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Soukromý prodejce Bojanovský bude v úterý 10.5.2016 od 8h u OÚ prodávat 

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

probíhat každé úterý. 

Firma OVO-SADBA bude ve čtvrtek 5.5.2016 v 8:45h u KD v naší obci prodávat 

zeleninové přísady: papriky, rajčata, košťáloviny, celer a salát. V nabídce budou 

také květinové sazenice: begonie, petúnie, pelargonie a jiné. Za akční ceny se 

slevou až 20% se budou doprodávat ovocné stromky a keře. Dále bude možné 

zakoupit zahradní a květinové substráty, různá hnojiva a speciální řadu 

postřiků AgroBio Opava. Prodejce se zdrží maximálně 30min. 

Soukromý prodejce ze Sudoměřic bude ve čtvrtek 5.5.2016 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 99,- / kg, krkovička 99,- / kg, bok s k. 75,- / kg, bok b. k. 85,- / kg. 

Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 5.5.2016 od 10:00h – 10:30h u 

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

skleníková rajčata, česnek, mák, med a výkup suchých světlých ořechů za 

100Kč/kg.  

Pepíčkovo řeznictví a uzenářství oznamuje všem svým zákazníkům, že přijede 

do naší obce v pátek 6.5.2016  v 8.00 hodin ke KD. Nabízí k prodeji velmi 

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

Speciální akce: vepřová kýta 89 Kč/kg, vepřový bok s kostí  69 Kč/kg, vepřové 

koleno XXL  65 Kč/kg, kabanos  83 Kč/kg, špekáčky 79 Kč/kg, salám Vysočina  

83 Kč/ks, salám Templář  89 Kč/ks, sádlo 0,5 kg  30 Kč/ks. Prodejce se zdrží dle 

zájmu občanů. 

Obec Krumvíř Vás srdečně zve v pátek 6.května 2016 v 18:00h do KD na 

taneční a hudební vystoupení Vojenského uměleckého souboru Ondráš s 

pořadem Taneční miniatury. Vstupné je dobrovolné. 

Do naší obce přijede soukromá kamenická firma Suchánek a Holub v sobotu 

7.5.2016. Zdrží se na místním hřbitově za jakéhokoliv počasí od 14:30h do 

15:00h. Nabízí Vám tyto služby: kompletní opravy starých pomníků, čištění 

obrub a soklů od mechu, stavění nových pomníků, tesání písma, obnova zlatem 

a stříbrem, dodání zákrytových desek ze žuly, drtě, lampy, vázy a další hrobové 

doplňky. Firma nabízí akci měsíce 45% slevu na lesklé obruby. 
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Drůbežárna Prace bude ve středu 11.5. v 8:30 hod. u KD prodávat: kuřice všech 

barev + chovné kohouty  - cena 170 Kč/ks, roční slepice - cena 80 Kč/ks, 

brojlerová kuřata, káčata, husokačeny, krůty, krmivo pro drůbež a králíky + 

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

Společnost VINIUM a.s. Velké Pavlovice Vás srdečně zve na oslavy 80. výročí 

založení firmy v pátek 13. a sobotu 14. května 2016. V pátek je pro Vás 

připravena módní přehlídka salonu ELISHA od 18:00 hodin, současně 

v prostorách starého sklepa posezení u cimbálu s degustací vín zdarma. 

V sobotu se můžete těšit na dechovou hudbu od 14:00 hodin, posezení u cimbálu 

s degustací vín zdarma nebo večerní koncert skupin Kabát revival a Legendy se 

vrací. Po oba dny se můžete zdarma podívat do výrobních prostor VINIUM. 

Více informací na www.vinium.cz. Těšíme se na Vaši návštěvu. 

ČZS Krumvíř pořádá zájezd do maďarských lázní Mošoň, který se koná 

v sobotu 21.5.2016. Odjezd je v 6h od OÚ. Záloha je 500,-Kč. Přihlášky můžete 

podávat u p. Planého Františka do 14.5.2016. 

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. 

TJ Sokol Krumvíř oznamuje občanům, že v neděli 8.5.2016 v 10:30h sehraje na 

domácím hřišti přípravka Krumvíř fotbalový zápas s Velkými Němčicemi, ve 

14:15h sehraje dorost Krumvíř fotbalový zápas v Lanžhotě/Moravské Nové Vsi, 

ve 14:15h sehrají žáci Krumvíř fotbalový zápas v Kobylí/Vrbice a v 16:30h 

sehraje mužstvo Krumvíř fotbalový zápas v Tvrdonicích. 

Kominík a kamnář Tomáš Strouhal z Křepic provádí pravidelné roční kontroly 

a čištění komínů, vložkování komínů, připojování spotřebičů a staví krby dle 

platných norem včetně revize. Objednávky na telefonu: 774 938 398 nebo na 

webu: www.kominem.cz.  
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