
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

MUDr. Burýšková oznamuje, že od pondělí 15.8.2016 do pátku 26.8.2016 nebude 

ordinovat. Zástup MUDr. Diblíková Kobylí. 

Česká pošta Krumvíř oznamuje, že od pondělí 22.8.2016 do pátku 26.8.2016 

bude omezen provoz z důvodu zástupu na poště Velké Hostěrádky. Provozní 

doba: po, st od 8h do 11h, 

 út od 13h do 17h, 

           čt od 13h do 16h,  

           pá od 13 do 15h. 

Soukromý prodejce z Jižní Moravy bude dnes 25.8.2016 od 10h u KD prodávat 

brambory na uskladnění odrůda Marabel, červené Laura cena 10Kč/kg. Dále 

cibule na uskladnění odrůda Alice cena 13Kč/kg. Možnost objednávky krmných 

brambor cena 4,50Kč/kg na tel. č.: 704 283 110. Dovoz do domu. 

Soukromý prodejce z Hradiště bude dnes 25.8.2016 od 10:00h – 10:30h u KD 

prodávat čerstvá vejce cena dle velikosti 55 až 88 Kč/plato. Dále prodej květák, 

brambory, švestky a zelenina. 

Soukromý prodejce ze Sudoměřic bude dnes 25.8.2016 od 10:30 do 11:00h u KD 

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

bude prodávat čerstvě bourané maso. Akce: vepř. plec 89,- / kg, kýta 119,- / kg, 

kotleta 119,- / kg, krkovička 115,- / kg, bok s k. 75,- / kg, bok b. k. 85,- / kg. 

Rybářství Dujsík oznamuje, že bude dnes 25.8.2016 od 12:30h u OÚ prodávat 

živé ryby. Kapr, kapří půlky, pstruhy. Nabízí jehňata na porážku. Informace u 

prodejce. 

Mateřská škola Krumvíř oznamuje , že schůzka  rodičů dětí nově zapsaných i 

těch, které  již do MŠ docházely v loňském  školním roce, bude dnes 25.8. 2016 v 

16,30 hod. v MŠ. Prosíme rodiče, aby na schůzku přišli bez dětí. Děkujeme. 

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. 

 

http://www.pizzakobyli.cz/


HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

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.vinium.cz/

