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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.
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.
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 od 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.
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.
Soukromý prodejce z Vacenovic bude v pondělí 8.2.2021 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.
Městské víceleté gymnázium Klobouky u Brna nabízí žákům 5. tříd základní
školy osmileté studium na našem gymnáziu. Informace ohledně přijímacího
řízení, odevzdání přihlášky, termínů jednotné přijímací zkoušky a bodování
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jednotné přijímací zkoušky naleznete na webových stránkách školy
www.gymklob.info nebo na tel. čísle 519 420 066.
V obci Starovičky, okr. Břeclav se 4.2. ztratila 9 měsíců stará fenka dobrmana
jménem Xanthin! Kdybyste měli nějaké informace, volejte prosím
na 603242244, 604525352, případně napište na
e-mail: sona.rampackova@seznam.cz.

