
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 100,-Kč (každý další 100,-Kč). 

Upřednostňujeme platby bankovním převodem na číslo účtu: 5925651/0100, VS 

je číslo domu. Splatnost poplatků je do 31.5.2020. 

Dne 16.12.2020 se v KD Krumvíř v 19:00h uskuteční představení zábavného 

pořadu Miroslava Donutila s názvem Na kus řeči. Předprodej vstupenek je na 

Obecním úřadě Krumvíř a v síti www.ticketart.cz.  

OÚ Krumvíř oznamuje, že od pondělí 20. dubna 2020 bude úřad otevřen 

občanům dle úředních hodin, a to v pondělí od 7:30h do 17:00h a ve středu 

v době od 7:30 do 15:30 hod. V nutných případech volejte na tel. č.: 519 419 321. 

Pošta Partner Krumvíř oznamuje, že od 1.5. do 31.5.2020 je provozní doba: PO 

13h – 17h, ST 13h – 17h, PÁ 9:00h – 13h, ÚT a ČT zavřeno. 

MUDr. Blanář oznamuje, že dnes 22.5.2020 neordinuje. 

Agro Krumvíř oznamuje, že přijímá zálohy na obdělávání vinic. Zároveň také 

platby za tálky brambor a řepy. Vše dnes 22.5.2020 od 7:00h do 16:00h.  

 Firma MORAVA – EKOL spol. s r.o. přijme do pracovního poměru do své 

provozovny ve Velkých Hostěrádkách operátora/operátorku výroby pro 

zpracování a svařování plastových výrobků. V případě zájmu volejte na 

telefonní číslo 602 789 779 nebo pište na email info@morava-ekol.eu 

ZUŠ v Kloboukách informuje, že na svých webových stránkách zveřejnila 

termín přijímacích zkoušek na školní rok 2020/2021. Tyto informace naleznete 

zároveň i na webových stránkách obce Krumvíř. 

Firma Elektro Zrůcký Kobylí,  upozorňuje občany na novou akci Proton, letáky 

najdete ve Vašich schránkách. Nabízí akční televizory a setoboxy připravené na 

novou normu vysílání. Dále - chladničky, mrazničky, sporáky, pračky, malé 

kuchyňské spotřebiče 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. 

Firma Kovo Staněk, s.r.o. Brumovice přijme ihned do HPP pracovníka s praxí 

se zaměřením na zednické, obkladačské a pomocné práce na  jednosměnný 

provoz . Nástup možný ihned – tel. 724 346 286. 
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