
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

VaK Hodonín oznamuje, že v pondělí 29.8.2016 od 8h do 17h v celé obci 

Krumvíř nepoteče voda. 

MUDr. Blanář oznamuje, že od pondělí 29.8.2016 do pátku 2.9.2016 nebude 

ordinovat. 

Restaurace na Záložně Kobylí oznamuje, že zahajuje výrobu pizzy a burgerů. 

Informace ohledně objednávek a rozvozů na www.pizzakobyli.cz nebo na tel. č.: 

733 703 573. 

Pepíčkovo řeznictví a uzenářství oznamuje všem svým zákazníkům, že přijede 

do naší obce v pátek 26.8.2016  v 8.00 hodin ke KD. Nabízí k prodeji velmi 

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

Speciální akce: vepřová plec 109 Kč/kg, vepřová kýta  109 Kč/kg, vepřové 

koleno XXL 69 Kč/kg, uzená kotleta 149 Kč/kg, vídeňské párky 139 Kč/kg, 

paštika ve skle (4 druhy) 39 Kč/ks. 

TJ Sokol Krumvíř oznamuje občanům, že v sobotu 27.8.2016 ve 14:15h sehraje 

dorost Krumvíř fotbalový zápas v Rakvicích a v neděli 28.8.2016 v 16:30h 

sehrají muži Krumvíř fotbalový zápas v Dubňanech. 

Společnost VINIUM a.s. oznamuje, že bude i v letošním roce vykupovat hrozny. 

Přesný termín výkupu jednotlivých odrůd s výkupními cenami bude vyhlášen 

vždy několik dnů před datem výkupu a bude zveřejněn na webových stránkách 

www.vinium.cz. Zájemci, kteří se chtějí na výkupu domluvit předem, mohou 

volat na tel. číslo 605 443 839. 

Dále společnost VINIUM a.s. zve všechny na již 4. ročník Vinohraní, který se 

uskuteční v sobotu 27.8.2016 od 16,00 hod v areálu společnosti VINIUM a.s.. 

Hlavní hvězdou festivalu je skupina MANDRAGE, HORKÝŽE SLÍŽE, 

CITRON, VAŠO PATEJDL  s kapelou aj. Všichni jste srdečně zváni také do 

starého křížového sklepa a vinotéky společnosti VINIUM. 

Firma Elektro Zrůcký Kobylí,  upozorňuje občany na stále probíhající akci 

Proton. Najdete zde výrazné akční slevy v celém sortimentu elektro. Při nákupu 

chladničky, mrazničky, pračky, sušičky na prádlo a dalších spotřebičů dostanete 

od nás dárek. Nakoupíte i elektroniku jako televizory, notebooky, mobilní 

telefony a další. Vše i na splátky, bez počáteční hotovosti! Informace na 

prodejně Elektro Zrůcký Kobylí, telefon  519 431 181. 

 

http://www.pizzakobyli.cz/
http://www.vinium.cz/

