HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
ČZS Krumvíř oznamuje občanům, že pořádá zájezd na zahradnickou výstavu
FLORIA KROMĚŘÍŽ, který se koná v sobotu 7.5.2016. Odjezd v 7h od OÚ.
Záloha 200,-Kč. Přihlášky u pana Schmieda Miroslava st. do neděle 1. 5.2016.
Pepíčkovo řeznictví a uzenářství oznamuje všem svým zákazníkům, že přijede
do naší obce v pátek 8.4.2016 v 8.00 hodin ke KD. Nabízí k prodeji velmi
kvalitní české maso a domácí uzeniny bez konzervantů a jakékoliv chemie.
Speciální akce: vepřová kotleta s kostí 97 Kč/kg, vepřový bok s kostí 75 Kč/kg,
vepřová žebra 39 Kč/kg, špekáčky 89 Kč/kg, vesnické klobásečky 129 Kč/kg.
Obec Krumvíř a programová rada FF Kraj beze stínu Vás všechny srdečně zve
v neděli 10. dubna v 17.00 do KD na koncert Brněnského Orchestru Lidových
Nástrojů. Vystoupí sólisté BROLNu: Klára Obručová Blažková, Liduška
Malhocká, Václav Kovářík, Mihal Marhold, Pavel Ptáček, Petr Varmuža, Petr
Vysloužil. Dále vystoupí jako sólisté z našeho regionu: Jan Zaviačič, Martin
Foretník, Klára Výstupová, Michal Janošek, František Koráb a Jan Coufal.
Celý program zpestří verbíři z Hanýsku. Koncert primuje Petr Varmuža.
Všichni se na Vás těší. Prodej vstupenek: od 16:00h na KD. Předprodej ani
rezervace vstupenek není. Vstupné 120,-. Snížené vstupné 60,- ( děti 6-15, senioři
70+). Při čekání na koncert si můžete dát Dobré kafe, něco sladkého, pohárek
vína.
Firma Foretník s.r.o. oznamuje, že v období od 1.4.2016 do 10.4.2016 bude na
svých pozemcích v k. ú. Krumvíř provádět ochranu na plodině řepka ozimá
prostředkem SPIDER – 550 EC, který je zvláště nebezpečný pro včely. Aplikace
bude prováděna dle etikety výrobce. Dotčené pozemky jsou vyvěšeny na vývěsce
u OÚ. Pro případné dotazy kontaktujte vedoucího provozu pana Aleše
Foretníka, tel.: 775 554 296.
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.

