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Paní Švagerková a Bolsíková z Mutěnic oznamují, že přijímají objednávky na 

koláčky k hodům s náplní tvarohovou, ořechovou, povidlovou a makovou 

1ks/4,20Kč. Tel. č. 776 711 992 a 776 083 040. Koláčky přivezou v pátek 

23.8.2019 v 18:00h před OÚ. 

Soukromý prodejce z Hradiště bude v pondělí 29.7.2019 od 9:15h – 9:30h u KD 

prodávat borůvky: zahradní 100,-Kč/l a lesní 110,-Kč/l. Nádoby sebou.  

Jednota Krumvíř oznamuje, že přijímá objednávky na kuřice a kohouty. 

Nahlásit se musí do 13.8.2019. 

MUDr. Blanář oznamuje, že od 22.7.2019 do 2.8.2019 neordinuje z důvodu 

dovolené.  

MUDr. Burýšková oznamuje, že od pondělí 29.7.2019 do pátku 2.8.2019 

neordinuje z důvodu dovolené. Zástup MUDr. Diblíková Kobylí. 

Spolek proKrumvíř si Vás dovoluje pozvat na Letní divadlo, které se bude konat 

tuto sobotu, 27. 7. 2019 na Národopisném stadionu v Krumvíři. Připraveny jsou 

dvě inscenace v podání divadelního spolku 3D z Dambořic. Od 17:00 se můžete 

těšit na dětské představení - pohádku “Všude číhají jeskyňky”, na které od 

18:00 naváže představení “Obecná škola” na motivy filmu Jana Svěráka. 

Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné. 

MUDr. Novotná oznamuje, že od 1.8. do 10.8.2019 neordinuje z důvodu 

dovolené. 

Obec Násedlovice ve spolupráci s Kulturně-sportovní komisí plánuje uspořádat 

setkání bývalých pracovníků závodu Šohaj Násedlovice. Toto setkání se 

uskuteční v sobotu 28.9.2019 v 16 hodin v sále kulturního domu v Násedlovicích. 

Abychom mohli zajistit dopravu a občerstvení, žádáme bývalé zaměstnance 

firmy Šohaj popř. Sandy, aby se na tuto akci nahlásili. Hlásit se můžete na tel. 

518 631 428, emailem podatelna@obecnasedlovice.cz, popř. na adrese Obec 

Násedlovice, 696 36 Násedlovice 129 a to do 31.7.2019. Poplatek za dopravu a 

občerstvení ve výši 200,- Kč se bude vybírat při příchodu. Taktéž prosíme o 

zaslání fotografií týkajících se závodu Šohaj. Budou-li doručeny na obecní úřad 

v předstihu, zvětšíme je a vytvoříme z nich nástěnky a toto setkání. Děkujeme 

předem za vaši spolupráci. 
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Dne 21.10.2019 se v KD Krumvíř v 19:00h uskuteční představení zábavného 

pořadu Zdeňka Izera s názvem Na plný coole. Předprodej vstupenek je na 

Obecním úřadě Krumvíř a v síti www.ticketart.cz. 

 

http://www.ticketart.cz/

