HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Soukromý prodejce ze Sudoměřic bude ve čtvrtek 26.5.2016 od 9:30 prodávat:
uz. bok, uz. maso, sádlo, tlačenku, cigára, kabanos, klobásy. Dále bude prodávat
čerstvě bourané maso. Akce: vepř. plec 85,- / kg, kýta 99,- / kg, kotleta 109,- / kg,
krkovička 104,- / kg, bok s k. 75,- / kg, bok b. k. 85,- / 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.
Firma DSP nábytek Násedlovice pořádá ve dnech 3. a 5. Června prodejní
výstavu postelí, roštů a matrací. Výstava bude probíhat na kulturním domě
v Násedlovicích v době od 9 do 17 hodin ve dnech 3. až 5. Června. Přijďte se
podívat a využijte možnost nákupu za zvýhodněné ceny.
Nábytek Hana Bártová Kobylí, nabízí kvalitní české i dovozové výrobky za
akční ceny. Široká nabídka sedacích souprav, obývacích stěn, skříní, postelí.
Rošty a matrace s krátkou dodací lhůtou a zárukou až 7 let. Telefon:
519 431 107/ 608 302 431. Webové stránky: www.nabytek-bartova.cz.
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 sobotu 28.5.2016 ve 14:15h sehraje
dorost Krumvíř na domácím hřišti v Brumovicích fotbalový zápas s Moravským
Žižkovem, v 16:30h sehraje na domácím hřišti mužstvo Krumvíř fotbalový
zápas s Hlohovcem a v neděli 29.5.2016 v 10:00h sehraje přípravka Krumvíř
fotbalový zápas v Perné a ve 14:30h sehrají na domácím hřišti žáci Krumvíř
fotbalový zápas s Uherčicemi.

