HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Příměstský tábor „Tudy z nudy“ přichází pro vaše děti s nabídkou různorodého
programu plného zábavy a to od 12.7. do 23. 7. a od 2.8. do 13. 8. v Kloboukách
u Brna. Zaměření nabídky: 1. turnus „Minecraft naživo“, 2. turnus
„Sebeobrana“, 3. turnus „Cesta malého indiána“ a 4. turnus „Dobrodružství
v lese“. Poslední termín pro zaslání přihlášek je 20. 6. Přihlášky a jiné
informace jsou dostupné na webových stránkách www.primestaktudyznudy.cz.
Doplňující informace Vám poskytne organizátor tábora na mob. čísle
777 906 687.
Obec Krumvíř oznamuje, že letošní ročník folklorního festivalu Kraj beze stínu
byl vzhledem k platným podmínkám konání těchto akcí zrušen.
Město Klobouky u Brna hledá pracovníka na pozici "Vedoucí řízené skládky
odpadu", požadavky řidičský průkaz skupiny B, C a T. Bližší informace na
Městském úřadě nebo na tel. 519 361 571. Nástup do zaměstnání dle domluvy.
Hotel Kraví hora v Bořeticích hledá někoho šikovného na pozici číšník/servírka
a kuchař/kuchařka. Nástup možný ihned. V případě zájmu nás neváhejte
kontaktovat na reditel@kravihora.cz nebo volejte na tel. číslo 724 558 277.
Rodina po zesnulém p. Tomáši Winklerovi děkuje všem občanům za účast na
pohřbu, květinové dary a p. Kobylkové.
Praktičtí lékaři zdravotního střediska v Kloboukách připomínají zájemcům, že
se mohou k očkování zaregistrovat již bez omezení věku. Paní MUDr. Donné a
paní MUDr. Novotná upozorňují, že očkují také očkovací látkou Moderna,
určenou i pro mladé od 16 ti let.
Drůbežárna Prace bude v sobotu 19. 6. v 8:30hod. u KD prodávat: kuřice,
chovné kohouty, slepice ve snášce, brojlerová kuřata, káčata, husokačeny
Mulard, krůty, krmivo pro nosnice a králíky, vitamínové doplňky, dále pak
vykupovat králičí kožky - cena 10 Kč/ks.
Drogerie Jana Svobodová si dovoluje pozvat všechny zájemce na akci Den
s Ryorem, která se uskuteční v prostorách prodejny ve čtvrtek 17.6.2021 v době
od 9:00h do 15:00h a od 13:00h do 16:00h. Při nákupu kosmetiky RYOR získáte
slevu ve výši 20%. Vybrané produkty a novinky si budete moci vyzkoušet.
pracovnice drogerie doporučují provedení objednávky před termínem akce.
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Firma: TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a topenářů.
Bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize,
kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva. Termín revizí a
kontrol se uskuteční v ÚTERÝ dne 15.6.2021. Cena za kontrolu a čištění komínu
je 350 kč. Cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 350 kč. Cena za revizi
kotle na tuhá paliva je 800 kč. Zájemci se mohou objednat telefonicky na
telefonním čísle: 608 748 989.

