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Soukromý prodejce z Vacenovic bude dnes 11.1.2016  od 13:00 do 13:30h 

prodávat u KD jablka Golden, Jonagold, Idaret 1kg za 15Kč, hrušky 1kg za 

15Kč. Dále brambory Marabel po 25kg balení 1kg za 11Kč, cibuli 1kg za 9Kč. 

Paní Špačková Marie oznamuje, že odedneška 11.1.2016 probíhá v prodejně 

textilu v Kloboukách u Brna výprodej zboží se slevou 30 – 50%. Provozní doba 

pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 8h do 12h a od 14h do 17h. 

Česká pošta Krumvíř oznamuje, že v úterý 12.1.2016 bude otevřeno pouze 

dopoledne od 8h do 10h. Odpoledne bude zavřeno. 

Město Hustopeče oznamuje, že rybářské lístky pro občany, kteří mají trvalé 

bydliště v Krumvíři vydává městský úřad v Kloboukách u Brna. 

Soukromý prodejce ze Sudoměřic bude ve čtvrtek 14.1.2016 od 9:30 u KD 

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

Pepíčkovo řeznictví a uzenářství oznamuje všem svým zákazníkům, že přijede 

do naší obce v pátek 15.1.2016  v 8.00 hodin ke KD. Nabízí k prodeji velmi 

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

Speciální akce: vepřová kýta 97 Kč/kg, vepřové koleno přední 51 Kč/kg, vepřový 

lalok 49 Kč/kg, křížové kosti 49 Kč/kg, cigára 109 Kč/kg, uzené koleno bez kosti 

93 Kč/kg, uzená žebra 39 Kč/kg. 

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

Požaduje: spolehlivost, komunikační schopnosti, řidičský průkaz sk.B. Nástup 

možný ihned. Informace na tel. č.: 777 161 737 nebo e-mail: 

gabina@pekarstvikrizak.cz. 

Svazek obcí Modré Hory oznamuje, že byl zahájen předprodej vstupenek na 

Společenský ples Modrých Hor, který se bude konat 20. února 2016 v sále 

sokolovny města Velké Pavlovice. K tanci a poslechu zahraje Salonní orchestr 

Brno, nově vystoupí taneční studio Morava Mikulov. Vstupenku ve výši 150 Kč 

můžete zakoupit v kanceláři svazku (areál společnosti Hantály a.s.), ulice 

Tovární 22, Velké Pavlovice nebo na www.slevymojemesto.cz. Všichni milovníci 

dobré zábavy jsou srdečně zváni. Více informací na tel. 774 240 425. 

 

http://www.slevymojemesto.cz/
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Kominík a kamnář Tomáš Strouhal z Křepic provádí pravidelné roční kontroly 

a čištění komínů. Provádí také vložkování komínů, připojování spotřebičů a 

staví krby dle platných norem včetně revize. Objednávky na telefonu: 774 938 

398 nebo na webu: www.kominem.cz. 

 

http://www.kominem.cz/

