ubytovaných o ukládání jízdních kol v zabezpečených 

prostorech penzionů.  
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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 

http://www.winerun.cz/

