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 31.5.2019.
Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 30.5.2019 od 10:00h – 10:30h u
KD prodávat čerstvá vejce cena 1,90-Kč až 3,20Kč/ks, skleníková rajčata,
okurky, kedlubny, česnek, med a mák.
Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi, bude ve čtvrtek 30. května 2019
od 10:30h do 10:50h u KD v naší obci nabízet široký sortiment českého
kuřecího, krůtího, kachního, vepřového masa, poctivých masouzenářských
výrobků a škvařeného sádla za nízké ceny. Současně s prodejem masa bude
probíhat prodej českých vajec od 1,90 Kč/ks. Dále například:
Škvařené sádlo od 59 Kč/kg, Kuřecí prsní řízky 119 Kč/kg, kuřecí zadní čtvrtky
za 55 Kč/kg, aj. Škvařené sádlo kyblík 1 kg za 59 Kč. Příjem objednávek na tel.
čísle: 777 814 413.
MUDr. Blanář oznamuje, že v pátek 31.5.2019 neordinuje.
Základní umělecká škola v Kloboukách u Brna, vyhlašuje přijímací talentové
zkoušky do hudebního a tanečního oboru pro šk. rok 2019/2020. Základní
umělecká škola může přijmout žáky od 5-ti let. Přijímací talentové zkoušky se
budou konat ve čtvrtek 30. a v pátek 31. 5. 2019 od 12,30 hod. do 17,30 hod., v I.
patře ZUŠ v Kloboukách.
E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení
distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude
přerušena dodávka elektrické energie dne 19.6.2019 od 7:30h do 15:30h v celé
Obci Krumvíř. Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku
800 22 55 77 nebo navštivte stránky www.eon.cz.
Firma Kovo Staněk, s.r.o. Brumovice přijme ihned do HPP- svářeče na CO a
TIG na jednosměnný provoz . Nástup možný ihned – tel. 724 346 286.

