
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. 

Fotbalisté SK Krumvíř sehrají o nadcházejícím víkendu tyto mistrovské zápasy: 

starší žáci hrají v sobotu 18. května v 11:30 v Kloboukách s Podivínem, dorost 

hraje také v sobotu na domácím hřišti od 14:45 s Podivínem, muži A hrají také v 

sobotu v 17 hodin doma proti Mutěnicím, přípravka hraje v neděli 19. května od 

10 hodin doma s Velkými Němčicemi a muži B hrají také v neděli doma od 17 

hodin proti Pouzdřanům. 

SK Krumvíř zároveň zve všechny příznivce kopané na Fotbalový víkend v 

Krumvíři, který bude probíhat tento pátek a sobotu a jehož součástí bude řada 

legend české a československé kopané, například Antonín Panenka, Karol 

Dobiáš, Josef Hron, Petr Švancara a další. V pátek bude program probíhat od 

16 hodin na místním hřišti, v sobotu dopoledne budou legendy přítomny na 

zápase starších žáků v Kloboukách a odpoledne vše vyvrcholí na místním hřišti, 

kde je kromě jiného přichystána akce s názvem Penalty Bělehrad 1976. Všichni 

jste srdečně zváni. 

"KOBERCE TREND na ulici Svatoborská v Kyjově mají mimořádnou akci - 

mínus 31% na všechno! Pouze ve středu 22. a ve čtvrtek 23. května. Přesvědčte 

se o skvělých cenách na koberce, pvc, lamináty, vinyl a další sortiment v 

prodejně Koberce Trend v Kyjově na ulici Svatoborská. Pouze ve středu 22. a ve 

čtvrtek 23. května sleva 31% na všechno. 

Domov Betlém Klobouky u Brna vyhlašuje výběrové řízení na pozici Pracovník 

v sociálních službách. Jedná se o přímou obslužnou péči o osoby s těžkým 

zdravotním postižením. Více informací na telefonu: 739 244 837. 

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 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. 
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