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Správa a údržba silnic upozorňuje občany na nové dopravní značení 

v Chaloupkách, které omezuje stání aut na vozovce z důvodu provádění zimní 

údržby. V případě nedodržení budou udělovány pokuty Policií ČR. 

MUDr. Blanář oznamuje občanům, že od čtvrtka 1.12.2016 začíná ordinovat a 

očkovat proti chřipce. 

Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 1.12.  v 8:30 hod. u KD prodávat: 

kuřice různých barev  - 170 Kč/ks,  krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové 

doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - 5 Kč/ks. 

Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 1.12.2016 od 10:00h – 10:30h u 

KD prodávat čerstvá vejce cena dle velikosti 65 až 88 Kč/plato. Dále prodej med, 

mák a výkup suchých světlých letošních ořechů 140Kč/kg. 

Soukromý prodejce ze Sudoměřic bude ve čtvrtek 1.12. 2016 od 10:30 11:00 h u 

KD prodávat: uz. bok, uz. maso, sádlo, tlačenku, cigára, kabanos, klobásy. Dále 

bude prodávat čerstvě bourané maso. Akce: vepř. plec 99,- / kg, kýta 119,- / kg, 

kotleta 119,- / kg, krkovička 115,- / kg, bok s k. 75,- / kg, bok b. k. 85,- / kg. 

Rybářství Dujsík oznamuje občanům, že ve čtvrtek 1.12.2016 ve 13:00h u OÚ 

bude prodávat živé ryby a to kapr, kapří půlky, amur, tolstolobik, karas, sumec 

a pstruh. Ryby na požádání zabije a vykuchá. 

Pepíčkovo řeznictví a uzenářství oznamuje občanům, že páteční prodej je 

zrušen. 

Redakční rada Krumvířského zpravodaje připravuje další vydání. Své 

příspěvky zasílejte na e-mail: krumvirskyzpravodaj@seznam.cz nebo vhoďte do 

schránky na obecním úřadě, a to do 5.12.2016. 

Mužský sbor Krumvíř pod vedením p. Charváta Vás srdečně zve v neděli 

11.12.2016 v 16:30h v KD na Adventní koncert. Účinkují: Martin Foretník, Josef 

Hanák, Josef Šmukař, Zdeněk Šmukař a Viktorka Šurýnová, Mužský sbor 

z Krumvíře. Hraje orchestr kolegů Vítězslava Charváta. Vstupné je 80,-Kč. 

Obec Čejč pořádá zájezd do Vánoční Vídně v sobotu 3. prosince 2016. Odjezd 

autobusu z Čejče je v 7:00 hodin, návrat zpět do Čejče s odjezdem z Vídně 

v 18:30 hodin. Nastoupit můžete i v Bořeticích. Cena: 360,- Kč zahrnuje 

dopravu luxusním autobusem s WC, služby průvodce, pojištění léčebných výloh 

a podrobnou mapku centra Vídně. POSLEDNÍ 3 VOLNÁ MÍSTA na zájezd 
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můžete zakoupit na Obecním úřadě v Čejči u paní Šagátové. Tel.: 725 934 811. 

Po zaplacení obdržíte místenky. 

Upozorňujeme občany, kteří mají zájem o bezplatný kalendář na 

r.2017(tentokrát věnovaný 100.výročí otevření nové budovy školy v Krumvíři), 

že si jej mohou vyzvednout na obecním úřadě. 

Moravská společnost Rudolf Jelínek, a.s. Vizovice má zájem o koupi pozemků  

V obci Krumvíř z důvodu výsadby sadů. Cena dle bonity pozemku od 150tis.Kč  

do 240tis.Kč za hektar. Kdo z občanů má zájem o prodej, může volat ředitele  

společnosti pana Jiřího Koňaříka telef. 602.877.166 nebo zanechat svůj kontakt  

na obecním úřadě.(společnost vyřídí všechny náležitosti prodeje včetně  

poplatků). 

RESTAURACE NA RŮŽKU V KŘEPICÍCH SRDEČNĚ ZVE DO 

NEKUŘÁCKÉHO PROSTŘEDÍ NA  SILVESTROVSKOU NOC S ŽIVOU 

HUDBOU, TEPLÝM A STUDENÝM RAUTEM, ČOKOLÁDOVOU 

FONTÁNOU, NOVOROČNÍM PŘÍPITKEM A VELKÝM OHŇOSTROJEM. 

REZERVACE A  INFORMACE V RESTAURACI NEBO NA T: 724840900. 

 


