HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Upozorňujeme občany na pohybující se osoby po obci, které nabízí přepis
energií (elektřiny a plynu). Nechají vás podepsat nějaký dokument elektronicky
a mnozí občané ani neví co podepsali a komu. Při telefonickém kontaktu hlavně
nic neodsouhlasujte. Dávejte si na ně pozor!
Paní Jana Špánková Pošta Partner Krumvíř oznamuje, že v pondělí 26.2.2018
bude otevřenou pouze od 8:00h do 13:00h.
Soukromé kamenosochařství VRBA Libor přijímá v sobotu 24.2.2018 v době od
13:15h do 13:45h na místním hřbitově objednávky na výrobu nových pomníků a
to dle našeho nebo Vašeho návrhu nebo dle zahraničních katalogů. Dále nabízí
sekání, zlacení, stříbření a obnovu písma. Prodej hřbitovních doplňků a jiné
kamenické práce. Na přijaté zakázky platí VELKÉ slevy.
Základní škola a Mateřská škola Krumvíř pořádá v sobotu 24.2.2018 dětský
maškarní ples. Začátek ve 14,30 hod., občerstvení zajištěno.
ZEMAS a.s., Čejč, žádá včelaře o poskytnutí údajů týkajících se stanovišť
včelstev a hromadného letu včel. Uvedené údaje dodejte do 28.2.2018 na OÚ
Krumvíř.
MUDr. Novotná bude ordinovat v pondělí 26.2.2018 od 11:00h do 16:00h, od
úterý 27.2.2018 do čtvrtka 1.3.2018 od 7:00h do 13:00h a v pátek 2.3.2018
neordinuje. V pátek 23.2.2018 ordinuje do 13:00h. Do 15.3.2018 bude každý
čtvrtek ordinovat pouze v Kloboukách vždy od 7.00 do 13.00hod.
MUDr. Burýšková, dětská ambulance Klobouky oznamuje, že od pondělí
26.2.2018 do pátku 16.3.2018 nebude ordinovat. Zástup MUDr. Diblíková
Kobylí.
ČSÚ oznamuje, že do 27.5.2018 probíhá výběrové šetření o životních
podmínkách domácností v ČR pod názvem „Životní podmínky 2018“. Terénní
pracovníci se budou prokazovat průkazem tazatele či průkazem zaměstnance
ČSÚ a příslušným pověřením.
Společnost Kornfeil Čejč hledá do týmu nového kolegu na pozici Konstruktér.
Požadujeme SŠ nebo VŠ technického směru, znalost programu Solid Edge přip.
CAD, parťáka, který zvládá stres a umí si poradit s náročnými úkoly. Více
informací naleznete na www.kornfeil.cz v sekci Kariéra a své životopisy zasílejte
na latikova@kornfeil.cz.

