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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 30.9.2020 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.  

Soukromý prodejce z Hradiště bude ve středu 15.7.2020 od 10:45h – 11:00h u 

KD prodávat borůvky lesní 110,-Kč/l. Nádoby sebou.  

MUDr. Novotná oznamuje, že ve středu 15.7.2020 ordinuje do 14:00h a ve 

čtvrtek 16.7.2020 ordinuje do 9:30h, poté do 14:00h v Borkovanech. Upozorňuje 

na platnost stálého objednávání pacientů. 

Krumvířská chasa Vás srdečně zve na Besedu u cimbálu s cimbálovou muzikou 

Primáš, která se bude konat v sobotu 18. července od 18:30h na Vinařském 

domě. Občerstvení je zajištěno. Těšit se můžete také na víno od místních vinařů. 

Vstupné je 100 Kč. 

Firma Blanář nábytek oznamuje, že tento pátek 17. 7. zahajuje víkendový 

výprodej, který potrvá do neděle 19.7. V nabídce budou nové postele, mírně 

poškozené postele, matrace, látky a další materiál za výprodejové ceny. 

Otevírací doba je pátek a sobota 9 – 17 hodin, neděle 8 – 12 hodin. Výprodej 

bude probíhat v sídle firmy v Brumovicích. 

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 

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 

http://www.ticketart.cz/
http://www.ticketart.cz/


HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

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 
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