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.
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 10h do 12h mají vstup pouze lidé starší 65 let.
MVDr. Hrabal veterinární ordinace Klobouky u Brna oznamuje, že od 16.3. do
27.3.2020 neordinuje
OÚ Krumvíř oznamuje, že dle nařízení vlády o nouzovém stavu, bude pro
veřejnost otevřeno pouze v pondělí a ve středu v čase od 8:00h do 11:00h.
V nutných případech volejte na tel. č.: 519 419 321.
Knihovna bude tento týden zavřená.
Pošta Partner Krumvíř oznamuje změnu otevírací doby: dnes od 10:30h do
12:30h, středa od 16:00h do 18:00h, čtvrtek od 10:30h do 12:30h.
Dle nařízení vlády o nouzovém stavu, žádáme pacienty, aby co nejvíce omezili
návštěvy ve zdravotním středisku v Kloboukách. Při zdravotních obtížích je
nutno nejdříve kontaktovat příslušné ambulance telefonicky a dále postupovat
po dohodě s lékařem. Léky je možno posílat elektronicky na mobil či mail.
Neschopenky jsou též vystavovány elektronicky a dle nařízení vlády přítomnost
pacienta je nevhodná z důvodu možného šíření koronaviru. Tato opatření jsou
platná až do odvolání. Děkujeme za pochopení.
Od pondělí 16.3. bude přerušen provoz Fyzioterapie na zdravotním středisku v
Kloboukách kvůli epidemiologické situaci do odvolání. Děkujeme za pochopení.
MUDr. Krytinářová, zubní ambulance Klobouky u Brna oznamuje, že tento
týden neordinuje.
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MUDr. Burýšková oznamuje, že odedneška poskytuje pouze konzultace na tel.
č.: 608 980 481 nebo 519 419 151 do odvolání. Poradna je zrušena.
MUDr. Novotná oznamuje, že do 24.3.2020 bude ordinovat v čase od 8:00h do
13:00h.
V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády nebudou pracovnice Úřadu
práce ČR Kontaktního pracoviště v Hustopečích v době od 18. 3. 2020 do 2. 4.
2020 přijímat žádosti na sběrném místě na Městském úřadě v Kloboukách u
Brna. Kontaktním pracoviště Úřadu práce ČR v Hustopečích, Mrštíkova 118/9
má stanoveny úřední hodiny pondělí a středa od 9:00 hod. do 12:00 hod .
Většinu svých záležitosti bude vyřídit online a telefonicky. Osobní jednání bude
umožněno po předchozím telefonickém objednání. Kontakty na zaměstnance
jsou na webových stránkách Úřadu práce Hustopeče a města Klobouky u Brna.
E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení
distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie dne 27.3.2020
od 8:00h do 14:00h v části U hrnčírny od č. p. 82 a 434 po č. p. 242 a 390, v části
Hodonínská č. p. 312. Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou
linku 800 22 55 77.

