HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
OÚ KRUMVÍŘ OZNAMUJE OBČANŮM, ŽE MÍSTNÍ POPLATKY NA ROK
2022 ODPAD, STOČNÉ A PES SE BUDOU VYBÍRAT AŽ OD 1.2.2022.
MUDr. Blanář oznamuje, že ve čtvrtek 20.1.2022 ordinace jen do 11:00h. V
pátek 21.1.2022 a pondělí 24.1.2022 se NEORDINUJE!!!!
MUDr. Anežka Novotná oznamuje, že ve čtvrtek 20.1.2022 neordinuje.
Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi, bude ve čtvrtek 20. ledna od
13:00h do 13:20h u KD nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího,
kachního, vepřového, hovězího masa, poctivých masouzenářských výrobků a
škvařeného sádla za nízké ceny. Například: Hovězí líčka 249,90 Kč/kg, krůtí
prsní řízek 179,90 Kč/kg, hovězí přední s kostí 139,90 Kč/kg, krůtí horní stehno
149,90 Kč/kg, kuřecí křídla XXL 64,90 Kč/kg, kuřecí polévkové díly 23,90
Kč/kg, masové rolády aj. Příjem objednávek na tel. čísle: 777 814 413.
Soukromé kamenosochařství VRBA Libor přijímá v sobotu 22.1.2022 v době od
13:15h do 13:45h na místním hřbitově objednávky na výrobu nových pomníků a
to dle našeho nebo Vašeho návrhu nebo dle zahraničních katalogů. Dále nabízí
sekání, zlacení, stříbření a obnovu písma. Prodej hřbitovních doplňků a jiné
kamenické práce. Na přijaté zakázky platí VELKÉ slevy.
Příměstský tábor „Tudy z nudy“ přichází pro vaše děti s nabídkou realizace
příměstského tábora o jarních prázdninách, tj. od 7. 3. do 11. 3. Témata dnů:
hasiči, zdravotníci, policie, vojáci a dobrovolníci. Realizace tábora je podmíněna
počtem případných zájemců. Z tohoto důvodu o vašem zájmu napište nejpozději
do 23. 1. na e-mail: primestaktudyznudy@gmail.com. Současně organizátor
tábora hledá placené brigádníky, příp. dobrovolníky a to nejen na jarní, ale i
letní příměstské tábory. Doplňující informace naleznete na webových
stránkách primestaktudyznudy.cz, nebo můžete volat na mob. 777 906 687.
TESPRA Hodonín, s.r.o. informuje občany, že používají popelnice, které
neodpovídají technickým normám a jsou méně kvalitní. U těchto popelnic často
dochází k poškození, které svozová osádka nemůže ovlivnit. Pokud bude taková
popelnice poškozena, nebude naše společnost za ni poskytovat náhradu. Bližší
informace na vývěsce u OÚ nebo na www.krumvir.cz/rubriky/aktualne/.

