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Rybářství Dujsík bude ve středu 8.9.2021 v 15:00h u OÚ prodávat živé ryby:
kapr a pstruh. Na požádání ryby zabije a vykuchá.
Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 9.9.2021 od 10:00h – 10:30h u
KD prodávat vejce 2-3,20Kč/ks, brambory, cibule, česnek, med, mák a švestky.
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.
Obec Čejč nabízí k pronájmu Restauraci v budově sokolovny čp. 234, včetně
přilehlých prostor. Nabídky na pronájem nebytových prostor musí obsahovat:
Záměr využití provozovny, nabídku ceny pronájmu a kvalifikační předpoklady.
Nabídky se podávají do pátku 24. září do 10:00 hodin v zalepené obálce
s označením „Pronájem restaurace – sokolovna - neotvírat“ na podatelně
Obecního úřadu v Čejči. Bližší informace na úřední desce.
Kominík Michal Horáček z Hodonína, nabízí pravidelné prohlídky komínu a
veškeré kominické práce. Cena vč. čištění a protokolu o kontrole je 500,-.
Objednávky na tel.: 721 190 718 popř. www.vaskomin.cz.
Společnost Mamut agency oznamuje, že z důvodu podání návrhu společnosti
TICKET ART s.r.o na insolvenci, jsou nuceni představení Miroslav Donutil - Na
kus řeči a představení Vztahy na úrovni zrušit. Částky za vstupenky můžete
nárokovat u společnosti TICKET ART s.r.o. nebo podáním návrhu na
www.insolvencni-rejstrik.cz v případě, že vstupenky byly zakoupeny on-line
nebo na pobočce společnosti TICKET ART. V případě zakoupení vstupenek na
Obecním úřadě v Krumvíři, můžete nárokovat vrácení částky za vstupenky na
tomto místě. Děkují za pochopení.
EG.D a.s. čl.sk. E.ON Česká republika a.s. oznamuje občanům, že od čtvrtka
9.9.2021 do 15.9.2021 bude v naší obci provádět odečty elektroměrů k ročnímu
vyúčtování. Žádáme všechny občany, aby umožnili přístup k elektroměrům,
případně napsali výrobní číslo a stav měřidla na lístek s adresou na dveře domu.
Připravte si také stavy elektroměrů ze sklepů, garáží, staveb a pod. V případě,
že odečet nebude možný v daném termínu uskutečnit, lístek s adresou, výrobním
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číslem a stavem zanechte na OÚ. Za maximální vstřícnost předem děkujeme
všem občanům.

