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Pošta Partner Krumvíř oznamuje, že v úterý 14.9.2021 bude otevřeno od 13:30h 

do 15:30h. 

MUDr. Novotná oznamuje, že v úterý 14.9.2021 nebude ordinovat. 

MUDr. Blanář oznamuje, že v pátek 17.9.2021 nebude ordinovat. Dále 

oznamuje, že od pondělí 20.9.2021 se mohou pacienti objednávat na očkování 

proti chřipce. 

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, 

http://www.vaskomin.cz/
http://www.insolvencni-rejstrik.cz/
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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 

číslem a stavem zanechte na OÚ. Za maximální vstřícnost předem děkujeme 

všem občanům. 

Šenk u Fuka Morkůvky všechny srdečně zve na Oktobeer Fest a skotské hry, 

kde se můžete těšit na mnoho druhů piva, výborné jídlo a také si přijít zasoutěžit 

a vyhrát věcné ceny. Akce se koná 25.9.2021 od 13:00 hod. v areálu Šenk u Fuka 

Morkůvky – podrobné informace naleznete na Facebooku či instagramu Šenk u 

Fuka - těšíme se na vaši návštěvu. 

Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi, bude ve čtvrtek 16. září v čase od 

13:00h do 13:20h u KD nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího, 

kachního, vepřového, hovězího masa, poctivých masouzenářských výrobků a 

škvařeného sádla za nízké ceny. Například: Hovězí zadní 229 Kč/kg, králík celý 

199 Kč/kg, hovězí přední s kostí 139 Kč/kg, vepřová krkovice s kostí 109 Kč/kg, 

výpečky 95 Kč/kg, kuřecí polévkové díly 21 Kč/kg, klobásy, špekáčky, škvarky, 

paštiky, masové rolády aj. Příjem objednávek na tel. čísle: 777 814 413.  

 

 

 

 


