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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. 

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. 

Prodejna potravin v Těšanech přijme prodavačku. Nástup možný ihned. Více 

informací na tel. č.: 739 260 991. 

Česká oděvní firma Dabona Hodonín uskuteční v naší obci dnes 14.5.2021 od 

12.30 do 14.00 hod. v KD prodej svých výrobků. Nabízíme dámské vycházkové a 

letní šaty, kostýmky, svetříky a halenky z kvalitních elastických úpletů, vše i v 

nadměrných velikostech a kvalitní pánské košile. Přijďte se podívat a nakoupit 

kvalitní české zboží. 

MUDr. Burýšková oznamuje, že od pondělí 17.5.2021 do pátku 21.5.2021 vč. 

neordinuje. 

 

http://www.egd.cz/
http://www.egd.cz/
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Příměstský tábor „Tudy z nudy“ přichází pro vaše děti s nabídkou různorodého 

programu plného zábavy a to od 12.7. do 23. 7. a od 2.8. do 13. 8. v Kloboukách 

u Brna. Zaměření nabídky: 1. turnus „Minecraft naživo“, 2. turnus 

„Sebeobrana“, 3. turnus „Cesta malého indiána“ a 4. turnus „Dobrodružství 

v lese“.  Poslední termín pro zaslání přihlášek je 20. 6. Přihlášky a jiné 

informace jsou dostupné na webových stránkách www.primestaktudyznudy.cz. 

Doplňující informace Vám poskytne organizátor tábora na mob. čísle 

777 906 687. 

MUDr. Blanář oznamuje, že pacienti nad 45+, kteří se chtějí očkovat proti 

Covid-19 se mohou telefonicky objednávat v ambulanci.   

Byl nalezen klíč, kdo ho ztratil, nechť si ho vyzvedne na OÚ. 

Základní škola a Mateřská škola Krumvíř pořádá dne 19.5.2021, to je ve středu, 

sběr tříděného papíru a kartonu. Dále pak sběr drobného elektrozařízení. Sběr 

proběhne od 13,30 hod. do 17,00 hod, sběr můžete přinést už od rána, a to od 

8,00 hod. 

Firma Elektro Zrůcký Kobylí, upozorňuje občany, že má otevřeno bez omezení. 

Můžete vybírat zboží z letáku Proton, který najdete ve Vašich schránkách. 

Nabízí akční ceny celého sortimentu elektro. Například chladničky, mrazničky, 

sporáky, pračky, malé kuchyňské spotřebiče, televizory připravené na novou 

normu vysílání, setoboxy a další elektroniku ve slevě. Přijímá i telefonické 

objednávky, zboží přiveze až k vám domů. Informace na prodejně Elektro 

Zrůcký Kobylí, telefon 519 431 181. 
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