
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

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 31.5.2019. 

Našel se dětský batoh obsahující boty, helmu na kolo a peněženku u potoka u 

koupaliště. Kdo ho ztratil, nechť si ho vyzvedne na č. p. 319. 

MUDr. Novotná oznamuje, že ve středu 22.5.2019 neordinuje a ve čtvrtek 

23.5.2019 ordinuje pouze v Kloboukách. 

Soukromý prodejce z Hradiště bude ve středu 22.5.2019 od 10:00h – 10:30h u 

KD prodávat čerstvá vejce cena 2,20-Kč až 3,20Kč/ks, skleníková rajčata, 

okurky, česnek, med a mák.  

Základní škola a Mateřská škola Krumvíř pořádá ve středu 22. května v době 

od 13,30 do 17,00 hodin sběr starého papíru, kartonu a drobného elektra. 

"KOBERCE TREND na ulici Svatoborská v Kyjově mají mimořádnou akci - 

mínus 31% na všechno! Pouze ve středu 22. a ve čtvrtek 23. května. Přesvědčte 

se o skvělých cenách na koberce, pvc, lamináty, vinyl a další sortiment v 

prodejně Koberce Trend v Kyjově na ulici Svatoborská. Pouze ve středu 22. a ve 

čtvrtek 23. května sleva 31% na všechno. 

Domov Betlém Klobouky u Brna vyhlašuje výběrové řízení na pozici Pracovník 

v sociálních službách. Jedná se o přímou obslužnou péči o osoby s těžkým 

zdravotním postižením. Více informací na telefonu: 739 244 837. 

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 dne 19.6.2019 od 7:30h do 15:30h v celé 

Obci Krumvíř. Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 

800 22 55 77 nebo navštivte stránky www.eon.cz. 
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