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.
Mateřská škola Krumvíř upozorňuje, že zápis do mateřské školy se z důvodu
mimořádných opatření nekoná za osobní přítomnosti dětí. Na stránkách školy
jsou uvedeny pokyny k zápisu, kritéria přijetí a potřebné dokumenty k vyplnění,
které mohou rodiče vhodit v zalepené obálce do schránky umístěné na základní
škole, případně poslat poštou na adresu školy, dále do datové schránky školy
nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. Žádosti se přijímají do
dneška 15. května 2020.
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 1.5. do 31.5.2020 je provozní doba: PO
13h – 17h, ST 13h – 17h, PÁ 9:00h – 13h, ÚT a ČT zavřeno.
Pošta Partner Krumvíř oznamuje, že dnes tj. v pátek 15.5.2020 je zavřeno
z důvodu přerušení dodávky elektřiny.
MUDr. Novotná oznamuje, že od tohoto týdne ordinuje v běžnou ordinační
dobu. Je nutné telefonicky se objednat a oznámit svůj příchod na zdravotním
středisku a mít zakrytý obličej rouškou.
E.ON Distribuce a.s. oznamuje, že dne 15.5.2020 bude od 8:30h do 14:00h
přerušena dodávka elektrické energie v části ulice Hodonínská od č. p. 14 a 162
po č. p. 251 a 312 mimo č. p. 38 a 163, pod Humny od Cihelny po křižovatku
s ul. Chaloupky č. p. 342 a 457 mimo KD, Padělky od ul. U Školy po č. p. 111, U
Školy, U Hrnčírny celá mimo keramičky. Pro další informace volejte linku 800
22 55 77.
Drůbežárna Prace bude v sobotu 16.5. v 8:30 hod. u KD prodávat: mladé kuřice
a chovné kohouty, roční slepice, brojlerová kuřata,káčata, housata, husokačeny
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a krůty, krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky, dále pak vykupovat
králičí kožky - cena 5 Kč/ks.
Restaurace Krumvíř nabízí rozvoz obědového menu, cena obědu je 90,-Kč do
vlastních jídlonosičů, dále nabízíme jídlo do jednorázových menu boxů, kde je
účtované 5,-Kč. Obědy je možné objednat na tel. č. ROZVOZ: 739 083 886, nebo
na e-mail: josef.dokabi@gmail.cz.
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, a jiné opravy a úpravy Vašeho hrobu, dnes sleva až 30%, opakuji
telefonní číslo, které je platné po celý rok 777-888-332.
Staršovstvo farního sboru Českobratrské církve evangelické oznamuje, že od
neděle 17. května se opět konají pravidelné nedělní bohoslužby v evangelickém
kostele v Kloboukách u Brna vždy od 9:30 hodin. V kazatelských stanicích pak
dle pravidelného rozvrhu.
Bezpečnostní služba přijme do hlavního pracovního poměru na plný i zkrácený
pracovní úvazek zaměstnance na pozici strážného. Místo výkonu služby Kašnice
a Čejč. Nástup možný ihned. Práce vhodná i pro osoby se změněnou pracovní
schopností. Více informací na tel. čísle: 518 322 518.

