
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

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

za výhodné ceny. 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: 519 403 167. 

Dále společnost VINIUM a.s. zve všechny na již 3. ročník Vinohraní, který se 

uskuteční v sobotu 29.8.2015 od 16,00 hod.  v areálu společnosti VINIUM a.s. 

Hlavní hvězdou festivalu je skupina Arakain s Lucií Bílou. Všichni jste srdečně 

zváni, také do starého křížového sklepa a vinotéky společnosti VINIUM. 

 

Společnost ZEMAS, a.s. Čejč nabízí k prodeji jateční vepře o váze nad 40 kg v 

ceně 1 kg/ 40,- Kč vč. DPH. Dále pak selata v ceně 1kg/ 55,- Kč vč. DPH. V 

případě zájmu volejte p. Vokáče na tel. čísle: 725 606 793. 
 

Soukromý pěstitel z Kobylí nabízí letní hrušky máslovky RADANA, KLAPOVA  

A VILIEMSOVA. Vhodné na konzum , sušení a konzervaci. Dále nabízí švestky 

odrůda STENLY ke konzervaci a pálení. Bližší informace a objednávky na tel. 

č.: 728 251 473. 

Drůbežárna Prace bude v sobotu 29.8.  v 8:30 hod. u K.D. prodávat: kuřice a 

chovné kohouty - cena 170 Kč/ks,  roční slepice - cena 80 Kč/ks, brojlerová 

kuřata a káčata, housata, krůty, husokačeny, jatečné kachny 3-4kg, cena 190 

kč/ks, krmivo pro drůbež a králíky, dále pak vykupovat králičí kůže, 

cena až 10 Kč za kůži. 

TJ Sokol Krumvíř oznamuje občanům, že v sobotu 29.8.2015 od 14:15h sehraje 

na domácím hřišti dorost Krumvíř fotbalový zápas s Lednicí/Hlohovec, v neděli 

30.8.2015 od 13:30h sehrají žáci Krumvíř fotbalový zápas v Nikolčicích a od 

16:30h sehraje na domácím hřišti mužstvo Krumvíř fotbalový zápas s Velkou 

nad Veličkou.  

Kominictví Tomáš Strouhal z Křepic provádí pravidelné roční kontroly a čištění 

komínů. Provádí také vložkování komínů za nejlepší ceny pro porovnání nebo 

vytvoření cenové nabídky volejte 774 938 398. Staví také krbové obestavby dle 

platných norem včetně revize více informací na www.kominem.cz. 

 

http://www.vinium.cz/

