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Společnost E.ON Distribuce, a.s. oznamuje přerušení dodávky elektrické energie 

v celé obci Krumvíř dne 2.10.2015 od 7:30h do 16:30h z důvodu plánovaných 

prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a 

revizních prací. Případné použití náhradního zdroje v době přerušení dodávky 

elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON ČR, s.r.o. 

BS vinařské potřeby s.r.o. Velké Bílovice zahájí 1.10.2015 výkup vinného kalu - 

kvasnic, vinného kamene a vína na pálení na svém středisku ve Velkých 

Bílovicích, Žižkovská 1230. Kvasnice nepatří do kanalizace, zdarma je od vás 

odvezeme a zaplatíme. Veškeré dotazy zodpoví a informaci podá p. Kadrnková 

Jana na tel. 602526989.  725565663, mail  kalolis@vinarskepotreby.cz. 

ČZS sdružení vinařů Krumvíř oznamuje vinařům na tratích Díly, Stádliska a 

Barany, že hlídání vinic bude ukončeno v neděli 11.10.2015. V případě nutnosti 

potřeby prodloužení hlídání do 18.10.2015 se musí vinaři nahlásit u p. Stanislava 

Vytrhlíka u školy. Písemná zpráva bude ve vývěsce u kina. 

Drůbežárna Prace bude v sobotu 26.9. v 8:30 hod. u KD prodávat: kuřice a 

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

kuřata, 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 ze Sudoměřic bude ve čtvrtek 24.9.2015 od 11:15 prodávat u 

KD: uz. bok, uz. maso, uz. kolena, sádlo, tlačenku, cigára, kabanos, klobásy a 

škvarky. Dále bude prodávat čerstvé 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. 

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. 
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Společnost Beton Brož s.r.o. se sídlem v Otnicích oznamuje všem zákazníkům, že 

zahajuje posezónní výprodej nestandardních betonových výrobků za ceny od 

100,-Kč/m
2
 včetně DPH. Výprodeje budou probíhat o sobotách počínaje dnem 

19.9.2015 v době od 8h do 11h. Pouze do vyprodání zásob. Bližší informace 

získáte v pracovní dny na telefonních číslech 544 120 620 – 624. Těší se na Vaši 

návštěvu. 

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

Zástup MUDr. Diblíková, Kobylí. 

Paní Marie Špačková oznamuje občanům, že od pondělí 21.9.2015 bude 

v prodejně textilu v Kloboukách probíhat doprodej zboží. 

TJ Sokol Krumvíř oznamuje občanům, že v sobotu 26.9.2015 od 13:45h sehraje 

na domácím hřišti dorost Krumvíř fotbalový zápas s Lanžhotem/Moravskou 

Novou Vsí a v neděli 27.9.2015 od 10:00h sehraje přípravka Krumvíř fotbalový 

zápas ve Velkých Němčicích, od 14h sehrají na domácím hřišti žáci Krumvíř 

fotbalový zápas s Kobylí/Vrbice a od 16:00h sehrají na domácím hřišti muži 

Krumvíř fotbalový zápas v Tvrdonicích.  

Kominictví Pavel Zuska Kobylí bude provádět čištění a kontrolu komínů 

v sobotu 26.9.2015 v dopoledních hodinách. Objednávky přijímá na telefonu 

776 060 750, možno i smskou. 

Elektromontážní   firma se sídlem  Moutnice u Brna přijme  elektromontéry, do 

pracovního poměru. Popřípadě se  živnost.  listem pro občasnou výpomoc. Bližší 

informace na tel.č.: 602 785 662,  724 197 319, e-mail: info@elstar-plus.cz nebo 

na www.elstar-plus.cz. 

Firma METAL WORKING CZ Kobylí hledá do pracovního poměru lakýrníka. 

Praxe v oboru výhodou. Zájemci se mohou hlásit na tel.č.: 519 367 146 nebo e-

mailem na info@metalworking.cz. 

Pekařství Křižák s.r.o. Klobouky u Brna přijme řidiče na rozvoz pečiva.              

Požadujeme: spolehlivost, komunikační schopnosti, řidičský průkaz sk.B.  

Nástup možný ihned.  Bližší informace na tel.č.: 777 161 737, email: 

gabina@pekarstvikrizak.cz. 
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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. 

 

 

 


