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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 7.7. do 31.7.2020 bude otevírací doba 

následující: pondělí 8:00h-18:00h, úterý 8:00h-12:30h, středa 14:00h-17:00h,  

čtvrtek 14:00h-17:00h, pátek 8:00h-12:30h. Dnes 7.7. je otevřeno od 8:00h do 

12:00h. 

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. 

Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 9.7.2020 od 10:00h – 10:30h u 

KD prodávat vejce 2-3,20Kč/ks, nové brambory 13Kč/kg, skleníková rajčata, 

papriky, okurky, česnek, med a mák.   

Knihovna Krumvíř oznamuje, že ve čtvrtek 9.7.2020 bude zavřeno.  

Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi, bude ve čtvrtek 9. července od 

10:30h do 10:50h u KD v naší obci nabízet široký sortiment českého kuřecího, 

krůtího, kachního, vepřového, hovězího masa, poctivých masouzenářských 

výrobků a škvařeného sádla za nízké ceny. Současně s prodejem masa bude 

probíhat prodej českých vajec a české sezónní zeleniny. Například: Krůtí prsní 

řízek 199 Kč/kg, uzená makrela bez hlavy 149 Kč/kg, vepřová plec 129 Kč/kg, 

kuřecí stehenní řízek 109 Kč/kg, hovězí přední s kostí 109 Kč/kg, sádlo škvařené 

od 89 Kč/kg, cibule 17 Kč/kg, nové brambory 15,90 Kč/kg, miroslavské špekáčky 

a klobásy, paštiky, salámy, masové rolády aj. Příjem objednávek na tel. čísle: 

777 814 413.  

ČZS Krumvíř oznamuje, že odjezd na zájezd po Hanácku bude v sobotu 

11.7.2020 v 6:30h od OÚ. Vezměte si sebou roušky. 

 

http://www.ticketart.cz/
http://www.ticketart.cz/
mailto:info@tstudio1.cz


HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

Drůbežárna Prace bude v pátek 10.7. v 8:30  hod. prodávat u KD: mladé 

červené kuřice, roční slepice, brojlerová kuřata, káčata, housata, husokačeny a 

krůty, krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky, dále pak vykupovat 

králičí kožky - cena 5 Kč/ks. 

SK Krumvíř vás zve na Benátskou noc, která se uskuteční v sobotu 11. července 

od 19 hodin na Národopisném stadionu. K tanci a poslechu bude hrát kapela 

Kožuch a DJ Žažoha. Všichni jste srdečně zváni. 

Firma Elektroinstalace Jiří Bdinka Klobouky u Brna nabízí veškeré 

elektromontážní práce: elektromontáž elektrických rozvodů novostaveb i 

rekonstrukce starších rodinných domů, výměna, montáž svítidel, zásuvek, 

vypínačů, rozvaděčů, domácí telefony, montáž hromosvodů, zabezpečovací a 

kamerové systémy. Firma působí na trhu již 13 let a garantuje poctivý a osobitý 

přístup a kvalitně odvedenou práci. Telefon 728 870 799. 

 


