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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.  

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. 

MUDr. Novotná oznamuje, že od pondělí 10.8. do středy 12.8.2020 neordinuje 

z důvodu dovolené.  

Drůbežárna Prace bude v pátek 14.8.  v 8:30 hod. prodávat u KD mladé kuřice, 

roční slepice, krůty, brojlerová kuřata, káčata, husokačeny, krmivo pro drůbež 

a králíky, vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - cena 5 Kč/ks. 

Spolek proKRUMVÍŘ si Vás dovoluje pozvat na Letní kino, které bude 

probíhat tento víkend na Národopisném stadionu v Krumvíři. V pátek 14. 8. se 

můžete těšit na komedii s vinařskou tématikou „Dobrý ročník“, v sobotu 15. 8. 

pak na českou komedii „3 Bobule“. Před každým filmem zhruba od 20:30 do 

21:00 bude promítáno pásmo pro děti, hlavní filmy budou puštěni od 21:15. 

Vstupné dobrovolné. Občerstvení včetně popcornu, dobrého vína i piva 

zajištěno. 

Redakční rada Krumvířského zpravodaje připravuje další vydání. Své 

příspěvky zasílejte na e-mail: krumvirskyzpravodaj@seznam.cz nebo vhoďte do 

schránky na obecním úřadě, a to do pondělí 17.8.2020. 

Jednota Krumvíř oznamuje, že přijímá objednávky na kuřice (155,-Kč/ks) a 

kohouty (149,-Kč/ks) stáří 13 týdnů. Objednávky můžete uskutečnit do 

19.8.2020 na prodejně. 

Český zahrádkářský svaz – Sdružení vinařů Krumvíř žádá ochotné občany, 

nejlépe důchodce a nezaměstnané, kteří by pomohli s hlídáním společných  vinic, 

ať se přihlásí u pana Františka Planého nebo Dagmar Urbanové. 
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LILA Domov pro postižené děti Otnice,p.o. přijme do hlavního pracovního 

poměru kvalifikovaného fyzioterapeuta. Nabízíme různé zaměstnanecké 

benefity, ubytování, 30 dnů dovolené, zdravotní volno apod.  Nástup možný 

ihned. Zájemci se mohou hlásit přímo v domově na adrese Boženy Němcové 151, 

Otnice, mailem lila@lila.cz nebo telefonicky na čísle 544240032.  

LOMAX Bořetice rozšiřuje výrobu a příjme pracovníky do výroby, skladu a na 

montáže. Zájemci mohou zavolat na telefon 519 30 40 40. Nástup pro všechny tři 

pozice je možný ihned. 
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