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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.  

Oznamujeme, že kdo má zájem o každoroční kalendář zdarma, nechť si ho 

vyzvedne na OÚ v pondělí a ve středu v čase od 8:00h do 11:00h a od 13:00h do 

15:00h. 

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. 

Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi, bude ve čtvrtek 10. prosince od 

10:30h do 10:50h 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 roštěná 

259 Kč/kg, králík chlazený 199 Kč/kg, vepřová krkovice bez kosti 129 Kč/kg, 

kuřecí stehenní řízek 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.  

Nábytek MIKULÍK Vranovice Vás zve na nákup v bezpečném prostředí mimo 

velká nákupní centra! Otevíráme pro vás dveře DOKOŘÁN v pracovní dny až 

do 18 hodin a o všech adventních VÍKENDECH! Všechno zboží na prodejně je 

pro vás připraveno k okamžitému ODBĚRU a navíc s DOPRAVOU ZDARMA! 

Přijďte nakoupit nábytek ke svému moravskému výrobci. Těšíme se na vás. 

http://www.ticketart.cz/
http://www.ticketart.cz/
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Firma Blanář nábytek vás tento víkend zve do Brumovic na vánoční výprodej 

postelí a látek se slevami až 80%. Otevřeno bude v pátek 11.12. a sobotu 12.12. 

od 9 do 17 hodin. Výprodej bude probíhat v sídle firmy v Brumovicích. 

 


