HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Dne 29.10.2020 se v KD Krumvíř v 19:00h uskuteční představení divadelní
společnosti Háta anglická komedie s názvem Vztahy na úrovni. Předprodej
vstupenek je na Obecním úřadě Krumvíř a v síti www.ticketart.cz.
Dne 16.12.2020 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.
Zdravotní středisko Klobouky u Brna oznamuje pacientům: Vzhledem k
narůstajícím počtům pozitivních na COVID 19 na Kloboucku je nutné, aby se k
ošetření v jednotlivých ambulancích objednávali telefonicky a aby vstupovali do
budovy pouze v roušce. Děkujeme za pochopení a odpovědné chování k sobě a
svým blízkým.
MUDr. Novotná nebude ve dnech 21.-28.8.2020 ordinovat.
Rybářství Dujsík bude dnes 26.8.2020 ve 14:30h u OÚ prodávat živé ryby: kapr
a pstruh. Na požádání ryby zabije a vykuchá.
Fyzioterapeutická ordinace Klobouky u Brna p. Doležalová oznamuje, že od
25.8.2020 je z důvodu nemoci uzavřena do odvolání.
MŠ Krumvíř oznamuje, že schůzka rodičů nově přijatých dětí se koná dnes
26.8.2020 v 18:00h v MŠ. Účast nutná.
Mateřská škola Krumvíř a Školní jídelna Krumvíř oznamují, že z technických
důvodů zahájí svůj provoz až od 7. září 2020. Základní škola Krumvíř zahájí
školní rok 1. září 2020. Stravování bude pro žáky ZŠ zajištěno také až od 7. září.
Děkujeme za pochopení.
BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s., Brumovice č. 410, okr. Břeclav, rozšiřuje výrobu a
nabízí práci u níže uvedených pracovních pozic. U většiny dělnických profesí
postačí jen základní vzdělání, uchazeče o práci zaškolíme: 1. Čalounice – po
zapracování a plnění normy průměrná mzda až 145,- kč/hodina + 1000,- kč
příspěvek na dopravu/měsíc a 1.500,- kč docházkový bonus/měsíc. 2. Dělník
v čalounické výrobě – bednař, balič (výroba koster postelí, balení hotových
postelí). 3. Švadlena. 4. Zedník. 5. Řidič a závozník rozvozu postelí, oba
s oprávněním skupiny B – rozvoz, vynáška a montáž postelí v ČR a SROV.
6. Řidič mezinárodní kamionové dopravy s oprávnění C+E, v ČR i zemích EU.
Nabízíme odpovídající mzdu, množství firemních benefitů, jako např. příspěvek
1.000,- kč na dopravu/měsíc, docházkový bonus, firemní školka, firemní jídelna,
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slevy na firemní výrobky. Bližší informace zjistíte na telefonním čísle:
727 807 451 nebo 519 440 651, nebo kdykoliv osobně v BLANÁŘ NÁBYTEK,
a.s., Brumovice č. 410 u Mgr. Vladimíra Kučery, personalisty.

