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.
Firma Ovo-Sadba, zabývající se prodejem sadbových brambor, přijede do Vaší
obce prodávat sadbové brambory, hnojiva, substráty a další zahrádkářské zboží
dne: 6.2.2020 v 9:45h u KD.
Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 6.2.2020 od 10:00h – 10:30h u
KD prodávat vejce cena 2,20-3,20Kč/ks, brambory, cibule, česnek, med a mák.
Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi, bude ve čtvrtek 6. února v čase
od 10:30h do 10:50h u KD nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího,
kachního, vepřového, hovězího masa, poctivých masouzenářských výrobků a
škvařeného sádla za nízké ceny. Současně s prodejem masa bude probíhat
prodej českých vajec. Dále například: Škvařené sádlo od 89 Kč/kg, Kuřecí prsní
řízky od 119 Kč/kg, kuřecí zadní čtvrtky od 49 Kč/kg, jitrnice, jelita, tlačenku,
cigáro, špekáčky, masové rolády aj. Příjem objednávek na tel. čísle: 777 814 413.
MUDr. Novotná oznamuje, že od pondělí 10.2.2020 do pátku 14.2.2020
neordinuje z důvodu dovolené.
Společnost E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že dne 13.2.2020 v čase od 7:30h do
13:00 bude přerušena dodávka elektrické energie z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy a to v části Krumvíř – Rybníček včetně nové
zástavby od trafostanice po č. p. 442 a 448, lokalita Pod Kunštátem, Dambořice
samota č. p. 455. Dne 17.2.2020 a 19.2.2020 v čase od 7:30h do 15:30h bude
přerušena dodávka elektrické energie 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 Hodonínksá 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.
Firma Nábytek MIKULÍK Vranovice,vyhlašuje velký VÝPRODEJ NÁBYTKU
A KUCHYŇSKÝCH SPOTŘEBIČŮ na prodejně ve Vranovicích od 3.února do
3.března 2020,z důvodu uvolnění skladovacích prostor pro novou kolekci.
Vybraný sortiment nábytku slevňujeme až o 80%. Zveme srdečně zákazníky
k výhodnému nákupu ve Vranovicích.

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
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.
Divadelní spolek bratří Mrštíků Boleradice zve k návštěvě divadla. V sobotu
8.února v 19:30 hodin uvede Divadelní soubor Jiřího Voskovce ze Sázavy
životopisný příběh o Karlu Hašlerovi. Děj hry provází diváky osudem českého
herce a písničkáře od jeho příchodu do pražského Národního divadla, až po jeho
smrt umučením v koncentračním táboře Mauthausen. Představení je plné
známých písniček z Hašlerovy tvorby. 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.
ZŠ a MŠ Těšany přijme asistenta pedagoga na 0,75 úvazku. Nástup možný
ihned. Podrobnější informace u ředitelky školy Mgr. Lady Hrabcové na tel.
724324475 nebo emailem lada.hrabcova@zsamstesany.cz.

