HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Soukromý prodejce Bojanovský bude v úterý 24.5.2016 od 8h u OÚ prodávat
přísady: rajčata, papriky, okurky, melouny a baklažány. Prodej přísad bude
probíhat každé úterý.
Mateřská škola Krumvíř oznamuje, že zápis dětí do MŠ na školní rok 2016/2017
proběhne zítra tj. v úterý 24.5.2016 od 15,00 do 17,00 hodin v budově mateřské
školy. Rodiče dětí přinesou s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.
Soukromý prodejce z Hradiště bude ve středu 25.5.2016 od 10:00h – 10:30h u
KD prodávat čerstvá vejce cena dle velikosti 78 až 88 Kč/plato. Dále prodej
skleníková rajčata, čerstvě řezané kedlubny, okurky, papriky, česnek, mák, med
a výkup suchých světlých ořechů za 100Kč/kg.
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 31.5.2016.
Dne 5. června bude naší obcí projíždět 4. etapa cyklotour Na kole dětem v čele s
Josefem Zimovčákem, účastníkem Tour de France, který povede celý peloton na
svém velkém kole. Jedná se o sportovní projekt na podporu onkologicky
nemocných dětí. Do pelotonu se může zapojit opravdu každý, účast je bezplatná.
Akci podpořilo i město Klobouky u Brna a tamější školy. Studenti se budou k
pelotonu připojovat v Krumvíři a absolvují trasu do Klobouk u Brna, kde bude
následovat přestávka celého pelotonu. Na trase Krumvíř - Klobouky u Brna
bude také posílena ochrana z hlediska bezpečnosti. Peloton by měl být v
Krumvíři cca kolem 11 hodiny. Zapojte se i Vy! Tady je k tomu i odkaz s
bližšími informacemi: http://www.nakoledetem.cz/cyklotour.
TJ Sokol Krumvíř oznamuje občanům, že v neděli 22.5.2016 v 10:00h sehrají
žáci Krumvíř fotbalový zápas v Pouzdřanech, v 10:30h sehraje na domácím
hřišti přípravka Krumvíř fotbalový zápas s Klobouky, ve 14:15h sehraje dorost
Krumvíř fotbalový zápas v Kobylí/Vrbice a v 16:30h sehraje mužstvo Krumvíř
fotbalový zápas v Hroznové Lhotě .

