
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), sklep 20,-Kč. 

Poplatky můžete zaplatit přímo na OÚ nebo na číslo účtu: 5925651/0100, VS je 

číslo domu. Splatnost poplatků je do 31.5.2018. 

Oznamujeme občanům, že zasedání ZO se koná dnes 22.5.2018 od 19:00h 

v zasedací místnosti OÚ. 

MUDr. Novotná bude ve středu 23.5.2018 ordinovat až od 11:00h. Odběry krve 

a injekce budou probíhat klasicky od 7:00h. 

ZŠ a MŠ Krumvíř pořádá SBĚR STARÉHO PAPÍRU A KARTONU A 

DROBNÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ ve středu 23. května 2018 od 13,30h do 

17,00h u základní školy. 

Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 24.5.2018 od 10:00h – 10:30h u 

KD prodávat čerstvá vejce cena 3,20Kč/ks. Dále prodej skleníková rajčata, 

okurky, kedlubny, brambory, cibule, česnek a další.  

ČZS sdružení vinařů Krumvíř oznamuje, že odjezd na zájezd do termálních 

lázní Mošoň je v sobotu 26.5.2018 v 6:00h od OÚ. 

Jednota, spotřební družstvo v Mikulově přijme pracovnici na pozici Vedoucí 

prodejny v Krumvíři. Nástup je možný ihned, dle domluvy. Více informací na 

tel. čísle 725 941 438 nebo na prodejně. 

Domácí péče senior se sídlem v Bošovicích nabízí seniorům pomoc v domácnosti 

jako např. drobný nákup, úklid, osobní hygienu. Bližší informace na tel. č.: 

602 875 871, e-mail: domacipecesenior@gmail.com nebo na stránkách 

www.domacipecesenior.cz. 

TJ Sokol Krumvíř oznamuje občanům, že v sobotu 26.5.2018 v 10:00h sehrají 

žáci Krumvíř fotbalový zápas v Rakvicích, ve 14:00h sehraje dorost Krumvíř 

fotbalový zápas na hřišti v Kloboukách s Velkými Bílovicemi a v 16:30h sehrají 

dospělí na domácím hřišti fotbalový zápas s Kyjovem. V neděli 27.5.2018 

ve 10:00h sehraje přípravka Krumvíř na domácím hřišti fotbalový zápas s 

Vranovicemi a v 10:30h sehrají muži Krumvíř fotbalový zápas ve Velkých 

Němčicích. 
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