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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.  

Dne 16.12.2020 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.  

Společnost AGRO D.U., s.r.o. bude na farmě v Dambořicích prodávat Jablka 

Idared 1.jakost  -   24,-Kč/kg, mix - 18,-Kč/kg.  Prodej proběhne každou sobotu 

v říjnu od 9 -12 hod. 

OÚ Terezín vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa úředník územního 

samosprávného celku na 0,5 úvazku. Termín nástupu od 1.12.202 nebo dle 

dohody. Pracovní poměr na dobu neurčitou. Lhůta pro podání přihlášky do 

28.10.2020 do 14:00h. Kontakt Ing. Antonín Hanák, starosta, tel.: 518 361 325, e-

mail: starosta-hanak@obecterezin.cz. Bližší informace na vývěsce u OÚ.  

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. 

Restaurace u Soukalů, Kobylí 71 nabízí rozvoz denního menu v ceně od 80,-Kč 

včetně rozvozu, výběr ze 4 jídel. Rozvoz minutek a pizzy v případě doplňkového 

zboží. Objednávky na tel.: 776 741 181. 

VaK Hodonín oznamují občanům, že ve dnech od 2.11. do 9.11.2020 bude 

probíhat odečítání vodoměrů. Vzhledem k současné situaci Covid – 19 prosíme 

všechny občany o vyvěšení stavu vodoměru na dveře domu nebo tento stav 

oznámily na tel. č.: 724 612 897 p. Čížková. 

Pošta Partner Krumvíř oznamuje, že dnes 2.11.2020 bude otevřeno od 10:00h do 

18:00h. 

E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že v pondělí 16.11.2020 bude přerušena 

dodávka elektrické energie v čase od 7:30h do 12:00h v části Hodonínská od č. p. 

14 a 162 po č. p. 251 a 312 mimo č. p. 36 a 163, Pod Humny u Cihelny po 
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křižovatku s ul. Chaloupky č. p. 342 a 457 mimo KD, Padělky od ul. u Školy po 

č. p. 111, U ŠKOLY, u Hrnčírny celá mimo keramičky a v čase od 10:00h do 

14:00h v části Chaloupky, Na Rybníčku, Pod Humny, U hřiště, Za humny, u 

Kašnice č. p. 112 + garáže, Národopisný stadion, z důvodu plánovaných prací na 

zařízení distribuční soustavy. 

Diakonie Betlém hledá vedoucího pracovníka do Domova Betlém v Kloboukách 

u Brna s předpokládaným nástupem od ledna 2021, popř. dle dohody. 

Uchazečům se doporučuje navštívit Domov Betlém a seznámit se s jeho činností, 

a to po domluvě s jeho současnou vedoucí Mgr. Zlatou Čajanovou na tel. č.: 

739 244 837. Přihlášku do výběrového řízení včetně všech příloh je třeba odeslat 

elektronicky ve formátu pdf nejpozději do 31.10.2020 na adresu ředitele 

střediska Petra Hejla DiS.: reditel@betlem.org. Bližší informace na stránkách 

obce v záložce aktuálně nebo na vývěsce u OÚ.  
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