
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. 

Pošta Partner p. Špánková oznamuje, že ve středu 31.5.2017 bude otevřeno 

pouze od 8:00h do 12:00h. 

MUDr. Burýšková oznamuje, že poradna pro děti bude ve středu 31.5.2017 od 

15:30h. 

TJ Sokol Krumvíř oznamuje občanům, že v sobotu 3.6.2017 ve 14:15h sehraje 

dorost Krumvíř fotbalový zápas v Rakvicích, v 16:30h sehrají na domácím hřišti 

muži Krumvíř fotbalový zápas s Lednicí a v neděli 4.6.2017 v 10:00h sehraje 

přípravka Krumvíř fotbalový zápas v Perné. 

Soukromý prodejce z Hradiště bude ve středu 31.5.2017 od 10:00h – 10:30h u 

KD prodávat čerstvá vejce cena 60-88 Kč/plato. Dále prodej rajčata, okurky, 

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

Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek  1.6.  v 8:30 hod. prodávat u KD: 

kuřice všech barev - 170 Kč/ks, chovné kohouty, roční slepice - 80 Kč/ks, káčata, 

housata, husokačeny, krůty, kuřata kalimero, brojlerová kuřata a krmivo pro 

drůbež a králíky + vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - 5 

Kč/ks. 

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! 

Pro naši obec nabízí své služby kamenictví, které u nás dnes bude přijímat 

objednávky na veškeré kamenické práce. Vše za výhodné ceny. Pro využití této 

akční nabídky, je NUTNÉ si sjednat přesný čas schůzky s tímto kameníkem, 

který se právě pohybuje v okolí naší obce a to na jednoduchém telefonním čísle: 

777-888-332. 


