
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

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  POŘÁDÁ 

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. 

„Spolek proKRUMVÍŘ se přidává k iniciativě Ukliďme Česko a organizuje 

brigádu na tuto sobotu 8.4. Cílem akce je uklidit Krumvíř od nafoukaných a 

odhozených odpadků. Sraz v 9:00 u Kulturního domu. Jakákoli forma pomoci je 

vítána“. 

TJ Sokol Krumvíř oznamuje občanům, že v sobotu 8.4.2017 v 10:30h sehrají na 

domácím hřišti žáci Krumvíř fotbalový zápas s Nikolčicemi, v 15:30h sehraje 

mužstvo Krumvíř fotbalový zápas v Dražovicích a v neděli 9.4.2017 ve 13:15h 

sehraje na hřišti v Kloboukách dorost Krumvíř fotbalový zápas s Podivínem. 

Soukromý prodejce z Vacenovic bude v pondělí 10.4.2017 od 12:00h do 12:30h 

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

25kg 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 na Obecním 

úřadě v pondělí  10.4.  a   v pondělí  24.4.  vždy 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. 

Redakční rada Krumvířského zpravodaje připravuje první letošní vydání. Své 

příspěvky zasílejte na e-mail: krumvirskyzpravodaj@seznam.cz nebo vhoďte do 

schránky na obecním úřadě, a to do 12.4.2017. 

Oznamujeme občanům, že v naší obci hostuje Cirkus Carneval. Zve malé i velké 

diváky do šapito cirkusu Carneval na své vystoupení, které proběhne ve středu 

12.4.2017 od 17:00 a ve čtvrtek 13.4 od 16:00h. Shlédnete: Kovbojské rodeo, 

žonglérské výkony, cvičené pejsky, možná přijde i kouzelník, o dobrou náladu se 

postará klaun Pepo. Zaručeně se pobavíte a zasmějete. 

MUDr. Blanář oznamuje občanům, že od 11.4.2017 do 13.4.2017 nebude 

ordinovat. 
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Firma Vinařský ráj v Čejkovicích příjme na hlavní pracovní poměr 

zaměstnance na pozici - prodejce vinařských potřeb. Dále obsazujeme pozice: 

skladník, obchodní zástupce. Více informací na www.vinarskyraj.cz nebo na 

telefonním čísle 606 663 774. 

Pro naši obec nabízí své služby kamenictví, které u nás přijímá objednávky na 

veškeré kamenické práce. Vše za bezkonkurenční ceny. Pro využití této akční 

nabídky, je NUTNÉ si sjednat přesný čas schůzky s tímto kameníkem, který se 

právě pohybuje v okolí naší obce a to na jednoduchém telefonním čísle: 777-888-

332. Konzultace je vždy zdarma! Nabízí: Nové pomníkové sestavy v žulovém 

provedení, broušení starých pomníků, kompletní služby v oboru kamenictví a 

restaurování, a jiné opravy a úpravy Vašeho hrobu, při zavolání do 30 minut po 

tomto hlášení, sleva až 30%. Opakuji telefonní číslo, které je platné po celý rok 

777-888-332. 

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. 

http://www.vinarskyraj.cz/

