HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Představení divadelní společnosti Háta anglická komedie s názvem Vztahy na
úrovni je přesunuto z původního termínu 29.10.2020 na nový termín a to
5.10.2021. Původní zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Předprodej
vstupenek probíhá dál na Obecním úřadě Krumvíř a v síti www.ticketart.cz.
Představení zábavného pořadu Miroslava Donutila s názvem Na kus řeči, se
z důvodu pandemie Covid-19 přesouvá na jaro 2021. Přesné datum bude
oznámeno. Předprodej vstupenek je na Obecním úřadě Krumvíř a v síti
www.ticketart.cz.
OÚ Krumvíř oznamuje občanům, že místní poplatky na rok 2021 odpad, stočné
a pes bude vybírat až od 1.4.2021.
OÚ Krumvíř oznamuje, že od 1.3.2021 je omezena provozní doba sběrného
dvora a to: sobota 10:00 – 12:00h, středa 14:00 – 16:00h.
Skautský oddíl z Čejkovic pořádá adrenalinový, vodácký tábor pro děti od 11
let. Tábor se bude konat na skautské, vodácké základně na Dalešické přehradě.
Termín tábora je 2.8.až 13.8.2021. Tábor bude zaměřen na adrenalinové aktivity
nejenom na souši ale i na vodě. Účastníci se mohou těšit na vodácký výcvik,
plavbu po přehradě na pramicích i po řece na kanoích. Plnění bobříků jako
např. první pomoc, divadelního bobříka, bobříka záchranářství, na hry, soutěže
a výlety do malebného okolí po dalešické přehradě. Více informací na
webu www.ostsk.cz nebo na tel. 608310775.
Pošta Klobouky u Brna oznamuje, že od 1.3. do 31.3. mění hodiny pro veřejnost.
V pondělí a středu bude otevřeno od 13 do 16 hodin. Úterý, čtvrtek a pátek bude
otevřeno od 8 do 12 hodin.
MUDr. Novotná sděluje, že pacienti nad 70+, kteří se chtějí očkovat proti Covid19 se mohou telefonicky zaregistrovat v ambulanci. Netýká se pacientů, kteří
jsou již zaregistrovaní v národním registru nebo kteří jsou již očkovaní, a kteří
prodělali Covid-19 v posledních 3 měsících.
Pobytová odlehčovací služba Domovinka Němčičky o. p. s. má v současné době
volnou kapacitu k poskytování sociální služby. Zájemci o službu kontaktujte
sociální pracovnici v době od 8.00 do 15.00 na tel. čísle 777 708 765 pro sdělení
bližších informací.
Jednota Krumvíř oznamuje, že přijímá objednávky na kuřice a kohouty.
Objednávku je možné uskutečnit do 17.3.2021 na prodejně.
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Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi, bude ve čtvrtek 11. března v čase
od 13:50h do 14:10h u KD nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího,
kachního, králičího, vepřového, hovězího masa, poctivých masouzenářských
výrobků, zabijačkových výrobků a škvařeného sádla za nízké ceny. Současně s
prodejem masa bude probíhat prodej českých vajec. Například: Hovězí roštěná
249 Kč/kg, vepřová krkovice bez kosti 129 Kč/kg, kuřecí stehenní řízek 99
Kč/kg, vepřová masitá žebra 89 Kč/kg, klobásy, špekáčky, paštiky, masové
rolády aj. Příjem objednávek na tel. čísle: 777 814 413.
Kamenictví KAMENOSTONE bude přijímat na místním hřbitově za každého
počasí v sobotu 13.3.2021 od 8:00h do 8:30h na místním hřbitově objednávky
kamenických prací a to: renovace starších pomníků, broušení starých pomníků,
oprava písma, veškeré betonáže a opravy kolem pomníků, pomníkové doplňky.
Bližší informace na tel. č.: 704018080.
Pan Marcel Varaďa Next reality nabízí bezproblémový prodej Vaší nemovitosti
za nejvyšší cenu. Seriózní a profesionální přístup zaručen. Nezávaznou schůzku
je možné sjednat na telefonu 603 441 210.
Diakonie ČCE – středisko BETLÉM vyhlašuje výběrové řízení na místo:
Vedoucí zařízení odlehčovacích služeb a sociální pracovník do Odstrčilovy vily
v Kloboukách u Brna. Předpokládaný nástup od 1.4.2021. Přihlášku včetně
všech požadovaných příloh je třeba odeslat do pondělí 8.3.2021 elektronicky na
e-mail: reditel@betlem.org. Bližší informace jsou vyvěšeny na stránkách Obce
Krumvíř a vývěsce u OÚ.
Společnost VIMPEX GROUP s.r.o. Bošovice přijímá do pracovního poměru
zaměstnance do zámečnické výroby k obsluze laserového zařízení pro zpracování
plechů v provozovně Lovčičky. Zájemci o práci hlaste se na telefonním čísle
601 366 462 nebo na e-mailové adrese lucie.sedlackova@vimpex.cz nebo přímo
v sídle společnosti v Bošovicích.

