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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.  

Pošta Partner Krumvíř oznamuje, že od 1.6. do 30.6.2020 bude otevírací doba 

následující: pondělí 8:30h-10:30h, úterý 8:30h-13:00h, středa a čtvrtek 13:00h-

17:00h, pátek 8:30h-11:00h. 

Okresní správa sociálního zabezpečení Břeclav oznamuje, že oddělení 

důchodového pojištění OSSZ Břeclav bude od 29.6.2020, z důvodu 

proklientského přístupu a úzké spolupráce s oddělením lékařské posudkové 

služby OSSZ Břeclav, přestěhováno do kancelářských prostor v 2.NP v budově 

nádraží Českých drah v Břeclavi, na adrese Sady 28. října 248/8, Břeclav. 

MUDr. Novotná oznamuje, že od pondělí 29.6. do pátku 3.7.2020 neordinuje 

z důvodu dovolené. 

MUDr. Blanář oznamuje, že od pondělí 29.6. do pátku 3.7.2020 neordinuje 

z důvodu dovolené. 

MUDr. Burýšková, dětská amb. Klobouky u Brna oznamuje, že od pondělí 29.6. 

do pátku 10.7.2020 neordinuje. Zástup MUDr. Diblíková Kobylí. 

Studio 1 pořádá příměstský pohybový tábor ve 4 turnusech: 6.7.-10.7., 13.7.-

17.7., 10.8.-14.8., 17.8.-20.8. Místo konání: Hotel Kraví hora Bořetice, cena 

2 400,-Kč. Přihlášky a info na e-mailu: info@tstudio1.cz nebo na tel. č.: 

722 906 389. 

Girasole sdružení pro pomoc a rozvoj zve všechny pečující, kteří pečují doma o 

své blízké, na setkání pečujících 1.7.2020 v 16:00h na adrese: Mrštíkova 122/1, 

Hustopeče. Kontakt: Kateřina Štýblová, DiS. – e-mail: styblova@girasole.cz 

nebo tel. č.: 775 099 953. 

Firma Topenářský servis 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 3.7.2020 Zájemci se 

mohou objednat telefonicky na tel. č.: 608 748 989. 
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