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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.  

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.  

Provozní doba Městského úřadu v Hustopečích pro občany je od 

pondělí 12.10.2020 následující: pondělí a středa 8:00 - 11:00 hod. a 15:00 - 17:00 

hod. 

Provozní doba OÚ Krumvíř pro veřejnost je od pondělí 12.10.2020 následující: 

pondělí a středa 8:00 – 11:00h a 13:00 – 15:00h. V nutných případech volejte na 

tel. č.: 519 419 321. 

Restaurace u Soukalů, Kobylí 71 nabízí rozvoz denního menu v ceně od 80,-Kč 

včetně rozvozu, výběr ze 4 jídel. Rozvoz minutek a pizzy v případě doplňkového 

zboží. Objednávky na tel.: 776 741 181. 

Společnost AGRO D.U., s.r.o. bude na farmě v Dambořicích prodávat jablka 

Idared 1. jakost – 24,-Kč/kg, mix – 12,-Kč/kg. Prodej proběhne každou sobotu 

v listopadu od 9 do 12 hod. Informace na tel. č.: 605 521 622. 

Našla se černobílá mladá kočička. Je u Věžníků tel. č.: 732 300 239. 

Soukromý prodejce z Vacenovic bude ihned po vyhlášení prodávat u KD jablka 

Golden, Gala, Jonagold 20-24Kč/kg, brambory na uskladnění 25kg 8,-Kč/kg, 

cibule 10,-Kč/kg, včelí med 170,-Kč/kg. 

TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů, bude 

provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, 

kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva. Termín revizí a 

kontrol se uskuteční v PÁTEK dne 4.12.2020. Cena za kontrolu a čištění komínu 

je 350 Kč, za kontrolu a čištění plynového kotle je od 350 Kč, za revizi kotle na 

tuhá paliva je 800 Kč. Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním 

čísle: 608 748 989. 

Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi bude ve čtvrtek 26. listopadu u 

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

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

probíhat prodej českých vajec. Například: Hovězí roštěná 259 Kč/kg, králík 

chlazený 199 Kč/kg, vepřová kýta 129 Kč/kg, vepřová krkovice 99 Kč/kg, 

vepřová masitá žebra 89 Kč/kg, klobásy, špekáčky, tlačenka, jitrnice, jelita, 

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

Byly nalezeny hodinky. Kdo je ztratil, nechť si je vyzvedne na OÚ.  

 

 

 

 


