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E.ON Česká republika, a.s. oznamuje občanům, že do 14.9.2015 bude v naší obci 

provádět odečty elektroměrů k ročnímu vyúčtování. Žádáme všechny občany, 

aby umožnili přístup k elektroměrům, případně napsali výrobní číslo a stav 

měřidla na lístek s adresou na dveře domu. Připravte si také stavy elektroměrů 

ze sklepů, garáží, staveb a pod. V případě, že odečet nebude možný v daném 

termínu uskutečnit, lístek s adresou, výrobním číslem a stavem zanechte na OÚ 

nebo vhoďte do schránky OÚ. Předem děkujeme. 

Rada Krumvířského zpravodaje oznamuje, že připravuje již třetí číslo letošního 

zpravodaje. Své příspěvky prosím zasílejte na e-mail: 

krumvirskyzpravodaj@seznam.cz do 15. září. 

Svaz tělesně postižených pořádá dne 12.9.2015 zájezd do termálních lázní 

v Podhájské,  v případě nepříznivého počasí pak do termálních lázní Dunajská 

Streda. Cena za dopravu je 380,- Kč, vstupné 6 EUR si hradí každý účastník 

sám. Odjezd v 6:15h od školy. Přihlášky přijímá p. Libicherová, Krumvíř 374 (u 

hrnčírny) do 11.9.2015. 

Dandy spol. s.r.o. přijme ihned švadlenu (zaučenou šičku) na jednosměnný 

provoz do Šitbořic. Bližší informace na tel. č.: 777 703 761 p. Janková. 

TJ Sokol Krumvíř zve všechny na Burčákovou zábavu, která se koná v sobotu 

12.9.2015 v KD. Do 21h je vstupné zdarma. 

TJ Sokol Krumvíř oznamuje občanům, že v sobotu 12.9.2015 od 13:45h sehraje 

na domácím hřišti dorost Krumvíř fotbalový zápas s Charvatskou Novou Vsí, od 

14h sehraje přípravka Krumvíř fotbalový zápas v Nosislavi, od 16h sehrají na 

domácím hřišti muži Krumvíř fotbalový zápas s Podivínem a v neděli 13.9.2015 

sehrají na domácím hřišti žáci Krumvíř fotbalový zápas s Klobouky.  

Společnost VINIUM oznamuje, že  od pondělí  14.9. do  soboty 19.9. vykupuje 

tyto dvě odrůdy hroznů: Muškát moravský za cenu až 19,00 Kč za 1 kg, Muller 

Thurgau za cenu až 15,50 Kč za 1 Kg. Výkup je otevřen v tyto dny od 11,00 hod 

do 16,30 hod Dle domluvy platba možná v hotovosti přímo na pokladně. Dále 

předpokládané otevření výkupny Ostrovec pro modré odrůdy hroznů je  od 

soboty 19.9.2015. Případné další informace na telefonních číslech 519 403 167 

nebo 737 207 709 nebo na www.vinium.cz. 

mailto:krumvirskyzpravodaj@seznam.cz
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Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 17.9. v 8:30 hod. u KD prodávat: 

kuřice a chovné kohouty - cena 170 Kč/ks,  roční slepice - cena 80 Kč/ks,  

brojlerová kuřata a káčata, jatečné kachny 3-4kg, cena 190 kč/ks 

krmivo pro drůbež a králíky, dále pak vykupovat králičí kůže, cena 5 Kč za 

kůži. 

Firma Elektro Zrůcký Kobylí, upozorňuje občany na nový leták Proton, který 

najdete ve Vašich schránkách. Je plný výrazných slev. Například televizor 

GoGen, osmdesát centimetrů za pouhých 5.990,-. Nebo sušička na prádlo Indesit 

za pouhých 9.999,-. Dále zde najdete celý sortiment elektro za lákavé 

výprodejové ceny, jako sporáky, ledničky, televizory, notebooky, tablety a další. 

Vše i na splátky, bez počáteční hotovosti! Informace na prodejně Elektro 

Zrůcký Kobylí, telefon 519 431 181. 

Kominictví Tomáš Strouhal z Křepic provádí pravidelné roční kontroly a čištění 

komínů. Provádí také vložkování komínů za nejlepší ceny pro porovnání nebo 

vytvoření cenové nabídky volejte 774 938 398. Staví také krbové obestavby dle 

platných norem včetně revize více informací na www.kominem.cz. 

První říjnový víkend 1.-3.10.2015 se Hustopeče promění ve středověké městečko 

s historickým tržištěm s ukázkami tradičních řemesel a zvěřincem, s mázhausy 

plnými dobrého burčáku a s různorodými vystoupeními hudebních kapel, 

tanečníků i divadelníků. Jednadvacátý ročník Burčákových slavností nabídne 

bohatý program, vystoupí například Tomáš Kočko, Martin Chodúr či Mňága a 

Žďorp a další. Lístky na Burčákové slavnosti 2015 je možné zakoupit v 

předprodeji v Turistickém informačním centru v domě U Synků za 150,- na 2 

dny (pátek i sobotu), ale také v síti Ticketstream či přes portál SMS ticket. 

http://www.kominem.cz/

