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.
Dne 16.12.2020 se v KD Krumvíř v 19:00h uskuteční představení zábavného
pořadu Miroslava Donutila s názvem Na kus řeči. Předprodej vstupenek je na
Obecním úřadě Krumvíř a v síti www.ticketart.cz.
Společnost AGRO D.U., s.r.o. bude na farmě v Dambořicích prodávat Jablka
Idared 1.jakost - 24,-Kč/kg, mix - 18,-Kč/kg. Prodej proběhne každou sobotu
v říjnu od 9 -12 hod.
OÚ Terezín vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa úředník územního
samosprávného celku na 0,5 úvazku. Termín nástupu od 1.12.202 nebo dle
dohody. Pracovní poměr na dobu neurčitou. Lhůta pro podání přihlášky do
28.10.2020 do 14:00h. Kontakt Ing. Antonín Hanák, starosta, tel.: 518 361 325, email: starosta-hanak@obecterezin.cz. Bližší informace na vývěsce u OÚ.
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.
Pošta Partner Krumvíř oznamuje, že ve středu 14.10.2020 bude otevřeno pouze
od 15:00h do 17:00h a v pátek 16.10.2020 bude otevřenou pouze od 8:00h do
10:30h.
ZŠ a MŠ Krumvíř pořádá sběr tříděného papíru bez kartonu a drobného
elektro zařízení ve středu 14.10.2020 od 13:30h do 17:00h před školou.
Jednota Krumvíř oznamuje, že přijímá objednávky na cukr krystal za akční
čenu 12,90Kč/kg. Objednávku lze provést u personálu prodejny.
Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 15.10.2020 od 10:00h – 10:30h u
KD prodávat vejce 2-3,20Kč/ks, brambory a cibuli na uskladnění, česnek, med a
mák.
Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi, bude ve čtvrtek 15. října v čase
od 10:30h do 10:50h u KD nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího,
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kachního, králičího, vepřového, hovězího masa, poctivých masouzenářských
výrobků a škvařeného sádla za nízké ceny. Současně s prodejem masa bude
probíhat prodej českých vajec. Například: Hovězí líčka 239 Kč/kg, krůtí prsní
řízek 199 Kč/kg, vepřová krkovice 109 Kč/kg, vepřová plec 109 Kč/kg, vepřová
masitá žebra 89 Kč/kg, kuřecí zadní čtvrtky mražené 49 Kč/kg, špekáčky,
klobásy, tlačenka, paštiky, masové rolády aj. Příjem objednávek na tel. čísle:
777 814 413.
Obec Strachotín vypisuje výběrové řízení na obsazení místa zaměstnance
k zajištění kompletní údržby obce, veřejné zeleně a budov ve vlastnictví obce,
řidič komunálních vozidel a speciálních strojů. Nástup možný od 1.11.2020.
Přihlášky dodejte do 16.10.2020 do 12:00h na OÚ Strachotín. Bližší informace
na vývěsce u OÚ.

