HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Oznamujeme, že na stránkách Obce Krumvíř v záložce aktuálně je zveřejněn
dotazník spokojenosti s životem v obci Krumvíř. Jde o anonymní dotazník.
Děkujeme za vyplnění.
MUDr. Burýšková oznamuje, že v pátek 15.11.2019 neordinuje.
Zemědělská společnost AGRO D. U. bude na farmě v Dambořicích prodávat
jablka a to v pátek 15. 11. od 13-16:00 hod a sobotu 16. 11. od 9-12:00 hod.
Jablka se budou prodávat za cenu - I. jakost 24,-Kč a II. jakost 20,-Kč
ČZS Krumvíř oznamuje, že odjezd autobusu na zájezd do Mošoně je v sobotu
16.11.2019 v 6:00h od OÚ Krumvíř.
Divadelní spolek bratří Mrštíků Boleradice zve své příznivce k návštěvě divadla.
Divadelní soubor z Děčína uvede v sobotu 23. listopadu v 19:30 hod. baladickou
hru MAJA, která shrnuje názory na život čtyř generací žen v jedné rodině. V
neděli 24. listopadu v 15:00 hod. se bude pro děti hrát pohádka Zlatý zvoneček
od téhož souboru, na kterou jsou ještě poslední volná místa. Zahajujeme také
předprodej Jarního předplatného na rok 2020, které zahrnuje vždy jedno
představení v měsíci, a to od ledna do května. Toto předplatné může být pěkným
vánočním dárkem. Bližší informace najdete na webových stránkách boleradicedivadlo.cz, kde můžete provést rezervaci i zakoupení vstupenek. Prodej je
možný také v pokladně divadla v pátek od 18 do 19 hodin, nebo hodinu před
představením.
Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj Hustopeče oznamuje rozšíření domácí
hospicové péče o nevyléčitelně nemocné a umírající, včetně podpory osob, které
doma pečují o osobu blízkou, pro celý okres Břeclav. Pro pracoviště
v Hustopečích přijme do pracovního poměru pečovatele, pečovatelky a
zdravotní sestry, jak na plný pracovní poměr, tak i brigádně nebo částečný
úvazek. Kontakt na www.girasole.cz, případně volejte na telefon 775 246 953.
Společnost Beton Brož s.r.o. se sídlem v Otnicích, hledá do svého týmu nové
pracovníky na pozice: provozní údržbář – zámečník nebo elektrikář, strojník
lisu, obsluha balící linky, řidič VZV – skladník, řidič VZV, řidič kolového
nakladače, vedoucí výrobní linky, referent marketingového oddělení/DTP
pracovník, zedník – pokladač betonové dlažby. Bližší informace k nabízeným
pracovním pozicím najdete na www.betonbroz.cz v sekci „kariéra“. V případě
zájmu kontaktujte paní Tichou na tel.: 737 285 104, e-mail: ticha@diton.cz .

