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Představení divadelní společnosti Háta anglická komedie s názvem Vztahy na 

úrovni je přesunuto z původního termínu 29.10.2020 na nový termín a to 

5.10.2021. Původní zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Předprodej 

vstupenek probíhá dál na Obecním úřadě Krumvíř a v síti www.ticketart.cz.  

Představení zábavného pořadu Miroslava Donutila s názvem Na kus řeči, se 

z důvodu pandemie Covid-19 přesouvá na jaro 2021. Přesné datum bude 

oznámeno. Předprodej vstupenek je na Obecním úřadě Krumvíř a v síti 

www.ticketart.cz.  

OÚ Krumvíř oznamuje občanům, že místní poplatky na rok 2021 odpad, stočné 

a pes bude vybírat až od 1.4.2021.  

Městské víceleté gymnázium Klobouky u Brna nabízí žákům 5. tříd základní 

školy osmileté studium na našem gymnáziu. Informace ohledně přijímacího 

řízení, odevzdání přihlášky, termínů jednotné přijímací zkoušky a bodování 

jednotné přijímací zkoušky naleznete na webových stránkách školy 

www.gymklob.info nebo na tel. čísle 519 420 066. 

Oblastní charita Břeclav děkuje všem, kdo se zapojili do Tříkrálové sbírky. V 

Krumvíři se do kasiček vybralo 12.900 Kč. Moc děkujeme. Sbírka pokračuje na 

webu www.trikralovasbirka.cz až do dubna letošního roku. 

Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi, bude ve čtvrtek 18. února od 

13:50h do 14:10h u KD nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího, 

kachního, králičího, vepřového, hovězího masa, poctivých masouzenářských 

výrobků, zabijačkových výrobků a škvařeného sádla za nízké ceny. Současně s 

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

249 Kč/kg, vepřová krkovice bez kosti 129 Kč/kg, vepřová pečeně s kostí 99 

Kč/kg, kuřecí stehenní řízek 99 Kč/kg, vepřová masitá žebra 89 Kč/kg, klobásy, 

krůtí krky 73 Kč/kg špekáčky, tlačenka, jitrnice, jelita, paštiky, masové rolády 

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

Pošta Klobouky u Brna oznamuje, že od 17.2. do 28.2. budou změněny hodiny 

pro veřejnost. V pondělí a středu bude otevřeno od 13 do 17 hodin. 

Úterý, čtvrtek a pátek bude otevřeno od 8 do 12 hodin. 

Upozorňujeme občany, na znovu se pohybující se osoby po obci ve věci přepisu 

energií. Objevil se další případ těchto podvodů. Nikomu nic neodsouhlasujte po 

telefonu, nepodepisujte a nedávejte jim žádné peníze. 
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Pobytová odlehčovací služba Domovinka Němčičky o. p. s. má v současné době 

volnou kapacitu k poskytování sociální služby. Zájemci o službu kontaktujte 

sociální pracovnici v době od 8.00 do 15.00 na tel. čísle 777 708 765 pro sdělení 

bližších informací. 

Soukromé kamenosochařství VRBA Libor přijímá v sobotu 20.2.2021 v době od 

16:00h do 16:30h na místním hřbitově objednávky na výrobu nových pomníků a 

to dle našeho nebo Vašeho návrhu nebo dle zahraničních katalogů. Dále nabízí 

sekání, zlacení, stříbření a obnovu písma. Prodej hřbitovních doplňků a jiné 

kamenické práce. Na přijaté zakázky platí VELKÉ slevy. 

 

 

 


