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.
Oznamujeme, že kdo má zájem o každoroční kalendář zdarma, nechť si ho
vyzvedne na OÚ v pondělí a ve středu v čase od 8:00h do 11:00h a od 13:00h do
15:00h.
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.
Charita Břeclav oznamuje, že do kasiček Tříkrálové sbírky je možné přispět na
těchto místech: Obecní úřad Krumvíř, Pošta Partner Krumvíř, Jednota
Krumvíř a v kostele svatého Bartoloměje. Sbírka probíhá do 24. ledna.
Děkujeme za Vaši podporu.
INDUS security agency nabízí práci bezpečnostního pracovníka/ce s místem
výkonu práce Klobouky u Brna. Jedná se o práci na vrátnici, evidenci a
kontrolu vstupů a odchodů osob do/z areálu, evidenci a kontrolu vjezdů a
výjezdů do/z areálu, obchůzková činnost. Práce je vhodná pro osoby OZP.
Požadujeme čistý výpis z rejstříků trestů, zdravotní stav způsobilý výše popsané
činnosti, certifikát strážného, příjemné vystupování, samostatnost a
odpovědnost. Kontakt: Kristýna Velísková, provozní manažer, tel.č.:
731 543 607.
Jednota, spotřební družstvo v Mikulově přijme do prodejny ve Velkých
Hostěrádkách kandidáty na pozici Vedoucí prodejny. Nástup je možný ihned.
Více informací na prodejně nebo na tel. čísle 519 500 958.

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Drůbežárna Prace bude v sobotu 23. 1. v 8:30 hod. prodávat u KD mladé červené
kuřice, krmivo pro nosnice a králíky, vitamínové doplňky, dále pak vykupovat
králičí kožky - cena 10 Kč/ks.
Upozorňujeme občany, na znovu se pohybující se osoby po obci ve věci přepisu
odběrných míst energií, kteří předem volají prostřednictvím telefonu. Nikomu
nic neodsouhlasujte po telefonu, nepodepisujte, nedávejte jim žádné peníze a
neotevírejte.
Soukromé kamenosochařství VRBA Libor přijímá v sobotu 23.1.2021 v době od
16:00h do 16:30h na místním hřbitově objednávky na výrobu nových pomníků a
to dle našeho nebo Vašeho návrhu nebo dle zahraničních katalogů. Dále nabízí
sekání, zlacení, stříbření a obnovu písma. Prodej hřbitovních doplňků a jiné
kamenické práce. Na přijaté zakázky platí VELKÉ slevy.
Společnost EG.D, a.s. oznamuje přerušení dodávky elektrické energie z důvodu
plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy dne 11.2.2021 do 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.
MUDr. Novotná oznamuje, že v pondělí 25.1.2021 neordinuje.
Soukromý prodejce z Vacenovic bude v pondělí 25.1.2021 od 13:00h do 13:30h
prodávat u KD jablka Golden, Jonaprince, Gala 20-24Kč/kg, brambory 25kg 8,Kč/kg, cibule 10,-Kč/kg.
OÚ Krumvíř oznamuje občanům, že místní poplatky na rok 2021 odpad, stočné
a pes bude vybírat až od 1.4.2021.

