
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.  

Zelenina Juvita Uherský Brod přijímá objednávky na ovocné kvasy, a to 

Švestky a hrušky s možností dovozu domů. Objednávky přijímáme na 

telefonním čísle 606575578. 

Diakonie BETLÉM hledá pracovníky přímé péče do nového Domova Betlém v 

Kloboukách u Brna. Jedná se o přímou obslužnou péči o dospělé osoby s těžkým 

tělesným postižením. Nástupní mzda je 20.000 Kč hrubého s možností růstu, 

nástup možný ihned. Bližší informace Vám podá paní Zuzana Šrahůlková, 739 

244 837. 

MUDr. Burýšková, dětská ambulance Klobouky u Brna oznamuje, že ve středu 

23.9.2020 neordinuje. 

MUDr. Novotná oznamuje, že v pátek 25.9.2020 neordinuje. 

Drůbežárna Prace bude v sobotu 26.9. v 8:30 hod. u KD prodávat: mladé kuřice 

a kohouty, roční slepice, brojlerová káčata, krmivo pro drůbež a králíky, 

vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - cena 5 Kč/ks. 

LILA Domov pro postižené děti Otnice, p. o. přijme do hlavního pracovního 

poměru kvalifikovanou zdravotní sestru a kvalifikovaného fyzioterapeuta. 

Nabízíme různé zaměstnanecké benefity, ubytování, 30 dnů dovolené, zdravotní 

volno apod.  Nástup možný ihned. Zájemci se mohou hlásit přímo v domově na 

adrese Boženy Němcové 151, Otnice, mailem lila@lila.cz nebo telefonicky na 

čísle 544240032. 

Firma Elektro Zrůcký Kobylí,  upozorňuje občany na probíhající akci Proton, 

letáky najdete ve Vašich schránkách. Nabízí akční televizory a setoboxy 

připravené na novou normu vysílání. Dále - chladničky, mrazničky, sporáky, 

pračky, malé kuchyňské spotřebiče a další elektroniku ve slevě. Přijímá i 

telefonické objednávky, zboží přiveze až k vám domů. Informace na prodejně 

Elektro Zrůcký Kobylí,  telefon  519 431 181. 
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