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 50,-Kč (každý další 75,-Kč). Poplatky můžete
zaplatit přímo na OÚ nebo na číslo účtu: 5925651/0100, VS je číslo domu.
Splatnost poplatků je do 31.5.2016.
Kdo z občanů má zájem o práci redaktora v redakční radě krumvířského
zpravodaje, nechť se přihlásí na OÚ.
MUDr. Blanář oznamuje občanům, že ve čtvrtek 24.3.2016 neordinuje.
Drůbežárna Prace bude v sobotu 26.3. v 8:30 hod. u KD prodávat: kuřice všech
barev + chovné kohouty - cena 170 Kč/ks, roční slepice - cena 80 Kč/ks, krmivo
pro drůbež a králíky + vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kůže cena 5 Kč/ks.
Zelenina Vitamínka Uherský Brod bude ve čtvrtek 24.3. od 11:00 do 11:15 h u
KD, prodávat certifikované sadbové brambory, konzumní brambory z
Vysočiny 12 Kč/Kg, cibuli 10 Kč/Kg, česnek, jablka od 10 Kč/Kg, hrušky 16
Kč/Kg, hlívu ústřičnou, žampiony, rajčata papriky a okurky, další ovoce a
zeleninu. Dále nabízí český med a olejové svíčky za 10 Kč/ks. Přijímá i
objednávky na sadbové brambory, informace u prodejce.
Soukromý prodejce ze Sudoměřic bude ve čtvrtek 24.3.2016 od 9:30 u KD
prodávat: uz. bok, uz. maso, sádlo, tlačenku, cigára, kabanos, klobásy. Dále
bude prodávat čerstvě bourané maso. Akce: vepř. plec 85,- / kg, kýta 99,- / kg,
kotleta 109,- / kg, krkovička 99,- / kg, bok s k. 75,- / kg, bok b. k. 85,- / kg.
Kamenická firma Suchánek a Holub, Brno – Židenice přijede do naší obce
v sobotu 26.3.2016. Firma se na místním hřbitově zdrží za jakéhokoliv počasí od
15:30h do 16:00h. Nabízí: kompletní opravy starých pomníků, čištění obrub a
soklů od mechu, stavění nových pomníků, tesání písma, obnova zlatem a
stříbrem, dodání zákrytových desek ze žuly, drtě, lampy, vázy a další hrobové
doplňky. Firma nabízí akci měsíce 45% slevu na lesklé obruby.

