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 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.
Římskokatolická farnost Krumvíř oznamuje, že od neděle 26. dubna opět
probíhají veřejné bohoslužby, a to v neděli v 9.00 a ve čtvrtek v 18.00 hodin.
Účast je prozatím omezená na patnáct osob. Při bohoslužbě je třeba mít roušky,
při vstupu do kostela použít připravenou dezinfekci na ruce a zachovávat
vzájemnou vzdálenost dva metry. Starší nebo nemocní ať zváží zdravotní rizika
spojená s účastí a raději sledují bohoslužbu ve sdělovacích prostředcích.
Je možné donést sv. přijímání domů těm, kdo se zatím nemohou bohoslužeb
účastnit, stačí zavolat na telefonní číslo o. Petra: 734 760 426.
Firma Blanář nábytek oznamuje, že od pondělí 27. 4. je opět otevřena firemní
prodejna v Brumovicích. Na všechny vystavené postele dostanou zákazníci slevu
20%, na matrace slevu 10%. Zboží bude zákazníkům dovezeno zdarma.
Otevírací doba prodejny je uvedena na webových stránkách firmy
www.blanar.cz, ve státní svátek 1. 5. je otevřeno.
Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi, bude ve čtvrtek 30. dubna od
10:30h do 10:50h u KD nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího,
kachního, vepřového, hovězího masa, poctivých masouzenářských výrobků a
škvařeného sádla za nízké ceny. Současně s prodejem masa bude probíhat
prodej českých vajec. Dále například: hovězí zadní 229 Kč/kg, vepřová krkovice
135 Kč/kg, sádlo škvařené od 89 Kč/kg, miroslavské špekáčky a klobásy, paštiky,
salámy, masové rolády aj. Příjem objednávek na tel. čísle: 777 814 413.
Domovinka Němčičky přijme kolegyni na pozici Pečovatelka. Požadavky:
řidičské oprávnění ve sk. B, empatie k seniorům a lidem s omezením, vstřícnost
a laskavost. Výhodou je kurz pracovníka v sociálních službách nebo praxe v
pečování. Nástupní mzda: 17 000 - 20 000 Kč. Benefity: týden dovolené navíc,
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příplatek za řízení vozidla, oběd a káva zdarma, proplácení pojištění
odpovědnosti vůči zaměstnavateli, 2 dny indispozičního volna. V případě zájmu
kontaktujte vedoucí - Jana Šedá, DiS., tel: 777 708 765, mail:
domovinka@nemcicky.cz.
E.ON Distribuce a.s. oznamuje, že dne 15.5.2020 bude od 8:30h do 14:00h
přerušena dodávka elektrické energie v části ulice Hodonínská od č. p. 14 a 162
po č. p. 251 a 312 mimo č. p. 38 a 163, pod Humny od Cihelny po křižovatku
s ul. Chaloupky č. p. 342 a 457 mimo KD, Padělky od ul. U Školy po č. p. 111, U
Školy, U Hrnčírny celá mimo keramičky. Pro další informace volejte linku 800
22 55 77.

