
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 31.5.2018. 

Paní Dana Hečová oznamuje, že dnešní cvičení se nekoná. 

Společnost ZEMAS, a.s. nabízí k prodeji dančí maso z vlastního chovu v ceně 

100,- Kč/ kg včetně DPH. Minimální množství odběru je 1/2 ks daňka. Zájemci 

hlaste se na tel. čísla 734 446 958. 

Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi, bude ve čtvrtek 19. dubna 2018 

nabízet široký sortiment kuřecího, krůtího, kachního, vepřového a hovězího 

masa a poctivých masouzenářských výrobků. Například: Kuřecí prsní řízek od 

99 Kč/kg, Kuřecí křídla 49 Kč/kg, Kuřecí polévkové díly 17 Kč/kg, Vepřová 

krkovice BEZ KOSTI AKCE 119 Kč/kg, Vepřová kýta AKCE 99 Kč/kg, 

Vepřová kotleta BEZ KOSTI AKCE 119 Kč/kg, Klobásky, tlačenka, škvarky, 

uzená masa, Škvařené sádlo kyblík 1 kg za 59 Kč. Příjem objednávek na tel. 

čísle: 777 814 413. Prodej proběhne v čase od 11:15 do 11:30 u KD. 

Drogerie Jana Svobodová Klobouky u Brna si dovoluje pozvat všechny zájemce 

na akci Den s Ryorem, která se uskuteční ve čtvrtek 19.4.2018 v době od 9:00h 

do 12:00h a od 13:00h do 16:00h v prostorách prodejny. Odbornice firmy Ryor 

poradí s ošetřením pleti. Bude také možné vyzkoušet nejnovější výrobky. Při 

nákupu kosmetiky RYOR získáte slevu ve výši 20%. Na účast všech se těší 

pracovnice drogerie Jana Svobodová. 

Divadlo Boleradice uvádí v sobotu 21.4., s detektivní komedií Strašidlo 

Cantervillské vystoupí soubor z Blažovic. Poslední pátek v dubnu, v této sezóně 

naposledy na domácím jevišti, se představíme s naší detektivní komedií Jezinky 

a bezinky. Páteční a sobotní představení začínají v 19:30 v neděli pak v 15 hod. 

odpoledne. Vstupenky si můžete rezervovat na internetových stránkách divadla 

a osobně v pokladně divadla vždy v pátek od 18 do 19 hod a hodinu před 

představením. Na webových stránkách najdete pozvání i na další divadelní 

představení. 

Paní Jana Špánková Pošta Partner Krumvíř oznamuje, že v pondělí 23.4.2018 

bude otevřeno pouze od 8:00h do 11:30h. 
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POŘÁDÁ ZÁJEZD NA JARNÍ VÝSTAVU FLORA OLOMOUC, který se koná 

v sobotu 28.dubna 2018. Záloha 200 Kč. Přihlášky u pana Františka Planého do 

20.dubna. 

František Valihrach oznamuje včelařům, že v období od 6.4.2018 do 30.11.2018 

bude na svých pozemcích v k. ú. Krumvíř provádět ochranu na plodině řepka 

ozimá prostředkem který je zvlášť nebezpečný pro včely. Aplikace bude 

prováděna dle etikety výrobce. Jedná se o bloky 9601/26, 9601/27. Pro zasílání 

přesnějších aplikací můžete farmu kontaktovat na tel. č.: 739 818 837. 

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 v pátek 20.04.2018 od 8:00 do 10:00h ulice 

Rybníček včetně novostaveb u trafostanice a od 12:00h do 14:00h část od 

hasičky a celé Chaloupky, u hřiště, stadion. V pondělí 23.4.2018 od 12:00h do 

14:00h Hodonínská od č. p. 14 a 162 po č. p. 251 a 312 mimo č. p. 38, pod 

Humny od cihelny po křižovatku s ul. Chaloupky č. p. 342 a 457, Padělky od ul. 

U školy po č. p. 111, U Školy a u Hrnčírny celá mimo keramičky. V pátek 

11.5.2018 od 12:00h do 14:00h od č. p. 38 a č. p. 150 směr Kašnice po konec 

obce, mimo č. p. 162, pod Humny KD, Padělky č. p. 412 a 96 až Hodonínská u 

hřbitova. Viz. vývěska u OÚ. 

TJ Sokol Krumvíř oznamuje občanům, že v sobotu 21.4.2018 v 10:00h sehrají 

žáci Krumvíř fotbalový zápas na hřišti v Kloboukách s Rakvicemi, ve 13:45h 

sehraje dorost Krumvíř fotbalový zápas na hřišti v Kloboukách se Svatobořice-

Mistřín a v 16:00h sehrají na domácím hřišti dospělí Krumvíř fotbalový zápas 

s Rakvicemi a v 16:00h sehrají muži Krumvíř fotbalový zápas s Velkými 

Pavlovicemi. V neděli 22.4.2018 v 10:00h sehraje na domácím hřišti přípravka 

Krumvíř fotbalový zápas s Bořeticemi.  


