
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

Firma Foretník s.r.o. oznamuje, že v období od 10.4.2016 do 25.4.2016 bude na  

svých pozemcích v k. ú. Krumvíř provádět ochranu na plodině řepka ozimá  

prostředkem SPIDER –550 EC, který je zvláště nebezpečný pro včely. Aplikace  

bude prováděna dle etikety výrobce. Dotčené pozemky jsou vyvěšeny na vývěsce  

u OÚ. Pro případné dotazy kontaktujte vedoucího provozu pana Aleše 

Foretníka, tel.: 775 554 296. 

„ZEMAS,a.s. Čejč,oznamuje včelařům, že od  18.dubna 2016. bude provádět  

ošetření porostů řepky a to na honech  :  Široká, Velký Šanof, Zadní Dílky, 

Dlouhé Díly, Noviny a Padělky Krumvířské, Nad Cihelnou, Nesklovská Hora, 

Zadní Úzké, Bílý Kameň, Odměry a Dušnice, Letiště, Šardicka, Kopce, 

Hodoňská a za Myslivnů. Postřik bude proveden pozemní aplikací a to 

přípravkem, který z hlediska ochrany včel   -  nevyžaduje klasifikaci. 

ZEMAS,a.s. Čejč žádá včelaře, aby provedli patřičná opatření. Konec aplikace  

bude oznámen.“ 

 

Soukromý prodejce z Vacenovic bude v pondělí 18.4.2016  od 12:00h do 12:30h 

prodávat u KD jablka Golden, Idaret a Jonagold 1kg za 15-17Kč. Dále 

konzumní brambory po 25kg balení 1kg za 12,50Kč. 

TJ Sokol Krumvíř oznamuje občanům, že v sobotu 16.4.2016 ve 13:45h sehraje 

dorost Krumvíř fotbalový zápas s Kloubouky na hřišti v Brumovicích a v 16h 

sehraje na domácím hřišti mužstvo Krumvíř fotbalový zápas s Hovorany a 

v neděli 17.4.2016 od 14h sehrají žáci Krumvíř fotbalový zápas ve Velkých 

Němčicích. 

MUDr. Novotná oznamuje občanům, že v úterý 19.4.2016 neordinuje. 

ČZS Krumvíř oznamuje občanům, že pořádá zájezd na zahradnickou výstavu 

FLORIA KROMĚŘÍŽ, který se koná v sobotu 7.5.2016. Odjezd v 7h od OÚ. 

Záloha 200,-Kč. Přihlášky u pana Schmieda Miroslava st. do neděle 1. 5.2016. 

OÚ vybírá místní poplatky odpad 450,-Kč/osoba, děti do 3 let věku jsou od 

poplatku odpad osvobozeni, občané nad 75 let věku: úleva ve výši 225,-Kč/osoba 

(odpad), stočné 50,-Kč/osoba, pes 50,-Kč (každý další 75,-Kč). Poplatky můžete 

zaplatit přímo na OÚ nebo na číslo účtu: 5925651/0100, VS je číslo domu. 

Splatnost poplatků je do 31.5.2016. 

 

 


