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Komu z občanů se od 10.1.2016 zhoršil příjem televizního signálu, který je 

způsoben spuštěním nového zařízení mobilního operátora, nechť to nahlásí na 

OÚ. 

ZEMAS a.s., Čejč, žádá včelaře o poskytnutí údajů týkajících se stanovišť 

včelstev a hromadného letu včel. Uvedené údaje dodejte do 28.2.2016 na OÚ 

Krumvíř.  

Oznamujeme občanům, že se na stadioně našlo dětské kolo modré barvy. Kdo 

ho ztratil, ať se přihlásí na OÚ. 

E.ON Distribuce a.s. oznamuje občanům, že ve středu 2.3.2016 v době od 9h do 

12h bude přerušena dodávka elektrické energie v oblasti Nádražní ulice od č. p. 

82 a 434 po č. p. 390 resp. 242. Případné použití vlastního náhradního zdroje v 

době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností 

E.ON Česká republika, s.r.o. 

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. 

Vinařské potřeby Bureš provozovna Krumvíř oznamují, že zahájily prodej 

sadbových brambor. Nabízí odrůdy: velmi rané - Solist, Colette, rané - Adéla a 

Dali, polorané Antonia, Princess. 

V úterý 23.2. 2016 přijede do naší obce prodejce sadbových a konzumních 

brambor z Českomoravské vrchoviny firma OVO-SADBA. V nabídce budou 

kvalitní sadbové brambory s certifikátem, konzumní brambory, med, jablka, 

ovocné džemy a krmné směsi pro nosnice a králíky v baleních 25 kg a 10kg. Dále 

bude možné zakoupit zahradnické a květinové substráty, hnojiva NPK, ledek, 

hnojivo na brambory, Cererit a postřiky za akční ceny. Prodej se uskuteční na 

parkovišti u KD v 10:45 hod., prodejce se zdrží podle zájmu občanů. 

Paní Dana Hečová oznamuje, že v úterý 23.2.2016 se cvičení Pilates v MŠ 

nekoná. 
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Pepíčkovo řeznictví a uzenářství oznamuje všem svým zákazníkům, že přijede 

do naší obce v pátek 26.2.2016  v 8.00 hodin ke KD. Nabízí k prodeji velmi 

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

Speciální akce: kuřecí prsa 108 Kč/kg, kuřecí stehenní řízek  99 Kč/kg, kuřecí 

čtvrtky  49 Kč/kg, kuřecí křídla  47 Kč/kg, kuřecí skelet  27 Kč/kg, anglická 

slanina  129 Kč/kg, cigára  109 Kč/kg, paštika ve skle 39 Kč/ks. 

Obecní úřad v Terezíně přijme formou dohody o provedení práce 

Knihovníka/Knihovnici. Předpokládaný termín nástupu dle dohody. Lhůta pro 

podání přihlášky je do 3.3.2016. Bližší informace na vývěsce. 

Restaurace Formanka Čejč přijme servírku/číšníka. Bližší informace 

v restauraci nebo na tel.č.: 602 707 046. 

Terezínský sklípek přijme servírky a kuchaře. Nástup ihned. Bližší informace na 

tel. č.: 731 461 555.  


