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.
OÚ Krumvíř oznamuje občanům, že místní poplatky na rok 2021 odpad, stočné
a pes bude vybírat až od 1.4.2021.
Soukromý prodejce z Hradiště bude dnes 28.1.2021 od 10:00h – 10:30h u KD
prodávat vejce 2-3,20Kč/ks, brambory, cibuli, česnek, med a mák, výkup
světlých suchých ořechů 130Kč/kg.
Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi, bude dnes 28. ledna u KD v čase
od 13:50h do 14:10h nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího,
kachního, králičího, vepřového, hovězího masa, poctivých masouzenářských
výrobků, zabijačkových výrobků a škvařeného sádla za nízké ceny. Současně s
prodejem masa bude probíhat prodej českých vajec. Například: Hovězí líčka
239 Kč/kg, králík chlazený 199 Kč/kg, vepřová krkovice bez kosti 129 Kč/kg,
kuřecí stehenní řízek 99 Kč/kg, vepřová masitá žebra 89 Kč/kg, klobásy,
špekáčky, tlačenka, jitrnice, jelita, paštiky, masové rolády aj. Příjem objednávek
na tel. čísle: 777 814 413.
MUDr. Blanář oznamuje, že v pátek 29.1.2021 neordinuje.
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Drůbežárna Prace bude v sobotu 30. 1. v 8:30hod. u KD prodávat: mladé
červené kuřice, krmivo pro nosnice a králíky, vitamínové doplňky, dále pak
vykupovat králičí kožky - cena 10 Kč/ks.
Firma Stanislav Hovězák s.r.o. zabývající se výrobou přepravních obalů přijme
do svého kolektivu provozu dřevovýroby pracovníky na hlavní pracovní poměr i
dočasnou brigádu na pozice příprava materiálu a kompletace palet a beden.
Nástup ihned. Zájemci se mohou hlásit na tel. čísle 604 233 440.
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.
Pan Dočkal nabízí zdarma funkční elektrický sporák Beko. V případě zájmu
volejte tel. č.: 724 680 279.
Dále pan Dočkal oznamuje, že se jim ztratila černá kočka s bílými skvrnami na
nose a nohách, na krku má obojek. Prosí o pomoc při hledání. Kdo ji viděl, ať
volá tel. č.: 724 680 279.
Společnost Montgas a.s. oznamuje, že od pondělí 1.2.2021 do neděle 7.2.2021 se
budou provádět v naší obci odečty plynoměrů. Žádáme občany o zpřístupnění
skříněk s plynoměry, případně vylepení stavu plynoměru na dveře domu.

