HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Okresní správa sociálního zabezpečení Břeclav oznamuje, že ve dnech 25.26.4.2018 bude z důvodu školení uzavřeno oddělení lékařské posudkové služby
na ul. Mládežnická 24, Břeclav.
Sběr nebezpečných odpadů proběhne v pátek 27.4.2018 na parkovišti u KD
v době od 12:00h do 17:00h. Budou se sbírat agrochemické odpady, jiné oleje,
mazací, motorové, pneumatiky z osobních vozů, zářivky, baterie a akumulátory,
olejové filtry, jedlý olej a tuk, odpadní barvy a laky, absorční činidla, sorbenty.
Elektrospotřebiče – zpětný odběr (lednice, mrazáky, TV, monitory, PC,
vysavače atd.) Musí být kompletní neporušené (nerozebrané). Nebezpečný
odpad se vybírá pouze z domácností, ne z podnikatelské nebo živnostenské
činnosti.
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 oznamuje, že
odjezd na JARNÍ VÝSTAVU FLORA OLOMOUC je v sobotu 28.4.2018 v 7:00h
od OÚ.
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.
Společnost ZEMAS, a.s. nabízí k prodeji dančí maso z vlastního chovu v ceně
100,- Kč/ kg včetně DPH. Minimální množství odběru je 1/2 ks daňka. Zájemci
hlaste se na tel. čísla 734 446 958.
Domov Betlém v Kloboukách u Brna přijme do
pracovního poměru zdravotní sestru a pečovatelku pro práci s tělesně
postiženými lidmi. Obojí je možné podle domluvy i na zkrácený úvazek.
Bližší informace na telefonu 739 244 837 nebo osobně u vedoucího Domova.
Pošta Klobouky u Brna nabízí letní brigádu na doručování zásilek. Pracovní
doba od 6:00h do 14:00h, mzda 95Kč/h. Nástup možný již v červnu. Bližší
informace na tel. č.: 776 643 126.
František Valihrach oznamuje včelařům, že v období od 6.4.2018 do 30.11.2018
bude na svých pozemcích v k. ú. Krumvíř provádět ochranu na plodině řepka
ozimá prostředkem který je zvlášť nebezpečný pro včely. Aplikace bude
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prováděna dle etikety výrobce. Jedná se o bloky 9601/26, 9601/27. Pro zasílání
přesnějších aplikací můžete farmu kontaktovat na tel. č.: 739 818 837.
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 v pátek 11.5.2018 od 12:00h do 14:00h od
č. p. 38 a č. p. 150 směr Kašnice po konec obce, mimo č. p. 162, pod Humny KD,
Padělky č. p. 412 a 96 až Hodonínská u hřbitova. Viz. vývěska u OÚ.
TJ Sokol Krumvíř oznamuje občanům, že v sobotu 28.4.2018 ve 13:45h sehraje
na domácím hřišti dorost Krumvíř fotbalový zápas s Velkými Pavlovicemi, ve
14:15h sehrají žáci Krumvíř fotbalový zápas v Přibicích a v 16:00h sehrají na
domácím hřišti dospělí Krumvíř fotbalový zápas s Velkými Pavlovicemi.
V neděli 29.4.2018 v 10:00h sehraje přípravka Krumvíř fotbalový zápas v Březí
a v 16:00h sehrají muži Krumvíř fotbalový zápas v Divácích.

