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Obecní úřad oznamuje občanům, že se našel klíč a kartička zdravotní 

pojišťovny. Majitele prosíme, aby se přihlásil na OÚ. 

Knihovna Krumvíř oznamuje občanům, že ve čtvrtek 17.9.2015 je zavřeno. 

MUDr. Blanář oznamuje občanům, že od čtvrtka 17.9.2015 do pátku 18.9.2015 

nebude ordinovat. 

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. 

 

Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 17.9.2015 od 10–10:30 hodin u 

KD prodávat čerstvá vejce cena dle velikosti 60 až 80 Kč/plato a 88Kč/plato. 

Dále prodej brambory MARABEL na uskladnění, cibule, česnek, mák, med a 

švestky 16Kč/kg. 

Zelenina Vitamínka Uherský Brod bude ve čtvrtek 17.9. 2015 od 10:10 do 10:30 

h u KD  prodávat  brambory na uskladnění z Vysočiny, novou cibuli, nový 

česnek, jablka, hrušky, čerstvou hlívu ústřičnou a žampiony, rajčata, okurky, 

papriky na zavaření 14 Kč, další ovoce a zeleninu. Dále nabízí český med a 

olejové svíčky za 10 Kč/ks. 

 

Soukromý prodejce ze Sudoměřic bude ve čtvrtek 17.9.2015 od 11:15 u KD 

prodávat: uz. bok, uz. maso, uz. kolena, sádlo, tlačenku, cigára, kabanos, 

klobásy a škvarky. Dále bude prodávat čerstvě bourané maso. Akce: vepř. plec 

92,- / kg, kýta 99,- / kg, kotleta 104,- / kg, krkovička 104,- / kg, bok s k. 65,- / kg, 

bok b. k. 75,- / kg. 

 

Základní škola oznamuje, že odjezd do Prahy je v sobotu 19. září v 6:00 hodin 

od Obecního úřadu. 

 

TJ Sokol Krumvíř oznamuje občanům, že v sobotu 19.9.2015 od 13:45h sehraje  

dorost Krumvíř fotbalový zápas v Rakvicích a v neděli 20.9.2015 od 10:00h 

sehrají žáci Krumvíř fotbalový zápas v Nosislavi , od 10:30h sehraje na 
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domácím hřišti přípravka Krumvíř fotbalový zápas s Horními Bojanovicemi a 

od 16:00h sehrají muži Krumvíř fotbalový zápas v Křepicích.  

 

Obec Morkůvky zve všechny děti i dospělé na soutěž ve vyřezávání dýní. 11. 

Ročník moravské Heloudýně se uskuteční 19.9.2015 od 14h na Pláckách u KD. 

Součástí této akce bude soutěžní ochutnávka dýňového zelí, ochutnávka 

dýňových a cuketových specialit, malý jarmark lidových řemesel, různé soutěže 

pro děti i dospělé. Občerstvení zajištěno. Po setmění bude program celé akce 

zakončen Ohňovou show v podání skupiny historického šermu Lucius z Brna. 

Společnost VINIUM oznamuje, že od 18.9. do 25.9. vykupuje tyto dvě odrůdy 

hroznů: Muškát moravský za cenu až 19,00 Kč za 1 kg, Müller 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 výkupna Ostrovec 

vykupuje odrůdy: Modrý portugal za cenu až 15,50 Kč za 1 kg, Svatovavřinecké 

za cenu až 12,50 Kč za 1 kg. Výkup je otevřen v tyto dny od 11h do 16:30h. 

Případné další informace na telefonních číslech 519 403 167 nebo 737 207 709 

nebo na www.vinium.cz. 

Pepíčkovo řeznictví a uzenářství oznamuje všem svým zákazníkům, že přijede 

do naší obce v pátek 18.9.2015  v 9.00 hodin ke KD. Nabízí k prodeji velmi 

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

Speciální akce: vepřová krkovice s kostí 99 Kč/kg, vepřová kotleta bez kosti 139 

Kč/kg, vepřová játra 39 Kč/kg, uzené koleno 89 Kč/kg, uzená žebra 39 Kč/kg, 

škvařené sádlo 0,5kg 29 Kč/ks. 

MUDr. Burýšková oznamuje, že od 21.9.2015 do 25.9.2015 nebude ordinovat. 

Zástup MUDr. Diblíková, Kobylí. 

Keramika Krumvíř přijme do pracovního poměru muže. Průkaz řidiče 

vysokozdvižného vozíku výhodu. Bližší informace na provozovně nebo na tel. 

519 419 356. 

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, 

http://www.vinium.cz/
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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. 


