HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Dne 20.4.2020 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 E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že dne 17.2.2020 a 19.2.2020 v čase
od 7:30h do 15:30 bude přerušena dodávka elektrické energie z důvodu
plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy a to v části Padělky od č. p.
433 po č. p. 412 a 96 včetně skladu č. p. 187. Dne 19.2.2020 v čase od 7:30h do
15:30h bude přerušena dodávka elektrické energie v části hlavní ulice
Hodonínská od č.p. 38 a č. p. 150 směr Kašnice po konec obce mimo č. p. 162,
pod Humny KD, Padělky č. p. 412 a 96 až Hodonínská u Hřbitova, v areálu ZD
parcely K/420 (Barko), K/2795/85 (obec Krumvíř), K/2795/122 (Valihrach). Pro
další informace volejte E.ON poruchovou linku 800 22 55 77.
Rodinná nábytkářská firma z Vranovic, hledá nové kolegy do svého týmu na
pozici: Personalistka/Personalista. Nabízí: Měsíční fixní mzdu, Bonusy/prémie ,
Stravenky, přátelský kolektiv. Požadují: Příjemné vystupování , profesionalitu,
velmi dobré znalosti na PC. KONTAKT: Petra Venková, mob. 608 746 080
email: personalni@nabytek-mikulik.cz.
Topenářský servis s.r.o. a společenství kominíků a topenářů bude provádět
v naší obci revize kotlů na tuhá paliva, revize, kontroly a čištění komínů,
kontroly kotlů n plynná paliva. Zájemcům o kotlíkovou dotaci pomůžeme
s vyřízením dotace pro rok 2020 a můžeme vám kotel nainstalovat. Termín
revizí a kontrol se uskuteční v pátek 21.2.2020. Cena za kontrolu a čištění
komínu je 350,-Kč, za kontrolu a čištění plynového kotle je od 350,-Kč, za revizi
kotle na tuhá paliva je 800,-Kč. Zájemci se mohou objednat telefonicky na tel. č.:
608 748 989.
Společnost Scott Automation a.s. v Podivíně a v Bořeticích hledá vhodné
uchazeče na pozice:
• ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK/CE S FRANCOUZŠTINOU
(Podivín)
• ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK/CE S HOLANDŠTINOU (Podivín)
• IT SPECIALISTA (Podivín)
• OBRÁBĚČ KOVŮ – horizontální vyvrtávačka (Podivín)
• OPERÁTOR CNC OBRÁBĚCÍHO CENTRA (Podivín)
• SOUSTRUŽNÍK – klasický soustruh (Bořetice)
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• VÝVOJÁŘ SOFTWARU (Podivín/Brno)
• ZÁMEČNÍK/SVÁŘEČ (Bořetice)
Pokud Vás některá z nabídek zaujala, volejte na tel. 606 789 320 nebo pošlete
svůj životopis na e-mail: s.kurkova@scottautomation.cz.
Divadelní spolek bratří Mrštíků Boleradice zve k návštěvě divadla. V sobotu
22.února v 19:30 hodin a v neděli 23.února v 15 hodin uvede domácí soubor
premiérová představení hry Kulhavý mezek aneb Výbuch na jičínském zámku.
Historické drama Oldřicha Daňka se odehrává v době 30. leté války. V zapadlé
stodole kdesi v Čechách se schovává skupina potulných komediantů. Má v této
době smysl vyprávět lidem poutavé příběhy? Bližší informace najdete na
webových stránkách boleradice-divadlo.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.
Jednota, spotřební družstvo v Mikulově přijme pracovníka/pracovnici na pozici
Zástupce vedoucího prodejny v Brumovicích. Nástup je možný ihned. Více
informací na prodejně, webových stránkách www.jednota.cz sekce Kariéra nebo
na tel. čísle 725 941 438.
KOBERCE TREND na ulici Svatoborská v Kyjově mají mimořádnou akci mínus 25% na všechno! Akce trvá od středy 19. do soboty 22. února. Přesvědčte
se o skvělých cenách na koberce, pvc, lamináty, vinyl a další sortiment v
prodejně Koberce Trend v Kyjově na ulici Svatoborská u Kauflandu. Pouze od
středy 19. do soboty 22. února sleva 25% na všechno.

