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Obec Krumvíř Vás zve na 29. ročník folklorního festivalu Hanáckého Slovácka 

Kraj beze stínu. Od 13. do 14. června se v národopisném areálu v Krumvíři 

představí dětské a taneční soubory, pěvecké sbory, cimbálové muziky a také 

dobré víno. Nebude chybět soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku. 

Hosty festivalu budou soubory z Valašska a FLAIR Jana Rokyty. Více informací 

na www.krajbezestinu.cz. Kdo z občanů má zájem může si zakoupit lístky 

v předprodeji zítra a v pátek na OÚ. 

 

Obec Krumvíř oznamuje občanům, že zasedání zastupitelstva obce se koná dnes 

10.6.2015 v 19h v budově OÚ. 

 

Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 11.6.2015 od 10–10.30 hodin u 

KD prodávat čerstvá vejce 60 a 88 Kč/plato. Dále prodej český med a mák, 

květák, rajčata, okurky, kedlubny a paprika. Vše Jižní Morava. Výkup světlých 

suchých ořechů 150,-Kč/Kg. 

 

Zelenina Vitamínka Uherský Brod bude ve čtvrtek 11.6. od 10:10 do 10:30 h u 

KD prodávat nové brambory ze Znojma, staré brambory, novou cibuli, nový 

česnek, jahody, jablka, čerstvou hlívu ústřičnou a žampiony, domácí Slovenská 

rajčata, papriky a okurky, další ovoce a zeleninu. Dále nabízí český med a 

olejové svíčky za 10 Kč/ks. 

 

Soukromý prodejce ze Sudomeřic bude ve čtvrtek 11.6.2015 od 11:00 do 

11:20hod. u KD prodávat uz. bok, uz. kýtu, uz. kotletu, klobásy, párky, 

debrecinka, cigára, sádlo, škvarky, tlačenku. Dále bude prodávat čerstvé 

bourané maso: Akce: vepřová plec-84Kč, vepřová kýta-kotleta-104Kč, vepřová 

krkovice-94Kč, vepřový bok-75Kč. 

Pepíčkovo řeznictví a uzenářství oznamuje všem svým zákazníkům, že přijede 

do naší obce v pátek   12.06.2015  v 9.00 hodin před OÚ. Nabízí velmi kvalitní 

české maso a domácí uzeniny bez konzervantů a jakékoliv chemie. Speciální 

akce: vepřový lalok 59 Kč/kg, vepřový bůček bez kosti 89 Kč/kg, kuře celé 59 

Kč/kg, uzená slanina 79 Kč/kg, vídeňské párky 139 Kč/kg, paštika ve skle 35 

Kč/ks, škvarková pomazánka 20 Kč/ks. 

http://www.krajbezestinu.cz/
http://7.5.od/
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Restaurace Krumvíř Vás zve od pátku 12.6.2015 do neděle 14.6.2015 na řízkové 

speciality. Rezervace na tel.č.: 723 736 488. 

Brumovice jezírko o.s. Vás srdečně zve na RYBÁŘSKÉ ZÁVODY, které se 

uskuteční v sobotu 13.6.2015. Startovné je 100,-Kč, zápis ve 13:30h a zahájení ve 

14:00h. Občerstvení zajištěno. 

TJ Sokol Krumvíř oznamuje občanům, že v sobotu 13.6.2015 od 09:00h sehrají 

žáci Krumvíř fotbalový zápas ve Valticích a v neděli 14.6.2015 od 16:30h sehraje 

mužstvo Krumvíř fotbalový zápas v Hlohovci.  

MUDr. Blanář oznamuje občanům, že v týdnu od 8.6.2015 do 12.6.2015 nebude 

ordinovat. 

Knihovna Krumvíř oznamuje občanům, že nová půjčovní doba je pondělí a 

čtvrtek od 18:30 do 19:30h. 

 


