
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

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.  

Společnost EG.D, a.s. oznamuje přerušení dodávky elektrické energie z důvodu 

plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy dne 11.2.2021 do 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. 

OÚ Krumvíř oznamuje občanům, že místní poplatky na rok 2021 odpad, stočné 

a pes bude vybírat až od 1.4.2021.  

VaK Hodonín oznamuje, že dnes 26.1.2021 od 9:00h do 11:00h nepoteče voda na 

hlavní silnici a to od MŠ na konec obce směr Terezín. 

Drůbežárna Prace bude v sobotu 30. 1. v 8:30hod. u KD prodávat: mladé 

červené kuřice, krmivo pro nosnice a králíky, vitamínové doplňky, dále pak 

vykupovat králičí kožky - cena 10 Kč/ks. 

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. 
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