HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
OÚ Krumvíř oznamuje, že vybírá místní poplatky na rok 2021: odpad 450,Kč/osobu, děti do 3 let neplatí, občané nad 75 let platí 225,-Kč, pes 100,-Kč,
každý další pes 100,-Kč, srážková voda 50Kč/osobu. Splatnost místních poplatků
je do 31.5.2021. Preferujeme platby na účet č.: 5925651/0100, VS je číslo domu.
VaK Hodonín oznamuje, že bude občany v domácnostech navštěvovat pracovník
ohledně obnovy smluv na odběr vody.
Pošta Partner hledá pracovnici na pobočku v Krumvíři. Bližší informace u p.
Dunaje na tel. č.: 723 847 363.
Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 6.5.2021 od 10:00h – 10:30h u
KD prodávat vejce 2-3,20Kč/ks, skleníková rajčata, okurky, brambory, cibuli,
česnek, med, mák.
ZUŠ v Kloboukách informuje, že na svých webových stránkách zveřejnila
informaci o termínu přijímacích zkoušek na školní rok 2021/2022.
EG.D oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy
dne 19.5.2021 od 11:00h do 16:00h bude vypnutá oblast U Hrnčírny, ulice u
nádraží od č. p. 82 a 434 po čp. 242, 426, 390, ulice Hodonínská č. p. 312. Pro
další informace volejte 800 22 55 77 nebo navštivte stránky www.egd.cz.
EG.D oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy
dne 24.5.2021 od 7:30h do 14:00h bude vypnutá oblast U Hrnčírny, ulice u
nádraží od č. p. 82 a 434 po čp. 242, 426, 390, ulice Hodonínská č. p. 312. Pro
další informace volejte 800 22 55 77 nebo navštivte stránky www.egd.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.
OÚ Krumvíř oznamuje, že provozní doba Sběrného dvora je: ve středu od
14:00h do 16:00h a v sobotu od 10:00h do 15:00h. Tuto sobotu ve svátek 8.5.2021
je zavřeno.

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Drůbežárna Prace bude v sobotu 8.5. v 8:30 hod. prodávat u KD kuřice, chovné
kohouty, slepice ve snášce, brojlerová kuřata, káčata, husokačeny Mulard,
housata, krůty, krmivo pro nosnice a králíky, vitamínové doplňky, dále pak
vykupovat králičí kožky - cena 10 Kč/ks.

