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Na autobusové zastávce u OÚ byla nalezena taška s květinou. Kdo ji tam nechal, 

nechť si ji vyzvedne na OÚ. 

Divadlo Boleradice zahájilo novou divadelní sezónu a srdečně vás zve do 

divadla. Těšit se můžete na Pohádku máje nebo pohádku Princové jsou na draka 

s písničkami od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. V našem rezervačním 

systému si také můžete zakoupit předplatné "Rodiče s dětmi do divadla". Bližší 

informace o programu 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. 

Těšíme se na vás v divadle v Boleradicích. 

Knihovna Krumvíř oznamuje, že od pondělí 12. 09. do pátku 23. 09.2022 bude 

zavřeno. 

EG.D a.s. čl.sk. E.ON Česká republika a.s. oznamuje občanům, že od pátku 

9.9.2022 do pátku 16.9.2022 bude v naší obci provádět odečty elektroměrů 

k ročnímu vyúčtování. Žádáme všechny občany, aby umožnili přístup 

k elektroměrům, případně napsali výrobní číslo a stav měřidla na lístek 

s adresou na dveře domu. Připravte si také stavy elektroměrů ze sklepů, garáží, 

staveb apod. V případě, že odečet nebude možný v daném termínu uskutečnit, 

lístek s adresou, výrobním číslem a stavem zanechte na OÚ.  Za maximální 

vstřícnost předem děkujeme všem občanům. 

Jednota, spotřební družstvo v Mikulově hledá zaměstnance na pozici vedoucí 

provozní jednotky do prodejny Jednota Krumvíř. Nástup ihned nebo dohodou. 

Více informací na webových stránkách www.jednota.cz, sekce Kariéra, na 

prodejně nebo na tel. čísle 519 500 958. 

Domově pro seniory v Hustopečích hledá spolehlivého kuchaře/ku do 

stravovacího provozu. Náplní práce bude výroba běžných druhů pokrmů pro 

zaměstnance a klienty domova. Vyučení v oboru výhodou, praxe není 

podmínkou. Pracovní doba od 6:00 do 14:30 hod. Nabízíme zaměstnanecké 

benefity, přátelské prostředí. Nástup ihned.  

Burčákobraní - Dne 17.9.2022 se v areálu vinařství SPIELBERG konají od 8. 

hodiny ranní Farmářské trhy. Těšit se můžete na lokální produkty od farmářů a 

výrobců. K teplému zářijovému dnu neodmyslitelně patří BURČÁK, ten si 

budete moci zakoupit, nebo si jej vychutnat u nás na nádvoří. Po celý den bude 

http://www.jednota.cz/
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otevřena Kuchyně, kde budou podávány teplé i studené speciality. Těšíme se na 

Vás. 


