
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. 

MUDr. Novotná oznamuje, že ve čtvrtek 23.5.2019 ordinuje pouze 

v Kloboukách. 

MUDr. Blanář oznamuje, že ve čtvrtek 23.5.2019 neordinuje. 

"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. 

Č E S K Ý  Z A H R Á D K Á Ř S K Ý  S V A Z  K R U M V Í Ř POŘÁDÁ 

ZÁJEZD DO MAĎARSKÝCH LÁZNÍ MOŠOŇ, který se koná v sobotu 

25.května 2019. Odjezd je v 6.00 hod. od obecního úřadu. 

Základní umělecká škola v Kloboukách u Brna, vyhlašuje přijímací talentové 

zkoušky do hudebního a tanečního oboru pro šk. rok 2019/2020. Základní 

umělecká škola může přijmout žáky od 5-ti let. Přijímací talentové zkoušky se 

budou konat ve čtvrtek 30. a v pátek 31. 5. 2019 od 12,30 hod. do 17,30 hod., v I. 

patře ZUŠ v Kloboukách. 

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. 

Firma Kovo Staněk, s.r.o. Brumovice přijme ihned do HPP- svářeče na CO a 

TIG na jednosměnný provoz . Nástup možný ihned – tel. 724 346 286. 

Ztratila se fenka křížence středního vzrůstu rezavé barvy slyšící na jméno 

Čikita. Na sobě měla černý obojek se zelenou známkou ve tvaru zvonečku. 

Informaci prosím podávejte majiteli na telefonním čísle 739234809. 
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