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.
Fyzioterapeutická ordinace Klobouky u Brna p. Doležalová oznamuje, že od
25.8.2020 je z důvodu nemoci uzavřena do odvolání.
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.
ČZS Krumvíř žádá vinohradníky z částí Barany, Díly a Stádliska, aby se
dostavili na schůzi ohledně hlídání vinohradů, která se uskuteční dnes 28.8.2020
v 19:00h na Vinařském domě. Účast je povinná.
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,
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.

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Fotbalisté SK Krumvíř sehrají o nadcházejícím víkendu tyto mistrovské zápasy:
dorost hraje v sobotu 29. srpna ve 14:15 doma proti Ratíškovicím, muži A hrají
také v sobotu v 16:30 doma proti Ratíškovicím. Přípravka hraje v neděli 30.
srpna v 10 hodin v Hlohovci, žáci budou hrát také v neděli ve 13:15 doma proti
Kobylí a muži B hrají v neděli v 16:30 v Boleradicích proti Hlohovci.

