
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

Hledá se majitel nalezeného Jorkšíra. Jedná se o fenu. Byla nalezena na hlavní 

silnici mezi Kašnicí a Klobouky u Brna. Můžete si ji vyzvednout na adrese 

Krumvíř 496 nebo volejte na tel. č.: 731 529 619. 

Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 26.8.2021 od 10:00h – 10:30h u 

KD prodávat vejce 2-3,20Kč/ks, brambory, cibuli, česnek, med, mák, švestky a 

další.  

Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi, bude ve čtvrtek 26. srpna v čase 

od 13:00 do 13:20h u KD nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího, 

kachního, vepřového, hovězího masa, poctivých masouzenářských výrobků a 

škvařeného sádla za nízké ceny. Například: Hovězí zadní 229 Kč/kg, králík celý 

199 Kč/kg, hovězí přední s kostí 139 Kč/kg, vepřová krkovice s kostí 109 Kč/kg, 

výpečky 95 Kč/kg, kuřecí křídla XXL 64 Kč/kg, kuřecí polévkové díly 21 Kč/kg, 

klobásy, špekáčky, škvarky, paštiky, masové rolády aj. Příjem objednávek na 

tel. čísle: 777 814 413.  

Redakce Krumvířského zpravodaje oznamuje, že uzávěrka 2. čísla časopisu je 

v pátek 27.8.2021. 

MUDr. Novotná oznamuje, že ve dnech 26.8.-27.8.2021 neordinuje. 

MUDr. Blanář oznamuje, že ve dnech 27.8.-1.9.2021 neordinuje. 

KOBERCE TREND na ulici Svatoborská v Kyjově mají mimořádnou akci - 

mínus 20% na všechno! Akce trvá od středy 25. do soboty 28. srpna. Přesvědčte 

se o skvělých cenách na koberce, pvc,  lamináty, vinyl a další sortiment v 

prodejně Koberce Trend v Kyjově na ulici Svatoborská u Kauflandu. Pouze od 

středy 25. do soboty 28. srpna sleva 20% na všechno. 

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, kontroly kotlů na plynná paliva. Termín revizí a 

kontrol se uskuteční v ÚTERÝ dne 14.9.2021.  

-cena za kontrolu a čištění komínu je 350 Kč 

-cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 350 Kč 

-cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 Kč 

Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989. 

 


