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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.  

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. 

Nábytek MIKULÍK Vranovice Vás zve na nákup v bezpečném prostředí mimo 

velká nákupní centra! Otevíráme pro vás dveře DOKOŘÁN v pracovní dny až 

do 18 hodin a o všech adventních VÍKENDECH! Všechno zboží na prodejně je 

pro vás připraveno k okamžitému ODBĚRU a navíc s DOPRAVOU ZDARMA! 

Přijďte nakoupit nábytek ke svému moravskému výrobci. Těšíme se na vás. 

Firma Blanář nábytek vás tento víkend zve do Brumovic na vánoční výprodej 

postelí a látek se slevami až 80%. Otevřeno bude v pátek 11.12. a sobotu 12.12. 

od 9 do 17 hodin. Výprodej bude probíhat v sídle firmy v Brumovicích. 

Bezpečnostní služba O.S.E. Security Consulting,  s.r.o. přijme zaměstnance na 

hlavní pracovní poměr na pozici strážná – strážný. Nástup možný ihned. Práce 

je vhodná pro osoby pobírající invalidní důchod, popřípadě pro starobní 

důchodce. Více informací na tel. č. 703434205 – p. Kratochvílová. 

Jednota, spotřební družstvo v Mikulově příjme do své prodejny ve Velkých 

Hostěrádkách pracovníky/pracovnice na pozice: prodavačka-pokladní a 

zástupce/kyně vedoucí prodejny. Nástup je možný ihned nebo dohodou. Více 

informací na prodejně nebo na tel. čísle 519 500 958. 

http://www.ticketart.cz/
http://www.ticketart.cz/
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Společnost AGRO D.U., s.r.o. bude na farmě v Dambořicích prodávat jablka 

v ceně od 12,- /kg a jablečné mošty za cenu 140,-/bal 5l . Prodej proběhne 

v sobotu 12.12.2020 a v sobotu 19. 12. 2020 od 9 - 12 hod. 

Oznamujeme, že zasedání ZO se koná dnes 18.12.2020 v 19h na OÚ v zasedací 

místnosti. 

MUDr. Blanář oznamuje, že ve středu 23.12.2020, ve středu 30.12.2020 a ve 

čtvrtek 31.12.2020 neordinuje. 

MUDr. Novotná oznamuje, že v pondělí 21.12.2020 neordinuje. 

Do naší obce přijede pojízdná prodejna s živými rybami v pondělí 21.12.2020 a 

ve středu 23.12.2020 ve 12:30h ke KD. Nabízí: Kapr 1. třída 100,-Kč/kg, Kapr 

výběr 108,-Kč/kg, Amur 120,-Kč/kg, Tolstolobik 70,-Kč/kg. Prodej se uskuteční 

po dobu asi ½ hodiny dle zájmu občanů. 

Rybářství Pohořelice p. Veselý Jaroslav bude v neděli 20.12.2020 a v úterý 

22.12.2020 od 13:15h do 13:30h u OÚ prodávat živé ryby: Kapr I. třída 90,-Kč, 

Kapr výběr 100,-Kč. 

Upozorňujeme občany, na znovu se pohybující se a volající osoby po obci ve věci 

přepisu energií. Nikomu nic neodsouhlasujte po telefonu, nepodepisujte a 

nedávejte jim žádné peníze. 

 


