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 31.5.2019.
MUDr. Blanář oznamuje, že v pátek 31.5.2019 neordinuje.
Základní umělecká škola v Kloboukách u Brna, vyhlašuje přijímací talentové
zkoušky do hudebního a tanečního oboru pro šk. rok 2019/2020. Základní
umělecká škola může přijmout žáky od 5-ti let. Přijímací talentové zkoušky se
budou konat ve čtvrtek 30. a v pátek 31. 5. 2019 od 12,30 hod. do 17,30 hod., v I.
patře ZUŠ v Kloboukách.
Fotbalisté SK Krumvíř sehrají o nadcházejícím víkendu tyto mistrovské zápasy:
přípravka bude hrát v pátek 31.5. od 18 hodin doma se Zaječím, starší žáci hrají
v sobotu 1.6. v 11:30 v Kloboukách s Velkými Němčicemi, dorost hraje také v
sobotu ve 14:45 doma s Velkou nad Veličkou, muži A hrají v sobotu v 17 hodin
doma s Vojkovicemi a muži B budou hrát v neděli 2.6. v 17 hodin doma s FAK
Břeclav.
Spolek pro muzeum Krumvíř vás srdečně zve na akci Otevřené památkové
domky Slovácka, která se koná 1. a 2.června od 9.00 do 17.00.
Hasiči Krumvíř zvou všechny malé i velké děti na Dětský den, který se koná
v sobotu 8. června od 14 hod na stadionu. Pro děti jsou tradičně připraveny
sportovní soutěže, skákací hrad, odměny, občerstvení, hasičská pěna, malování
na obličej a diskotéka. S sebou si vezměte sportovní oděv a obuv, kolo nebo
odrážedlo a dobrou náladu. Akce se koná za příznivého počasí. Těšíme se na
vás!
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 dne 19.6.2019 od 7:30h do 15:30h v celé
Obci Krumvíř. Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku
800 22 55 77 nebo navštivte stránky www.eon.cz.
Firma Kovo Staněk, s.r.o. Brumovice přijme ihned do HPP- svářeče na CO a
TIG na jednosměnný provoz . Nástup možný ihned – tel. 724 346 286.

