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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. 

Rodina po zesnulém p. Ottu Dobšákovi děkuje všem občanům za účast na 

pohřbu. 

Potraviny ,,U Vašulků“ zahájily prodej vakuovaného čerstvého masa od 

regionálního výrobce: Uzenářství Zahrádka Hovorany. Maso je vždy čerstvé, 

bez éček, se zárukou původu masa. Možnost objednávek libovolného množství i 

druhu masa.  

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. 

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. 

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 



HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

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. 

 


