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 31.5.2016.
Místní knihovna Krumvíř oznamuje, že v měsíci červnu a červenci 2016 bude
provozní doba od 17:00h do 18:30h.
MUDr. Blanář oznamuje, že od 3.6.2016 do 10.6.2016 nebude ordinovat.
Hasiči Krumvíř ve spolupráci se Základní a Mateřskou školou Krumvíř zvou
všechny malé i velké děti na Den dětí, který se koná v sobotu 4. června 2016 od
14 hod na stadionu. Pro děti jsou připraveny sportovní soutěže, skákací hrad,
odměny, občerstvení, diskotéka, malování na obličej a další jiná překvapení.
S sebou si vezměte sportovní oděv a obuv, kolo nebo odrážedlo a dobrou náladu.
Akce se koná za příznivého počasí. Těšíme se na vás!
Město a Městské víceleté gymnázium Klobouky u Brna vás srdečně zve v neděli
5.6.2016 od 14h v sále Sokolovny na přehlídku dětských folklórních souborů
s mottem: „Zlatá brána otevřená“. V programu vystoupí: DFS Ratíškovice,
Veličánek, Drahánek, Hanýsek atd.
Myslivecký spolek Hubert Krumvíř zve všechny děti - ty nejmenší i s rodiči na „Odpoledne s myslivostí“, které proběhne v sobotu 11. června. Slavnostní
zahájení proběhne ve 14 hodin u školy. Děti půjdou po naučné stezce, kde budou
plnit různé úkoly s přírodovědně - mysliveckou tematikou, zastřílí si, čeká je i
přírodovědný kvíz, ukázka cvičeného loveckého psa a drobné pohoštění. Všichni
jste srdečně zváni!
Autodoprava Bureš s.r.o. Velké Pavlovice přijme do pracovního poměru:
automechanika a řidiče MKD. Podmínkou praxe, řidičské oprávnění CE,
profesní průkaz a karta řidiče. Informace na tel. 602 529 437.
Keramika Krumvíř přijme do trvalého pracovního poměru ženu. Bližší
informace na vedení provozovny nebo na telefonu 519 419 356.
Prádelna v Kloboukách u Brna přijme ihned do třísměnného provozu
brigádnice na praní a sušení prádla. Vhodné pro studentky, ženy na mateřské
dovolené, zdatné důchodkyně a podobně. Bližší informace přímo v provozovně
na ulici Nádražní 726, nebo telefonicky na čísle 602 170 918.

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
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.
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! Odkaz s bližšími informacemi:
www.nakoledetem.cz/cyklotour.
TJ Sokol Krumvíř oznamuje občanům, že v sobotu 4.6.2016 ve 13:00h sehraje
dorost Krumvíř fotbalový zápas ve Velkých Bílovicích a v neděli 5.6.2016
v 10:30h sehraje na domácím hřišti přípravka Krumvíř fotbalový zápas
s Křepicemi, ve 14:15h sehrají žáci Krumvíř fotbalový zápas v Ivani a v 16:30h
sehraje mužstvo Krumvíř fotbalový zápas v Kněždubu.

