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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.  

Informujeme občany, že obec Krumvíř je přiřazena do aplikace Mobilní 

rozhlas. Aplikaci si stáhněte do svých telefonů a následně budete dostávat 

bezplatná upozornění na různé aktuality, události a změny v obci. 

E.ON Česká republika, a.s. oznamuje občanům, že od 9.9.2020 do 15.9.2020 

bude v naší obci provádět odečty elektroměrů k ročnímu vyúčtování. Žádáme 

všechny občany, aby umožnili přístup k elektroměrům, případně napsali 

výrobní číslo a stav měřidla na lístek s adresou na dveře domu. Připravte si také 

stavy elektroměrů ze sklepů, garáží, staveb a pod. V případě, že odečet nebude 

možný v daném termínu uskutečnit, lístek s adresou, výrobním číslem a stavem 

zanechte na OÚ. 

Zelenina Juvita Uherský Brod příjímá objednávky na ovocné kvasy, a to 

Švestky a hrušky s možností dovozu domů. Objednávky příjímáme  na 

telefonním čísle 606575578. 

Diakonie BETLÉM hledá pracovníky přímé péče do nového Domova Betlém v 

Kloboukách u Brna. Jedná se o přímou obslužnou péči o dospělé osoby s těžkým 

tělesným postižením. Nástupní mzda je 20.000 Kč hrubého s možností růstu, 

nástup možný ihned. Bližší informace Vám podá paní Zuzana Šrahůlková, 739 

244 837. 

Rodina po zesnulé p. Anežce Pichlerové děkuje všem občanům za účast na 

pohřbu. 

Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 17.9.  v 8:30 hod. u KD prodávat: mladé 

kuřice, roční slepice, chovné kohouty, brojlerová káčata, jatečné kachny, krmivo 

pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - 

cena 5 Kč/ks. 

Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi, bude ve čtvrtek 17. září 2020 

v čase od 10:30h do 10:50h u KD nabízet široký sortiment českého kuřecího, 

krůtího, kachního, králičího, vepřového, hovězího masa, poctivých 
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masouzenářských výrobků a škvařeného sádla za nízké ceny. Současně s 

prodejem masa bude probíhat prodej českých vajec. Například: Hovězí líčka 

239 Kč/kg, krůtí prsní řízek 199 Kč/kg, vepřová krkovice 119 Kč/kg, kuřecí 

stehenní řízek 99 Kč/kg, hovězí přední s kostí 109 Kč/kg, VEPŘOVÁ MASITÁ 

ŽEBRA, sádlo škvařené od 89 Kč/kg, špekáčky, klobásy, tlačenka, paštiky, 

masové rolády aj. Příjem objednávek na tel. čísle: 777 814 413.  


