HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Představení divadelní společnosti Háta anglická komedie s názvem Vztahy na
úrovni je přesunuto z původního termínu 29.10.2020 na nový termín a to
5.10.2021. Původní zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Předprodej
vstupenek probíhá dál na Obecním úřadě Krumvíř a v síti www.ticketart.cz.
Představení zábavného pořadu Miroslava Donutila s názvem Na kus řeči, se
z důvodu pandemie Covid-19 přesouvá na jaro 2021. Přesné datum bude
oznámeno. Předprodej vstupenek je na Obecním úřadě Krumvíř a v síti
www.ticketart.cz.
Provozní doba Městského úřadu v Hustopečích pro občany je od
pondělí 12.10.2020 následující: pondělí a středa 8:00 - 11:00 hod. a 15:00 - 17:00
hod.
Provozní doba OÚ Krumvíř pro veřejnost je od pondělí 12.10.2020 následující:
pondělí a středa 8:00 – 11:00h a 13:00 – 15:00h. V nutných případech volejte na
tel. č.: 519 419 321.
OÚ Krumvíř oznamuje občanům, že místní poplatky na rok 2021 odpad, stočné
a pes bude vybírat až od 1.4.2021.
Společnost EG.D, a.s. oznamuje přerušení dodávky elektrické energie z důvodu
plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy dne 11.2.2021 od 7:30h do
14:30h v oblasti Rybníček od č. p. 52, 421 a 285 po č. p. 452 mimo č. p. 446. Viz.
mapka.
Městské víceleté gymnázium Klobouky u Brna nabízí žákům 5. tříd základní
školy osmileté studium na našem gymnáziu. Informace ohledně přijímacího
řízení, odevzdání přihlášky, termínů jednotné přijímací zkoušky a bodování
jednotné přijímací zkoušky naleznete na webových stránkách školy
www.gymklob.info nebo na tel. čísle 519 420 066.
Oblastní charita Břeclav děkuje všem, kdo se zapojili do Tříkrálové sbírky. V
Krumvíři se do kasiček vybralo 12.900 Kč. Moc děkujeme. Sbírka pokračuje na
webu www.trikralovasbirka.cz až do dubna letošního roku.
Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 11.2.2021 od 10:00h – 10:30h u
KD prodávat vejce 2-3,20Kč/ks, brambory, cibuli, česnek, med a mák.
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Drůbežárna Prace bude v sobotu 13. 2.2021 v 8:30 hod. u KD prodávat: krmivo
pro nosnice a králíky, vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky cena 10 Kč/ks.
MUDr. Novotná oznamuje, že v pondělí 15.2.2021 a v úterý 16.2.2021
neordinuje.

