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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. 

Oznamujeme občanům, že po obci pobíhá pravděpodobně fena, rasa Akita inu. 

Žádáme majitele, aby si psa odchytil. 

MUDr. Burýšková oznamuje, že se ve středu 21.3.2018 od 16:00h koná 

v místnosti pod OÚ poradna pro děti. 

Firma JUKKA bude prodávat ve středu 21.března 2018 v čase od 9.00 do 9.45 

hodin u KD následující stromky k jarní výsadbě. Jabloně, hrušně, meruňky, 

nektarinky, broskve, odolné švestky vhodné na pálení, ryngle, blumy, třešně, 

višně, třešňovišně, 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. 

Více informací najdete na letácích ve vašich poštovních schránkách. 

Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 22.3.2018 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 22. 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 99 Kč/kg, Kuřecí křídla 49 Kč/kg, Krůtí prsní řízek 179 

Kč/kg, Vepřové žebírko z krkovice AKCE 19 Kč/kg, Vepřová krkovice AKCE 

95 Kč/kg, Vepřová kýta 119 Kč/kg, Kachní prsa bez kosti s kůží 199 Kč/kg, 

Klobásky, tlačenka, škvarky, Škvařené sádlo kyblík 1 kg za 59 Kč. Příjem 

objednávek na tel. čísle: 777 814 413.  

V sobotu 24.3 se v kulturním domě v Krumvíři koná od 8:00 do 11:00 burza 

dětského, dámského, pánského oblečení, příslušenství pro miminka, hraček, 

obuvi, knih a sportovního vybavení. Bližší informace na vývěsce obecního úřadu. 

ČSÚ oznamuje, že do 27.5.2018 probíhá výběrové šetření o životních 

podmínkách domácností v ČR pod názvem „Životní podmínky 2018“. Terénní 
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pracovníci se budou prokazovat průkazem tazatele či průkazem zaměstnance 

ČSÚ a příslušným pověřením. 

Vlasové studio Lenka Klobouky U Brna oznamuje, že přijímá nové zákazníky a 

rozšiřuje kadeřnické služby o trvalou preparaci a zkracuje se doba objednání. 

Více informací na tel. č. 736 249 227. 

Hotel Kraví Hora Bořetice přijme do hlavního pracovního Poměru 

číšníka/servírku s nástupem od 1. 4. 2018. Své životopisy můžete zasílat na e-

mail reditel@kravihora.cz. Bližší informace na telefonním čísle 724 558 277. 
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