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Dne 20.4.2020 se v KD Krumvíř v 19:00h uskuteční představení zábavného 

pořadu Miroslava Donutila s názvem Na kus řeči. Předprodej vstupenek je na 

Obecním úřadě Krumvíř a v síti www.ticketart.cz. 

Kulturní komise OÚ Čejč Vás zve na představení ochotnického spolku z Dolních 

Bojanovic pod názvem NERUŠIT, PROSÍM, které se uskuteční v pátek 13. 3. 

2020 v 18 hodin v sokolovně Čejč. Vstupné 120 Kč. Předprodej na OÚ v Čejči. 

Pohostinství sokolovna Čejč bude otevřena a v přestávce vám nabídne 

občerstvení. 

Do naší obce přijede soukromá kamenická firma Suchánek-Holub a nabízí Vám 

tyto služby: Kompletní opravy starých pomníků, čištění obrub od mechu, stavění 

nových pomníků, tesání písma, obnova zlatem a stříbrem, dodání zákrytových 

desek ze žuly, drtě, lampy, vázy a další hrobové doplňky. Firma nabízí akci měsíce 

45% slevu na lesklé obruby. Firma se na místní hřbitově zdrží za jakéhokoliv 

počasí v sobotu 14.3.2020 od 13:00h do 13:30h. Tel. č.: 736 126 552. 

V sobotu 14.3.2020 vám firma Ludes z Třebíče nabídne výpěstky českých 

šlechtitelů. Prodej proběhne od 14:30 do 14:45 u KD. Ovocné stromky a 

dřeviny: Jabloně, hrušně, třešně, višně, meruňky, švestky, ryngle, broskve, 

ořešák, angrešt, rybíz, maliny. Léčivky: Rakytník řešetlákový (včetně samců), 

Klanopraška čínská, Kustovnice čínská. 

Česká oděvní firma Dabona Hodonín uskuteční v naší obci v pondělí 16.3.2020 

od 10.00 do 12.00 hod. na prodejním místě u KD prodej svých výrobků. 

Nabízíme dámské vycházkové, teplejší  i letní šaty, svetříky, kostýmky a halenky 

z kvalitních elastických úpletů, vše i v nadměrných velikostech a novou kolekci 

pánských košil. Přijďte se podívat a nakoupit kvalitní české zboží. 

Firma JUKKA bude prodávat ve středa 18.března 2020 v čase 9.00 - 9.45 hodin 

u KD následující stromky k jarní výsadbě. Jabloně, hrušně, meruňky, 

nektarinky, broskve, odolné švestky vhodné na pálení, ryngle, durancie, třešně, 

višně, třešňovišně, běžné i sloupovité odrůdy, oskeruše, jeřáb, jedlé kaštany, 

roubované ořešáky, keřové a stromkové rezistentní angrešty a rybízy, rakytníky, 

lísky, ostružiny,  maliny, stolní vinnou révu, kanadské borůvky, amelanchier, 

kiwi, fíky, kaki, růže, rododendrony, azalky,   převislé vrby, sazenice jahod ,  a 

jiné. Více informací najdete na letácích ve vašich poštovních schránkách. 

Kominická firma KOMISTAVO s.r.o. z Velkých Bílovic Vám nabízí své služby, 

které zahrnují: pravidelné roční kontroly a čištění komínů na tuhá paliva a plyn, 
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revizní zprávy ke kolaudacím, rekolaudacím výstavbě komínů a k výměně 

spotřebičů, frézování, prohlídky kamerou, výstavby zděných i nerezových 

komínů, krbové obestavby, připojování krbových vložek, vložkování. Bližší 

informace a objednávky na tel.: 773 064 417 nebo e-mail: 

monika.dvorakova@komistavo.cz.  

E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení 

distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie dne 27.3.2020 

od 8:00h do 14:00h v části U hrnčírny od č. p. 82 a 434 po č. p. 242 a 390, v části 

Hodonínská č. p. 312. Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou 

linku 800 22 55 77. 

Římskokatolická farnost Krumvíř oznamuje, že z rozhodnutí diecézního 

biskupa Vojtěcha se až do odvolání ruší všechny veřejné bohoslužby, společné 

pobožnosti, modlitební setkání a jiná shromáždění ve farnosti. Mše svaté budou 

slouženy v obvyklých časech bez účasti lidu na úmysly, na které byly dohodnuty. 

Věřící jsou zváni k domácí četbě Písma, ke společným modlitbám v rodinách a 

sledování bohoslužeb v TV NOE či Rádiu Proglas. Každý den večer ve 20.00 

hodin je možné se spojit modlitbou růžence za zastavení pandemie koronaviru a 

za ochranu našich rodin. Zároveň je v úterý 17. března na tento úmysl vyhlášen 

celodenní půst či almužna na dobrý účel. 
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