HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Tento měsíc máte možnost přihlásit se do veřejné energetické soutěže v rámci
celostátního projektu Obec Občanům, kde byly pro občany Krumvíře
vyjednány nejvýhodnější podmínky pro odběr elektřiny a plynu.
Pokud chcete také výrazně snížit náklady na energie, nabízíme Vám možnost
přihlásit také svoji domácnost. Přihlásit nebo informovat se můžete v budově
Obecního úřadu v místnosti poradny v pondělí 24.4.2017 od 14.00 do 17.00 h.,
nebo přímo u pověřeného pracovníka pro naši obec, pana Romana Ondříška.
Více informací najdete ve své poštovní schránce.
„ZEMAS,a.s. Čejč,oznamuje včelařům, že pro nepřízeň počasí se aplikace 12.
dubna 2017. přerušuje a bude se provádět až 18. dubna .Jedná se o ošetření
porostů Řepky ozimé a to na honu : Závistě + Roviny,Padělky u Haltýřů,Malý
Šanof,Velký Šanof Ls,Terezín Přední-Prostřední a Zadní,Za
Trnkovů,Podílky,Zápovědě,Frýdy,Písky Ls,Mutěnské Úlehle,Hodoňská po sadu.
Postřik bude proveden pozemní aplikací a to přípravkem, který z hlediska
ochrany včel - nevyžaduje klasifikaci. ZEMAS,a.s. Čejč žádá včelaře, aby
provedli patřičná opatření. Konec aplikace bude oznámen.“
Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 13.4.2017 od 10:00h – 10:30h u
KD prodávat čerstvá vejce cena 88 Kč/plato. Dále prodej brambor, cibule,
česnek, med, mák a výkup suchých světlých ořechů 140Kč/kg.
Soukromý prodejce ze Sudoměřic bude ve čtvrtek 13.4.2017 od 10:30h do
11:00h, prodávat u KD čerstvé maso a uzeniny-tlačenku, sádlo, klobásy, párky,
akce: vepř. kotleta-119kč, vepř. krkovice-115kč, vepř. plec-99kč, vepř. kýta119kč.
Zelenina Vitamínka Uherský Brod bude ve čtvrtek 13.4.2017 od 11:00 do 11:20
h u KD prodávat brambory z Vysočiny 9 Kč/Kg, certifikované sadbové
brambory, cibuli , jablka 17 Kč/Kg, česnek, čerstvé žampiony a hlíva ústřičná
další ovoce a zeleninu. Dále nabízíme olejové svíčky za 10 Kč/ks a Český med.
Myslivecký spolek Hubert Krumvíř nabízí zemědělcům hospodařícím v katastru
obce Krumvíř, pomoc při ochraně zemědělských kultur před škodami
způsobenými volně žijící zvěří. Za předpokladu, že navrhovaná ochrana bude
účinná pro daný druh zvěře, poskytne Myslivecký spolek žadateli pachové
zradidlo zdarma včetně doporučení na jeho použití. Zájemci se mohou hlásit na
Agro Krumvír tel. č. 773 503 201.
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TJ Sokol Krumvíř oznamuje občanům, že v sobotu 15.4.2017 ve 13:45h sehrají
na hřišti v Kloboukách dorost Krumvíř fotbalový zápas s Kobylím, v 16:00h
sehraje na domácím hřišti mužstvo Krumvíř fotbalový zápas s Dubňany a
v neděli 16.4.2017 v 11:00h sehrají žáci Krumvíř fotbalový zápas ve Vrbici.
Redakční rada Krumvířského zpravodaje připravuje první letošní vydání. Své
příspěvky zasílejte na e-mail: krumvirskyzpravodaj@seznam.cz nebo vhoďte do
schránky na obecním úřadě, a to do 12.4.2017.
Oznamujeme občanům, že v naší obci hostuje Cirkus Carneval. Zve malé i velké
diváky do šapito cirkusu Carneval na své vystoupení, které proběhne dnes
12.4.2017 od 17:00h a ve čtvrtek 13.4 od 16:00h. Shlédnete: Kovbojské rodeo,
žonglérské výkony, cvičené pejsky, možná přijde i kouzelník, o dobrou náladu se
postará klaun Pepo. Zaručeně se pobavíte a zasmějete.
MUDr. Blanář oznamuje občanům, že od 11.4.2017 do 13.4.2017 nebude
ordinovat.
Valihrach František oznamuje včelařům, že v období do 30.11.2017 bude
provádět ochranu na plodině řepka ozimá. Bližší informace na vývěsce nebo u p.
Františka Valihracha na tel. č.: 739 818 837.
Fi Foretník, s.r.o. oznamuje včelařům, že v období od 25.3.2017 do 25.4.2017
bude provádět ochranu na plodině řepka ozimá. Bližší informace na vývěsce
nebo u vedoucího provozu pana Aleše Foretníka na tel. č.: 775 554 296.
Úklidová firma hledá pro práci v Čejči ženy i muže na brigádu. Možno i jako
zaměstnání. Nejlépe s invalidním důchodem. Bližší informace na tel. č.:
604 203 139.
V sobotu 22.4 se v kulturním domě v Krumvíři koná od 8:00 do 11:00 burza
dětského, dámského, pánského oblečení, příslušenství pro miminka, hraček,
obuvi, knih a sportovního vybavení. Bližší informace na vývěsce obecního úřadu.

