
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

Obec Krumvíř oznamuje občanům, že zasedání zastupitelstva obce se koná 

v úterý 27.10.2015 v 19h v budově OÚ. 

ČZS-sdružení vinařů oznamuje majitelům vinic v tratích Díly,Barany,Barany-

červený a Stádliska, že budou vybírat poplatek za hlídání vinic ve středu 

28.10.2015 od 17.00 - 20.00hod. ve Vinařském domě. Cena za 10arů je 400,-Kč. 

(kalkulace o nákladech bude předložena při placení) 

Veselý Jaroslav bude ve středu 28.10.2015 od 13:30h do 13:45h před OÚ 

prodávat živé ryby, vejce a cibuli. Kapr: I. třída 80,-/kg, výběr 90,-/kg, Amur 

100,-/kg, Tolstolobik 58,-/kg, Pstruh duhový 150,-/kg. Vejce z drůbežárny 

Pohořelice cena dle velikosti, cibule po 5kg a 10 kg balení – žlutá 12,-/kg a 

červená 17,-/kg. Ryby zdarma zabije a vykuchá. 

MUDr. Novotná oznamuje občanům, že ve čtvrtek 29.10.2015 neordinuje 

z důvodu dovolené. 

Našla se fenka menšího černohnědého psa s červeným vodícím postrojem, 

v sobotu 17.10.  pobíhala po Kloboukách. Za jakékoliv informace děkuje nálezce 

na mobil  776 609 081 nebo na Městském úřadě Klobouky podatelna 

519 361 570. 

Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 29.10.2015 od 10–10:30 h u KD 

prodávat čerstvá vejce cena dle velikosti 60 až 88 Kč/plato. Dále prodej 

brambory na uskladnění, cibule, česnek, mák, med a výkup světlých suchých 

letošních ořechů 140,-Kč/kg. 

Soukromý prodejce ze Sudoměřic bude ve čtvrtek 29.10.2015 od 11:15 u KD 

prodávat: uz. bok, uz. maso, uz. kolena, 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 30.10.2015  v 9.00 hodin ke KD. Nabízí k prodeji velmi 

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

Speciální akce: vepřové půlky na objednání 59 Kč/kg, vepřová kotleta s kostí 

106 Kč/kg, mleté maso 89 Kč/kg, vepřový bok s kostí 79 Kč/kg, papriková 

klobása 135 Kč/kg, salám Vysočina 135 Kč/kg, sádlo 2,5 kg 159 Kč/ks. 



HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

TJ Sokol Krumvíř oznamuje občanům, že v neděli 1.11.2015 od 10:30h sehraje 

na domácím hřišti přípravka Krumvíř fotbalový zápas se Starovicemi a od 

14:00h sehrají muži Krumvíř fotbalový zápas v Lovčicích.  

Restaurace v Brumovicích a v Kobylí přijme do stálého pracovního poměru 

servírky, číšníky, kuchaře, kuchařky. Nástup možný ihned. Bližší informace na 

tel. 776 741 181. 

RESTAURACE NA RŮŽKU V KŘEPICÍCH ZVE TENTO PÁTEK OD 20 

HODIN NA SEŠLOST ŠESTI KAMARÁDŮ Z DECHOVÉ KAPELY. 

VSTUPNÉ ZDARMA, BUDOU SE PÉCT VEPŘOVÁ ŽEBRA NA TŘI 

ZPŮSOBY. 

 

 


