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Soukromý prodejce z Vacenovic bude v pondělí 24.4.2017 od 12:30h do 13:00h 

prodávat u KD jablka Golden, Jonagold, Idaret 1kg za 14-18 Kč, brambory po 

15kg balení 7Kč/kg a cibuli 1kg za 10Kč. 

Tento měsíc máte možnost přihlásit se do veřejné energetické soutěže v rámci 

celostátního projektu Obec Občanům, kde byly pro občany Krumvíře 

vyjednány nejvýhodnější podmínky pro odběr elektřiny a plynu.                                               

Pokud chcete také výrazně snížit náklady na energie, nabízíme Vám možnost  

přihlásit také svoji domácnost. Přihlásit nebo informovat se můžete v budově 

Obecního úřadu v místnosti poradny v pondělí  24.4.2017 od 14.00 do 17.00 h., 

nebo přímo u pověřeného pracovníka pro naši obec, pana Romana  Ondříška. 

Více informací najdete ve své poštovní schránce. 

MUDr. Burýšková oznamuje občanům, že od pondělí 24.4.2017 do 28.4.2017 

nebude ordinovat. Zástup MUDr. Diblíková Kobylí. 

„ZEMAS,a.s. Čejč,oznamuje včelařům, že pro nepřízeň počasí se aplikace   12. 

dubna 2017. přerušuje  a bude  se provádět až 18. dubna .Jedná se o  ošetření 

porostů Řepky ozimé a 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.“ 

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. 

Drůbežárna Prace bude v pátek 21. 4.  v 8:30 hod.  u KD prodávat: kuřice všech 

barev - 170 Kč/ks, chovné kohouty, roční slepice - 80 Kč/ks, káčata, housata, 

husokačeny, brojlerová kuřata a krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové 

doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - 5 Kč/ks. 

TJ Sokol Krumvíř oznamuje občanům, že v sobotu 22.4.2017 v 10:30h sehrají na 

domácím hřišti žáci Krumvíř fotbalový zápas s Nosislaví a v neděli 23.4.2017 v 
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10:30h sehraje na domácím hřišti přípravka Krumvíř fotbalový zápas se 

Starovicemi, v 16:00h sehraje mužstvo Krumvíř fotbalový zápas ve Vyškově. 

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. 

Fi Foretník, s.r.o. oznamuje včelařům, že v období od 25.3.2017 do 25.4.2017 

bude provádět ochranu na plodině řepka ozimá. Bližší informace na vývěsce 

nebo u vedoucího provozu pana Aleše Foretníka na tel. č.: 775 554 296. 

Úklidová firma hledá pro práci v Čejči ženy i muže na brigádu. Možno i jako 

zaměstnání. Nejlépe s invalidním důchodem. Bližší informace na tel. č.: 

604 203 139. 

V sobotu 22.4. se v kulturním domě v Krumvíři  koná od 8:00 do 11:00 burza 

dětského, dámského, pánského oblečení, příslušenství pro miminka, hraček, 

obuvi, knih a sportovního vybavení. Bližší informace na vývěsce obecního úřadu. 

Firma METAL WORKING CZ Kobylí hledá do pracovního poměru dělníka 

pro obsluhu linky na výrobu plastů. Jeřábnické zkoušky a průkaz obsluhy 

motorových vozíků výhodou. Zájemci se mohou hlásit se na tel. č.  519 367 146 

paní Pinterová nebo e-mailem na info@metalworking.cz. 

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 oznamuje 

případným zájemcům, že je ještě několik volných míst na ZÁJEZD NA JARNÍ 

VÝSTAVU FLORA OLOMOUC, který se koná v sobotu 22.dubna 2017. Odjezd 

je v 7:00 hod. od obecního úřadu. Záloha je 200 Kč. Přihlášky u pana Františka 

Planého.  

ZEMAX Šitbořice a.s, přijme do pracovního poměru ošetřovatele v živočišné 

výrobě. Požadujeme spolehlivost , dobrý vztah ke zvířatům. Kontaktní osoba na 

tel. 777744053. Nástup možný ihned nebo po dohodě. 

 


