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Dne 20.4.2020 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. 

MVDr. Hrabal veterinární ordinace Klobouky u Brna oznamuje, že od 16.3. do 

27.3.2020 neordinuje 

OÚ Krumvíř oznamuje, že dle nařízení vlády o nouzovém stavu, bude pro 

veřejnost otevřeno pouze v pondělí a ve středu v čase od 8:00h do 11:00h. 

V nutných případech volejte na tel. č.: 519 419 321. 

Knihovna bude tento týden zavřená. 

Pošta Partner Krumvíř oznamuje, že dnes bude otevřeno od 9:30h do 15:00h. 

Dle nařízení vlády o nouzovém stavu, žádáme pacienty, aby co nejvíce omezili 

návštěvy ve zdravotním středisku v Kloboukách. Při zdravotních obtížích je 

nutno nejdříve kontaktovat příslušné ambulance telefonicky a dále postupovat 

po dohodě s lékařem.  Léky je možno posílat elektronicky na mobil či mail. 

Neschopenky jsou též vystavovány elektronicky a dle nařízení vlády přítomnost 

pacienta je nevhodná z důvodu možného šíření koronaviru. Tato opatření jsou 

platná až do odvolání.  Děkujeme za pochopení.   

Od pondělí 16.3. bude přerušen provoz Fyzioterapie na zdravotním středisku v 

Kloboukách kvůli epidemiologické situaci do odvolání. Děkujeme za pochopení. 

MUDr. Krytinářová, zubní ambulance Klobouky u Brna oznamuje, že tento 

týden neordinuje. 

MUDr. Burýšková oznamuje, že dnes 16.3.2020 od 13:00 do 15:00h ošetří jen 

akutní pacienty po telefonické domluvě. Pacienti musí mít ústa krytá rouškou či 

šátkem. 

Česká oděvní firma Dabona Hodonín uskuteční v naší obci dnes 16.3.2020 od 

10.00 do 12.00 hod. na prodejním místě u KD prodej svých výrobků. Nabízíme 

dámské vycházkové, teplejší i letní šaty, svetříky, kostýmky a halenky z 

kvalitních elastických úpletů, vše i v nadměrných velikostech a novou kolekci 

pánských košil. Přijďte se podívat a nakoupit kvalitní české zboží. 

Firma JUKKA bude prodávat ve středa 18.března 2020 v čase 9.00 - 9.45 hodin 

u KD následující stromky k jarní výsadbě. Jabloně, hrušně, meruňky, 

nektarinky, broskve, odolné švestky vhodné na pálení, ryngle, durancie, třešně, 

višně, třešňovišně, běžné i sloupovité odrůdy, oskeruše, jeřáb, jedlé kaštany, 
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roubované ořešáky, keřové a stromkové rezistentní angrešty a rybízy, rakytníky, 

lísky, ostružiny,  maliny, stolní vinnou révu, kanadské borůvky, amelanchier, 

kiwi, fíky, kaki, růže, rododendrony, azalky,   převislé vrby, sazenice jahod ,  a 

jiné. Více informací najdete na letácích ve vašich poštovních schránkách. 

Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi, bude ve čtvrtek 19. března od 

10:30h do 10:50h u KD nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího, 

kachního, vepřového, hovězího masa, poctivých masouzenářských výrobků a 

škvařeného sádla za nízké ceny. Současně s prodejem masa bude probíhat 

prodej českých vajec. Dále například: Vepřová krkovice 129 Kč/kg, kuřecí 

stehenní řízek 109 Kč/kg, sádlo škvařené od 89 Kč/kg, jitrnice, jelita, tlačenku, 

špekáčky, klobásy, půlená vysočina, masové rolády aj. Škvařené sádlo kyblík 1 

kg za 59 Kč. Příjem objednávek na tel. čísle: 777 814 413.  

E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení 

distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie dne 27.3.2020 

od 8:00h do 14:00h v části U hrnčírny od č. p. 82 a 434 po č. p. 242 a 390, v části 

Hodonínská č. p. 312. Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou 

linku 800 22 55 77. 

Římskokatolická farnost Krumvíř oznamuje, že z rozhodnutí diecézního 

biskupa Vojtěcha se až do odvolání ruší všechny veřejné bohoslužby, společné 

pobožnosti, modlitební setkání a jiná shromáždění ve farnosti. Mše svaté budou 

slouženy v obvyklých časech bez účasti lidu na úmysly, na které byly dohodnuty. 

Věřící jsou zváni k domácí četbě Písma, ke společným modlitbám v rodinách a 

sledování bohoslužeb v TV NOE či Rádiu Proglas. Každý den večer ve 20.00 

hodin je možné se spojit modlitbou růžence za zastavení pandemie koronaviru a 

za ochranu našich rodin. Zároveň je v úterý 17. března na tento úmysl vyhlášen 

celodenní půst či almužna na dobrý účel. 


