HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
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 100,-Kč (každý další 100,-Kč).
Upřednostňujeme platby bankovním převodem na číslo účtu: 5925651/0100, VS
je číslo domu. Splatnost poplatků je do 31.5.2020. Jed na hlodavce již není.
Dne 16.12.2020 se v KD Krumvíř v 19:00h uskuteční představení zábavného
pořadu Miroslava Donutila s názvem Na kus řeči. Předprodej vstupenek je na
Obecním úřadě Krumvíř a v síti www.ticketart.cz.
OÚ Krumvíř oznamuje, že od pondělí 20. dubna 2020 bude úřad otevřen
občanům dle úředních hodin, a to v pondělí od 7:30h do 17:00h a ve středu
v době od 7:30 do 15:30 hod. V nutných případech volejte na tel. č.: 519 419 321.
Pošta Partner Krumvíř oznamuje, že od 1.6. do 30.6.2020 bude otevírací doba
následující: pondělí 8:30h-10:30h, úterý 8:30h-13:00h, středa a čtvrtek 13:00h17:00h, pátek 8:30h-11:00h.
Soukromý prodejce Eva Vaňková z Vacenovic bude zítra, tj. v úterý 2.6.2020 od
9:00h do 11:00h u KD prodávat kvalitní německou drogerii za výhodné ceny,
např. prací gely – 5,5l za 165,-Kč, aviváže, čistící prostředky, desinfekční gely,
jary, šampony, opalovací krémy, parfémy a hřbitovní svíčky.
Soukromý prodejce z Hradiště bude ve středu 3.6.2020 od 10:00h – 10:30h u KD
prodávat vejce 2-3,20Kč/ks, skleníková rajčata, papriky, okurky, brambory,
česnek, med a mák.
ZŠ a MŠ Krumvíř pořádá dne 3.6.2020 od 13:00 do 17:00h u ZŠ sběr tříděného
papíru. Upozorňujeme, že karton se nebude vybírat.
Společnost Dřevo Habrovany nabízí prodej štípaného palivového dřeva, tvrdého
i měkkého, v délce polínek 25, 33 a 50 centimetrů s dopravou až k vám domů.
Více informací a objednávky na telefonní číslo +420 739 572 972,
www.drevohabrovany.cz.
MUDr. Novotná oznamuje, že v pondělí 1.6.2020 neordinuje. Dále oznamuje, že
od června opět ordinuje vždy ve čtvrtek i v Borkovanech, v Kloboukách v tento
den do 9:30h.
Firma MORAVA – EKOL spol. s r.o. přijme do pracovního poměru do své
provozovny ve Velkých Hostěrádkách operátora/operátorku výroby pro
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zpracování a svařování plastových výrobků. V případě zájmu volejte na
telefonní číslo 602 789 779 nebo pište na email info@morava-ekol.eu.
ZUŠ v Kloboukách informuje, že na svých webových stránkách zveřejnila
termín přijímacích zkoušek na školní rok 2020/2021. Tyto informace naleznete
zároveň i na webových stránkách obce Krumvíř.

