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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. 

Soukromý prodejce z Rakvic bude ve čtvrtek dne 10.9.od 11-11:20hod. u KD 

prodávat uz. bok, uz. kýtu, uz. kotleta, klobásy, párky, debrecinka, cigára, sádlo, 

škvarky, tlačenku. Dále bude prodávat čerstvé bourané maso: Akce:vepřová 

plec-92Kč, vepřová kýta-99Kč, kotleta-104Kč, vepřová krkovice-104Kč, vepřový 

bok-75Kč, vepř.bok s.k.-65Kč, vepř.kolena-50Kč. 

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. 

Společnost Stanislav Hovězák s.r.o. dřevovýroba v Kloboukách u Brna nabízí 

volná pracovní místa na pozice obsluha stroje a obsluha kompaktního nakladače 

řízeného smykem. Nástup ihned. Výhodné platové podmínky. Zájemci se mohou 

hlásit na telefonním čísle 736 631 591. Firma prosí pouze vážné zájemce. 

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.  
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Soukromý pěstitel z Kobylí nabízí letní hrušky máslovky RADANA, KLAPOVA  

A VILIEMSOVA. Vhodné na konzum , sušení a konzervaci. Dále nabízí švestky 

odrůda STENLY ke konzervaci a pálení. Bližší informace a objednávky na tel. 

č.: 728 251 473. 

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. 
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