
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

MUDr. Novotná oznamuje, že v pátek 24.6.2016 neordinuje a od středy 

29.6.2016 do pátku 8.7.2016 neordinuje z důvodu dovolené. 

Pobočka České spořitelny Klobouky u Brno oznamuje, že v pátek 24.6.2016 

bude z personálních důvodů uzavřena. Bankomat bude plně funkční a nejbližší 

dostupná  pobočka je na Čejči. 

Pizza restaurant Krumvíř si vás dovoluje pozvat na Staročeské speciality, které 

se konají tento víkend od pátku 24.6.2016 do neděle 26.6.2016. Přijďte ochutnat 

jídla, které pro vás připravovaly naše babičky. Rezervace přijímáme na tel. č.: 

603 837 837. 

OÚ Krumvíř oznamuje občanům, že do pondělí 27.6.2016 bude v naší obci 

probíhat celorepublikově schválená sbírka nadačního fondu Šance pro děti na 

podporu dlouhodobě hospitalizovaných dětí v nemocnicích a na vzdělávání 

společensky znevýhodněných dětí. Bližší informace vám sdělí zmocněnec 

nadačního fondu, který se vám prokáže svým průkazem. Děkujeme předem za 

vaše příspěvky. 

Česká spořitelna oznamuje, že od 1.7.2016 bude ukončen provoz pobočky 

Klobouky u Brna – čtvrtek 30.6.2016 bude posledním obchodním dnem 

pobočky. Bankomat zůstane k dispozici volně přístupný a dostupný 24 hodin 

denně. Nejbližší dostupná pobočka je na Čejči a v Hustopečích. 

Bezpečnostní služba přijme na hlavní pracovní poměr spolehlivého pracovníka 

na pozici strážný. Pracoviště Brumovice. Vhodné pro osoby se zdravotním 

omezením. Nástup od 1.7.2016. Kontakt p. Ostřížek tel. č.: 602 961 580.   

Koupaliště v Němčičkách zahajuje běžný provoz. Aktuální teplota vody je 23°C. 

Aktuální otevírací doba a informace o cenách jsou k dispozici na webových 

stránkách TJ Sokol Němčičky. Všechny srdečně zveme. 

Keramika Krumvíř přijme do trvalého pracovního poměru 1 muže. Bližší 

informace na telefonu 519 419 356 a nebo přímo ve vedení firmy. 

Pekařství Křižák s.r.o. Klobouky u Brna přijme do pracovního poměru 

pracovníky na pozici pekař/pekařka. Požadují šikovnost, flexibilitu, spolehlivost 

a manuální zručnost. Vyučení v oboru není nutné. Nástup možný ihned. Bližší 

informace na tel.č.: 777 161 737 nebo e-mail: gabina@pekarstvikrizak.cz. 


