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Myslivecký spolek Hubert Krumvíř nabízí zemědělcům hospodařícím v katastru 

obce Krumvíř, pomoc při ochraně zemědělských kultur před škodami 

způsobenými volně žijící zvěří. Za předpokladu, že navrhovaná ochrana bude 

účinná pro daný druh zvěře, poskytne Myslivecký spolek žadateli pachové 

zradidlo zdarma včetně doporučení na jeho použití. Zájemci se mohou hlásit na 

Agro Krumvíř tel. č. 773 503 201. 

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 31.5.2017. 

ZEMAS,a.s. Čejč,oznamuje včelařům, že zahájí 12.05.2017. ochranu porostů 

řepky .Jedná se o  ošetření porostů Řepky ozimé a jarní to na honu  :  Závistě + 

Roviny,Padělky u Haltýřů,Malý Šanof,Velký Šanof Ls,Terezín Přední-

Prostřední a Zadní,Za Trnkovů,Podílky,Zápovědě,Frýdy,Písky Ls,Mutěnské 

Úlehle,Hodoňská po sadu. 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. 

Základní škola a Mateřská škola Krumvíř pořádá dnes 18.5.2017 sběr papíru a 

kartonu,  a to od 13,30 hod. do 17,00 hod. u základní školy. 

MUDr. Blanář oznamuje občanům, že v pátek 19.5.2017 nebude ordinovat. 

TJ Sokol Krumvíř oznamuje občanům, že v sobotu 20.5.2017 v 10:30h sehrají na 

domácím hřišti žáci Krumvíř fotbalový zápas s Vrbicí, v 16:30h sehrají na 

domácím hřišti muži Krumvíř fotbalový zápas s Blatnicí a v neděli 21.5.2017 v 

10:00h sehraje přípravka Krumvíř fotbalový zápas v Křepicích, ve 14:15h 

sehraje dorost Krumvíř fotbalový zápas v Kobylí. 

Valihrach František oznamuje včelařům, že v období do 30.11.2017 bude 

provádět ochranu na plodině řepka ozimá. Bližší informace na vývěsce nebo u p. 

Františka Valihracha na tel. č.: 739 818 837. 

Myslivecký spolek Hubert Krumvíř zve všechny děti  - ty nejmenší  i s rodiči -  

na „Odpoledne s myslivostí“, které proběhne v sobotu 20.května.  Slavnostní 

zahájení proběhne ve 14 hodin u školy. Děti půjdou po naučné stezce, kde budou 
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plnit různé úkoly s přírodovědně - mysliveckou tematikou, zastřílí si, na závěr je 

čeká  i ukázka dravých ptáků. Děti budou odměněny zajímavými cenami a 

chybět nebude ani  pohoštění. Občerstvení je zajištěno i pro doprovod starší 18 

let!!! Všichni jste srdečně zváni!” 

Kloboucká prádelna přijme pracovnice na hlavní pracovní poměr a také 

brigádnice na praní a sušení prádla. Nástup možný ihned. Bližší informace 

přímo v provozovně prádelny na ulici Nádražní 726, nebo na tel. 602 170 918. 

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 DO MAĎARSKÝCH LÁZNÍ MOŠOŇ, který se koná v sobotu 

20.května 2017. Odjezd v 6.00 hod. od obecního úřadu. Cena zájezdu 500 Kč. 

Přihlášky u pana Nováka Václava. 

Společnost Stanislav Hovězák s.r.o. provoz dřevovýroby v Kloboukách u Brna 

nabízí volná pracovní místa na pozici kompletář přepravních obalů a skladník. 

Pracovní doba pouze ranní směna, dobré platové ohodnocení. Pro pozici 

skladník nutná praxe obsluhy vysokozdvižného vozíku, profesní strojní 

osvědčení není nutností, bude zajištěno firmou. Nutná zodpovědnost a pracovní 

nasazení. Zájemci se mohou hlásit vždy v odpoledních hodinách u paní 

Hovězákové na telefonním čísle 604 233 440. 

"KOBERCE TREND na ulici Svatoborská v Kyjově mají mimořádnou akci - 

mínus 31% na všechno! Pouze ve středu  24. a ve čtvrtek 25. května. Přesvědčte 

se o skvělých cenách na koberce, pvc,  lamináty, vinyl a další sortiment v 

prodejně Koberce Trend v Kyjově na ulici Svatoborská. Pouze ve středu 24. a ve 

čtvrtek 25. května sleva 31% na všechno. 

Soukromý pěstitel bude ihned po vyhlášení u KD prodávat rajčata 14Kč/ks (víc 

odrůd), paprik 10Kč/ks, hledíky 8Kč/ks, čerstvě řezané kedlubny a salát 

12Kč/ks. 

 


