
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

Dne 20.4.2020 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. 

Upozorňujeme občany, na pohybující se podvodné osoby po obci. Nic si od nich 

neberte, nic nepodepisujte a nic neodsouhlasujte.  

OÚ Krumvíř doporučuje osobám starším 70 let, aby po dobu trvání nouzového 

stavu nevycházeli mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení 

za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče. Žádáme rodinné příslušníky 

těchto osob, aby průběžně zjišťovali potřeby svých blízkých. V případě, že osoba 

starší 70 let nemá v blízkosti takovou osobu, může se o pomoc při zvládání 

základních životních potřeb obrátit na nepřetržitou krizovou linku pro seniory 

zřízenou spolkem GIRASOLE tel. č.: 773 485 935, která zajištuje např. nákup 

léků, případně stravy. Na OÚ Krumvíř je k dispozici omezený počet roušek. 

Kdo má zájem, může volat na tel. č.: 731 457 580. Pro poštu Krumvíř, prodejny 

potravin platí toto nařízení: od 7h do 9h mají vstup pouze lidé starší 65 let. 

Jednota Krumvíř oznamuje, že do 5.4.2020 má otevřeno pouze do 15:00h.  

OÚ Krumvíř oznamuje, že dle nařízení vlády o nouzovém stavu, bude pro 

veřejnost otevřeno pouze v pondělí a ve středu v čase od 8:00h do 11:00h. 

V nutných případech volejte na tel. č.: 519 419 321. 

Knihovna bude zavřená do odvolání. 

Pošta Partner Krumvíř oznamuje, že do 30.4. je provozní doba: PO 14h – 16h, 

ST 14h – 17h, PÁ 9h – 12h. 

MUDr. Burýšková oznamuje, že odedneška poskytuje pouze konzultace na tel. 

č.: 608 980 481 nebo 519 419 151 do odvolání. Poradna je zrušena. 

MUDr. Novotná oznamuje, že z důvodu stavu nouze prodlužuje do 1.4.2020 

omezení ordinačních hodin tj. od 8:00h do 13:00h. 

Agro Krumvíř oznamuje, že přijímá objednávky na tálky pro výsadbu brambor 

a řepy. Vzhledem k aktuální situaci požadavky hlaste pouze telefonem na číslo 

737 728 625. Volejte v pondělí 30.3. a úterý 31.3.2020. 

http://www.ticketart.cz/

