HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Dne 20.4.2020 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. Náhradní termín je
16.12.2020!
OÚ Krumvíř doporučuje osobám starším 70 let, aby po dobu trvání nouzového
stavu nevycházeli mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení
za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče. Žádáme rodinné příslušníky
těchto osob, aby průběžně zjišťovali potřeby svých blízkých. V případě, že osoba
starší 70 let nemá v blízkosti takovou osobu, může se o pomoc při zvládání
základních životních potřeb obrátit na nepřetržitou krizovou linku pro seniory
zřízenou spolkem GIRASOLE tel. č.: 773 485 935, která zajištuje např. nákup
léků, případně stravy. Na OÚ Krumvíř je k dispozici omezený počet roušek.
Kdo má zájem, může volat na tel. č.: 731 457 580. Pro poštu Krumvíř, prodejny
potravin platí toto nařízení: od 7h do 9h mají vstup pouze lidé starší 65 let.
OÚ Krumvíř oznamuje, že od pondělí 20. dubna 2020 bude úřad otevřen
občanům dle úředních hodin, a to v pondělí od 7:30h do 17:00h a ve středu
v době od 7:30 do 15:30 hod. V nutných případech volejte na tel. č.: 519 419 321.
Knihovna bude zavřená do odvolání.
Pošta Partner Krumvíř oznamuje, že do 30.4. je provozní doba: PO 14h – 16h,
ST 14h – 17h, PÁ 9:30h – 12h.
MUDr. Burýšková oznamuje, že odedneška poskytuje pouze konzultace na tel.
č.: 608 980 481 nebo 519 419 151 do odvolání. Poradna je zrušena.
Drůbežárna Prace bude v sobotu 18.4. v 8:30 hod. u KD prodávat: mladé kuřice
a chovné kohouty, roční slepice, brojlerová kuřata, káčata, housata, husokačeny
a krůty, krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky, dále pak vykupovat
králičí kožky - cena 10 Kč/ks.
Pekařství Křižák nabízí rozvoz čerstvého pečiva a produktů z bistra. Více
informací se dozvíte na Facebooku Pekařství Křižák, v prodejně v Kloboukách
u Brna nebo na telefonním čísle 519 441 318.
Základní škola Klobouky u Brna oznamuje rodičům, žádajících o přestup žáků
na naši školu do 6. ročníků, že veškeré potřebné informace naleznou na
internetových stránkách školy www.zsklobouky.cz v sekci přestup do ZŠ
Klobouky. Žádosti o přestup je nutné doručit škole do konce května 2020.
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Formuláře potřebné k přestupu si můžete také vyzvednout po telefonické
domluvě na čísle 774 075 108. Řádně vyplněné žádosti o přestupu je možné
poslat do školy poštou, datovou schránkou nebo mailem s elektronickým
podpisem na adresu info@zsklobouky.cz. Žádost je možné vhodit do poštovní
schránky u vchodu školy. Děkujeme.
Městský úřad Klobouky u Brna oznamuje, že od pondělí 20. dubna 2020 bude
úřad otevřen občanům dle úředních hodin, a to v pondělí a ve středu v době od
7:00 do 17:00 hod. Při vyřizování úředních záležitostí se objednávejte nejlépe
předem telefonicky či emailem. Upozorňujeme občany, že z důvodu
mimořádných opatření, upřednostňujeme písemný, elektronický či telefonický
kontakt.
Městský úřad Hustopeče oznamuje, že bude od pondělí 20. dubna 2020 otevřen
občanům dle úředních hodin, a to v pondělí a ve středu v době od 8:00 – 17:00
hod., v úterý 8:00 – 14:00 hod. Ve čtvrtek a v pátek bude veřejnosti městský
úřad uzavřen. Z důvodu mimořádných opatření a kapacitních důvodů počtu
zaměstnanců preferujeme elektronickou komunikaci, upřednostňujeme
písemný, elektronický či telefonický kontakt. Při vyřizování úředních záležitostí
se objednávejte nejlépe předem telefonicky či emailem, využívejte i rezervační
systém. Bližší informace najdete na www.hustopece.cz, v záložce Městský úřad,
pod jednotlivými odbory.

