HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
OÚ Krumvíř oznamuje občanům, že vybírá místní poplatky na rok 2022 odpad,
srážková voda a pes. Splatnost poplatků je do 31.5.2022.
MUDr. Novotná oznamuje, že ve čt 14.4.2022 neordinuje v Borkovanech, jen v
Kloboukách do 13hod. Dále oznamuje, že od út 19.4. do čt 21.4.2022 neordinuje.
Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi, bude ve čtvrtek 14. dubna v čase
od 13:00h do 13:20h v naší obci nabízet široký sortiment českého kuřecího,
krůtího, kachního, vepřového, hovězího masa, poctivých masouzenářských
výrobků a škvařeného sádla za nízké ceny. Například: Krůtí prsní řízek 219,90
Kč/kg, krůtí horní stehno 169,90 Kč/kg, výpečky 119,90 Kč, masitá žebra 99,90
Kč/kg, kuřecí křídla XXL 74,90 Kč/kg, kuřecí polévkové díly 37,90 Kč/kg,
špekáčky, klobásy, masové rolády, závitky, aj. Příjem objednávek na tel. čísle:
777 814 413.
Městské muzeum v Kloboukách u Brna oznamuje občanům, že během
Velikonoc bude mít otevřeno v sobotu, v neděli a v pondělí od 13:00 do 17:00
hodin. Všichni jste srdečně zváni.
Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 14. 4. v 8:30 hod. u KD prodávat: roční
slepice, mladé kuřice a chovné kohouty, brojlerová kuřata, káčata a housata,
krmivo pro nosnice a králíky, vitamínové doplňky, a dále pak vykupovat králičí
kožky - cena 15 Kč/ks.
TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů bude
provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize,
kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva. Termín revizí a
kontrol se uskuteční ve STŘEDU dne 4.5.2022. -cena za kontrolu a čištění
komínu je 350 Kč, -cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 350 Kč, cena za revizi kotle na tuhá paliva je 950 Kč. Zájemci se mohou objednat
telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989.
EG.D oznamuje, že ve středu 11.5.2022 od 8:00h do 10:00h bude přerušena
dodávka elektrické energie v části Chaloupky, Na Rybníčku, Národopisný
stadion.
EG.D oznamuje, že ve středu 11.5.2022 od 12:00h do 14:00h bude přerušena
dodávka elektrické energie v části hlavní silnice od č. p. 14 a 164 po č. p. 251 a
312 mimo č. p. 38 a 163, pod humny po křižovatku s ul. Chaloupky č.p. 342 a
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457 mimo KD, Padělky od ul. u Školy po č. p. 111, u Školy, U Hrnčírny celá
mimo keramičky.
Pro naši obec nabízí své služby kamenictví s dlouholetou tradicí, které u nás
bude přijímat objednávky na veškeré kamenické práce. Vše za výhodné 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. Nabízí: Nové pomníkové sestavy v žulovém
provedení, broušení starých hrobů, kompletní služby v oboru kamenictví a
restaurování, veškeré opravy a úpravy Vašeho hrobu, dnes sleva až 30%.

