
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. 

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

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

Spolek Pro Muzeum srdečně zve rodiče s dětmi, děti i dospělé na akci Namaluj 

ornament v sobotu 26.5.2018 od 16:00h na muzeu. Příspěvek na materiál je 50,-

Kč. 

Hasiči Krumvíř ve spolupráci se Základní a Mateřskou školou Krumvíř zvou 

všechny malé i velké děti na Dětský den, který se koná v sobotu 2. června od 14 

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

hrad, krásné odměny, občerstvení, hasičská 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! 

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 

v 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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