
HLÁŠENÍ 

ze dne 27. 7. 2020 
       

Firma E.ON Distribuce oznamuje, že 

z důvodu plánovaných prací na zařízení 

distribuční soustavy bude dne 6. 8. 2020 od 

7:30 do 15:30 přerušena dodávky elektrické 

energie v těchto oblastech: 

Hlavní od č. p. 57 a č. p. 1 po č. p. 398 (konec obce 

směr Čejč), Doliny č. p. 92 a dále od č. p. 153 po 

Hlavní, Za Humny od č. p. 155 po sklepy, Pod Sklepy, 

lokalita vinných sklepů, od č. p. 129 po č. p. 33 a č. p. 

116. 

 
 

Spolek proKRUMVÍŘ ve spolupráci s obcí Krumvíř 

vás srdečně zve na 

 “Winerun - Krumvířský vinařský běh", 

který se uskuteční 1. 8. 2020 od 10:00 v Amfitéatru 

národopisného stadionu v Krumvíři. Na programu této 

charitativní akce jsou běžecké závody všech 

výkonnostních a věkových kategorií, ochutnávka 

vín místních vinařství, otevřené sklepy, vystoupení 

mužských sborů, hudební zábava do večerních hodin s 

DJ PMC a mnoho dalšího. Vstup volný. 

Více informací na www.winerun.cz 

 

 

 

http://www.winerun.cz/


Firma Topenářský servis s. r. o. a 

společenství kominíků a topenářů 

bude provádět v naší obci revize 

kotlů na tuhá paliva. Dále pak 

provádí revize, kontroly a čištění 

komínů a kontroly kotlů na plynná paliva. Termín 

revizí a kontrol se uskuteční v pátek 31. 7. 2020. Cena 

za kontrolu a čištění komínu je 350 Kč, za kontrolu a 

čištění plynového kotle od 350 Kč, za revizi kotle na 

tuhá paliva 800 Kč. Zájemci se mohou objednat 

telefonicky na čísle 608 748 989. 

Chovatelské potřeby, vinařské potřeby a drogerie 

HOVORANY P. Šťastná oznamuje, že obchod je 

otevřen i přes částečné uzavření komunikace a je 

domluveno, že zákazníci mohou do obce vjíždět i přes 

omezení dopravními značkami! 

Nabízí například: postřiky na 

vinice, ovocné sady a zeleninu, 

krmivo pro psy, kočky a 

drůbež, nástrahy na škůdce, 

dezinfekční prostředky a 

drogerii a bazénovou chemii. Nabízí také poradenství 

s údržbou vody v bazénu přímo u Vás doma. V případě 

zájmu volejte na telefon 606424088. 

 


