
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 31.5.2017. 

KDO MÁ ZÁJEM O ČERSTVĚ STOČENÝ JARNÍ MED, MŮŽE SI JEJ 

ZAKOUPIT U p. VAŠULKOVÉ POD ŠKOLOU. CENA JE STEJNÁ JAKO 

LONI 140 Kč/kg. Tel. č. 737 303 721. 

Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 25.5.2017 od 10:00h – 10:30h u 

KD prodávat čerstvá vejce cena 88 Kč/plato. Dále prodej skleníková rajčata, 

okurky, kedlubny, brambory, cibule, česnek, med a mák.  

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

mínus 31% na všechno! Pouze ve středu  24. a ve čtvrtek 25. 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 24. a ve 

čtvrtek 25. května sleva 31% na všechno. 

TJ Sokol Krumvíř oznamuje občanům, že v pátek 26.5.2017 v 16:30h sehraje na 

domácím hřišti přípravka Krumvíř fotbalový zápas s Nikolčicemi, v sobotu 

27.5.2017 v 16:30h sehrají muži Krumvíř fotbalový zápas ve Veselí nad 

Moravou a v neděli 28.5.2017 v 10:00h sehrají žáci Krumvíř fotbalový zápas 

v Nosislavi. 

Hasiči Krumvíř ve spolupráci se Základní a Mateřskou školou Krumvíř zvou 

všechny malé i velké děti na Dětský den, který se koná v sobotu 3. června 2017 

od 14 hod na stadionu. Pro děti jsou tradičně připraveny sportovní soutěže, 

skákací hrad, krásné odměny, občerstvení, hasičské ukázky a pěna, malování na 

obličej a další jiná překvapení. S sebou si vezměte sportovní oděv a obuv, kolo 

nebo odrážedlo a dobrou náladu. Akce se koná za příznivého počasí. Těšíme se 

na vás! 

 

 


