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Česká pošta Krumvíř oznamuje občanům, že v úterý 14.3.2017 bude otevřeno 

pouze odpoledne od 13:00h do 15:00h, dopoledne bude zavřeno a ve středu 

15.3.2017 bude otevřeno pouze dopoledne od 8:00h do 10:00h, odpoledne bude 

zavřeno. 

Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 16.3.2017 od 10:00h – 10:30h u 

KD prodávat čerstvá vejce cena 88 Kč/plato. Dále prodej brambor, cibule, med, 

mák a výkup suchých světlých ořechů 130Kč/kg.  

Soukromý prodejce ze Sudoměřic bude ve čtvrtek 16.3.2017 od 10:30h do 11:00h 

u KD prodávat čerstvé maso a uzeniny - tlačenku, sádlo, klobásy, párky, akce: 

vepř. kotleta-119kč,  vepř. krkovice-115kč, vepř. plec-99kč, vepř. kýta-119kč. 

Česká pošta oznamuje občanům, že k 1.4.2017 dojde k uzavření místní pošty. Od 

3.4.2017 budou služby České pošty, s. p. nadále zajišťovány smluvním 

provozovatelem p. Janou Špánkovou. Dne 29.3.2017 bude pošta otevřena 

dopoledne od 8:00h do 10:00h pouze pro výdej zásilek. Ve dnech 30.3.-31.3.2017 

bude pošta pro veřejnost UZAVŘENA. Dne 3.4.2017 bude mimořádně otevřeno 

v odpoledních hodinách. 

Č E S K Ý  Z A H R Á D K Á Ř S K Ý  S V A Z  K R U M V Í Ř            

POŘÁDÁ ZÁJEZD NA JARNÍ VÝSTAVU FLORA OLOMOUC, který se koná 

v sobotu 22.dubna 2017. Odjezd je v  6 00 hod. od obecního úřadu. Záloha 200 

Kč. Přihlášky u pana Františka Planého do 31. března. 

Společnost Beton Brož s.r.o. se sídlem v Otnicích, Dědina 484 přijme do 

pracovního poměru pracovníka na pozici: provozní elektrikář, 

zámečník/údržbář, operátor výroby – obsluha výrobních linek, řidič 

vysokozdvižného vozíku, fakturantka/expedientka, skladová účetní/účetní. Bližší 

specifikace požadavků je uvedena na internetových stránkách společnosti. 

Nabízí: dobré mzdové ohodnocení, příspěvek na penzijní pojištění, příspěvek na 

stravování. Nástup dle dohody. Strukturovaný životopis a motivační dopis 

zašlete na e-mailovou adresu: t.bauch@betonbroz.cz. 

Kominictví a kamnářství Tomáš Strouhal z Křepic, provádí výroční kontroly a 

čištění komínů, vložkování komínů, revize ke kolaudaci, staví nerezové komíny a 

zděné krby dle platných norem včetně revize a poskytuje konzultace ohledně 

komínů, krbů, kamen a kotlů. Objednávky na telefonu: 774 938 398 nebo na 

webu: www.kominem.cz.  

mailto:t.bauch@betonbroz.cz
http://www.kominem.cz/
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Pro naši obec nabízí své služby kamenictví Gal, které u nás přijímá 

objednávky na veškeré kamenické práce. Vše za bezkonkurenční ceny. Pro 

využití této akční nabídky, je NUTNÉ si sjednat přesný čas schůzky s tímto 

kameníkem, který se právě pohybuje v okolí naší obce a to na jednoduchém 

telefonním čísle: 777-888-332. Konzultace je vždy zdarma! Nabízí:  Nové 

pomníkové sestavy v žulovém provedení, broušení starých pomníků, kompletní 

služby v oboru kamenictví a restaurování, a jiné opravy a úpravy Vašeho hrobu. 

Při zavolání do 30 minut po tomto hlášení, sleva až 30%. Opakuji telefonní číslo, 

které je platné po celý rok 777-888-332. 

 

  


