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„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 Bojanovský bude v úterý 26.4.2016 od 7h u OÚ prodávat 

přísady: rajčata, papriky, okurky a melouny. Prodej přísad bude probíhat 

každé úterý. 

MUDr. Blanář oznamuje občanům, že ve čtvrtek 21.4.2016 neordinuje. 

Drogerie Jana Svobodová v Kloboukách u Brna – dříve Pavel Volek – oznamuje, 

že ve čtvrtek 21.4.2016 v době od 9h do 16h proběhne v prodejně jarní akce na 

výrobky přírodní kosmetiky RYOR. Pracovnice firmy RYOR bude zákazníky 

seznamovat s celým sortimentem a současně bude radit, jak výrobky správně 

používat. Tento den bude na všechny výrobky značky RYOR sleva 20%. 

Zákazníci, kteří se nemohou v tento den dostavit, mají možnost si výrobky 

předem objednat a také jim bude sleva 20% poskytnuta. Využijte mimořádné 

příležitosti levného nákupu a přijďte do prodejny drogerie Jana Svobodová. 

Soukromý prodejce ze Sudoměřic bude dnes 21.4.2016 od 9:30h u KD prodávat: 

uz. bok, uz. maso, sádlo, tlačenku, cigára, kabanos, klobásy. Dále bude prodávat 

čerstvě bourané maso. Akce: vepř. plec 85,- / kg, kýta 109,- / kg, kotleta 109,- / 

kg, krkovička 89,- / kg, bok s k. 75,- / kg, bok b. k. 85,- / kg. 

Soukromý prodejce z Hradiště bude dnes 21.4.2016 od 10:00h – 10:30h u KD 

prodávat čerstvá vejce cena dle velikosti 78 až 88 Kč/plato. Dále prodej 

skleníková rajčata, česnek, mák a med.  

Pepíčkovo řeznictví a uzenářství oznamuje všem svým zákazníkům, že přijede 

do naší obce v pátek 22.4.2016  v 8.00 hodin ke KD. Nabízí k prodeji velmi 

kvalitní české maso a domácí uzeniny bez konzervantů a jakékoliv chemie. 

Speciální akce: kuřecí stehna 49 Kč/kg, kuřecí prsa 119 Kč/kg, hřbetní sádlo 39 

Kč/kg, koleno zadní XXL 63 Kč/kg, hovoranská klobása 135 Kč/kg, trampská 

cigára 109 Kč/kg, anglická slanina  119 Kč/kg. 
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Firma Kovo Staněk s.r.o. Brumovice přijme do HPP- lakýrníka do práškové 

lakovny na třísměnný provoz a pracovníka obsluhy tryskacího zařízení na 

dvousměnný provoz. Nástup možný ihned. Kontakt pí. Kalousková – tel.739788 

465. 

Restaurace Krumvíř Vás srdečně zve na Řízkové hody, které se budou konat od 

pátku 22.4.2016 do neděle 24.4.2016. V nabídce je 12 variant řízků – pro malé i 

veliké jedlíky. Řízkové hody začínají v pátek v 16h, vařit se bude do půlnoci, 

v sobotu se vaří do 11:00h do půlnoci a v neděli se vaří od 11:00h do 21:00h. 

Restaurace disponuje zastřešeno zahrádkou i nekuřáckým prostorem. 

Rezervace a informace na telefonním čísle 735 170 660. 

TJ Sokol Krumvíř oznamuje občanům, že v sobotu 23.4.2016 v 16h sehraje 

mužstvo Krumvíř fotbalový zápas v Podivíně a v neděli 24.4.2016 v 10h sehrají 

žáci Krumvíř fotbalový zápas v Klouboukách, v 10:30h sehraje na domácím 

hřišti přípravka Krumvíř fotbalový zápas s Nosislaví a ve 13:45h sehraje dorost 

Krumvíř fotbalový zápas v Charvátské Nové Vsi. 

ČZS Krumvíř oznamuje občanům, že pořádá zájezd na zahradnickou výstavu 

FLORIA KROMĚŘÍŽ, který se koná v sobotu 7.5.2016. Odjezd je 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. 

 


