HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Rodina po zesnulém p. Antonínovi Jakubčíkovi děkuje všem občanům za účast
na pohřbu.
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 31.5.2018.
Drůbežárna Prace bude ve středu 7.3.2018 v 8:30 hod. u KD prodávat: kuřice a
kohouty různých barev za 180 Kč/ks, roční slepice za 90 Kč/ks, krmivo pro
drůbež a králíky + vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - cena
10-15 Kč/ks.
Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 8.3.2018 od 10:00h – 10:30h u
KD prodávat čerstvá vejce cena 3,50Kč/ks. Dále prodej brambory, cibule,
česnek, med, mák. Dále vykupuje ořechy světlé 160Kč/kg.
Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi, bude ve čtvrtek 8. března od
11:15h do 11:30h u KD nabízet široký sortiment kuřecího, krůtího, kachního,
vepřového a hovězího masa a poctivých masouzenářských výrobků. Například:
Kuřecí prsní řízek od 109 Kč/kg, Kuřecí křídla 49 Kč/kg, Krůtí prsní řízek 179
Kč/kg, Vepřová masitá žebra 89 Kč/kg, Vepřová krkovice AKCE 95 Kč/kg,
Vepřová plec 99 Kč/kg, Tlačenka, uzená krkovice, aj. Škvařené sádlo kyblík 1
kg za 59 Kč. Příjem objednávek na tel. čísle: 777 814 413.
Jednota spotřební družstvo v Mikulově oznamuje občanům, že probíhá
objednávání mladých kuřic (stáří 13. týdnů). Objednat si je můžete do 7.3.2018
v jednotě Krumvíř u obsluhy. Cena: Kuřice 155,-Kč, Kohout 149,-Kč, krmná
směs 150,-Kč/10kg. Prodej následně proběhne koncem března, o přesném
termínu se informujte v prodejně, případně vás budou zaměstnanci kontaktovat.
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 ve středu 07.03.2018 od 11:30 do 15:00h
v částech obce Krumvíř a to: Dambořice č.p. 455, stavby a novostavby v lokalitě
"Pod Kunštátem" č.p. 469 a 465 - č.p. 462 a 478, MND Katodová ochrana
plynovodu.
MUDr. Novotná bude ordinovat v pondělí 5.3.2018 od 11:00h do 16:00h, úterý
6.3.2018, ve čtvrtek 8.3.2018, v pátek 9.3.2018 od 7:00h do 13:00h a ve středu
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7:00h do 14:00h. Do 15.3.2018 bude každý čtvrtek ordinovat pouze
v Kloboukách vždy od 7.00 do 13.00hod.
MUDr. Burýšková, dětská ambulance Klobouky oznamuje, že od pondělí
26.2.2018 do pátku 16.3.2018 nebude ordinovat. Zástup MUDr. Diblíková
Kobylí.
ČSÚ oznamuje, že do 27.5.2018 probíhá výběrové šetření o životních
podmínkách domácností v ČR pod názvem „Životní podmínky 2018“. Terénní
pracovníci se budou prokazovat průkazem tazatele či průkazem zaměstnance
ČSÚ a příslušným pověřením.

