HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Česká pošta Krumvíř oznamuje, že ve čtvrtek 10.3.2016 bude otevřeno pouze
dopoledne od 8h do 10h. Odpoledne bude zavřeno.
Soukromý prodejce ze Sudoměřic bude ve čtvrtek 10.3.2016 od 9:30h u KD
prodávat: uz. bok, uz. maso, sádlo, tlačenku, cigára, kabanos, klobásy. Dále
bude prodávat čerstvě bourané maso. Akce: vepř. plec 85,- / kg, kýta 109,- / kg,
kotleta 109,- / kg, krkovička 89,- / kg, bok s k. 75,- / kg, bok b. k. 85,- / kg.
Zelenina Vitamínka Uherský Brod bude ve čtvrtek 10.3.2016 od 11:00 do 11:15
h u KD, prodávat certifikované sadbové brambory, konzumní brambory z
Vysočiny 12 Kč/Kg, cibuli, cibuli sazečku, česnek, jablka 12 Kč/Kg, hrušky 16
Kč/Kg, 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.
MUDr. Novotná oznamuje občanům, že počínaje čtvrtkem 10.3.2016 bude
ordinovat v Kloboukách u Brna každý čtvrtek pouze do 9:30h a to pro
objednané pacienty nebo akutní případy.
Firma JUKKA bude prodávat ve středu 16.3.2016 v době od 9h do 9:45h u KD
stromky k jarní výsadbě. Jabloně, hrušně, meruňky, nektarinky, broskve,
odolné švestky vhodné na pálení, ryngle, blumy, třešně, višně, třešňovitě,
oskeruše, keřové a stromkové rezistentní angrešty a rybízy, lísky, ostružiny,
stolní vinnou révu, kanadské a čukotské borůvky, růže, rododendrony, azalky,
převislé vrby, okrasné trávy, sazenice jahod, a jiné.
Společnost Beton Brož s.r.o. se sídlem v Otnicích oznamuje všem zákazníkům, že
zahajuje předsezónní výprodej nestandardních betonových výrobků. Výprodeje
budou probíhat o sobotách počínaje dnem 5.3.2016 v době od 8h do 11h. Pouze
do vyprodání zásob. Bližší informace získáte v pracovní dny na tel. č.:
544 120 620 – 624.
Komu z občanů se od 10.1.2016 zhoršil příjem televizního signálu, který je
způsoben spuštěním nového zařízení mobilního operátora, nechť to nahlásí na
OÚ.
Základní škola a Mateřská škola Krumvíř u příležitosti blížícího se výročí školy
prosí občany o laskavé zapůjčení starých fotografií, vysvědčení, učebnic a jiných
školních pomůcek a materiálů spojených se zdejší základní školou. Podepsané
materiály vhodné k zapůjčení noste do základní nebo mateřské školy, popřípadě
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do školní jídelny. Veškeré zapůjčené materiály Vám budou v pořádku vráceny.
Děkujeme.
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.
Hospůdka na kopečku v Brumovicích vás zve na dny zvěřinových specialit ve
dnech od 11.3. do 13.3.2016. Objednávky na tel. č.: 776 741 181.
Pepíčkovo řeznictví a uzenářství oznamuje všem svým zákazníkům, že přijede
do naší obce v pátek 11.3.2016 v 8.00 hodin ke KD. Nabízí k prodeji velmi
kvalitní české maso a domácí uzeniny bez konzervantů a jakékoliv chemie.
Speciální akce: kuřecí čtvrtky 49 Kč/kg, kýta 97 Kč/kg, krkovice s kostí 97
Kč/kg, bok s kostí 79 Kč/kg, uzená kotleta 155 Kč/kg, sádlo 33 Kč/ks.
Restaurace Krumvíř nabízí rozvoz obědového menu v jídlonosičích. Obědy se
rozváží od pondělí do pátku v dopoledních hodinách, vybrat si můžete se tří
druhů jídel. Cena jednoho obědu je 65,-Kč. Zájemci mohou volat paní
Urbánkovou na tel. č.: 773 982 459.

