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Redakční rada Krumvířského zpravodaje oznamuje, že začíná připravovat 

druhé letošní číslo, které vyjde začátkem prázdnin. Své příspěvky můžete zasílat 

na e-mail: krumvirskyzpravodaj@seznam.cz do 18. června. 

MUDr. Novotná oznamuje občanům, že v úterý 16.6.2015 nebude ordinovat 

z důvodu dovolené. 

Město Hustopeče  zve na promítání filmů v Letním kině Pod ořechem od 5.8.-

9.8. 2015. Promítá se po setmění (po 21.00) ve venkovních prostorách M-klubu. 

Vstupné 50 Kč. 

Přivítejte léto v Hustopečích! Ve společnosti divadla, dobrého vína a cimbálové 

muziky, to vše v romantických kulisách nádvoří historického domu U 

Synků. Marketing a kultura města Hustopeče zve na Divadelní festival Pod 

širým nebem. Vstupenky v předprodeji od 1.6.2015 v TIC Hustopeče, v síti 

Ticketstream a SMSticket. V ceně je sklenka vína na uvítanou zdarma. Hraje se 

za každého počasí. 

Soukromý prodejce z Hradiště bude ve středu 17.6.2015 od 10–10.30 hodin u KD 

prodávat čerstvá vejce cena dle velikosti 60 až 88 Kč/plato. Dále prodej nové 

brambory po 5-ti kg a 10-ti kg balení, květák, rajčata, okurky, kedlubny a 

papriky. Vše Jižní Morava. 

Soukromý prodejce ze Sudoměřic bude ve čtvrtek dne 18.6. od 11h do 11:20h u 

KD prodávat uz. bok, uz. kýtu, uz. kotletu, klobásy, párky, debrecinka, cigára, 

sádlo, škvarky, tlačenku. Dále bude prodávat čerstvé bourané maso: Akce: 

vepřová plec-84Kč, vepřová kýta-kotleta-104Kč, vepřová krkovice-94Kč, 

vepřový bok-75Kč. 

 

MUDr. Burýšková oznamuje občanům, že v pátek 19.6.2015 neordinuje. 

 

Soukromá prádelna v Kloboukách u Brna přijme ihned do třísměnného provozu 

pracovnice na praní a žehlení prádla. Bližší informace přímo na provozovně 

v Kloboukách u Brna, ulice Nádražní 726, nebo na tel. 602 170 918. 
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Myslivecké sdružení Hubert Krumvíř zve všechny děti  - ty nejmenší  i s rodiči -  

na „Odpoledne s myslivostí“, které proběhne 20. června. Začátek bude ve 14 

hodin u školy. Děti po slavnostním zahájení půjdou po naučné stezce, kde budou 

plnit různé úkoly s přírodovědně - mysliveckou tematikou, zastřílí si, čeká je i 

přírodovědný kvíz, ukázka cvičeného loveckého psa, ukázka mývala a drobné 

pohoštění. Všichni jste srdečně zváni! 

 

 

 


