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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 doporučuje osobám starším 70 let, aby po dobu trvání nouzového 

stavu nevycházeli mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení 

za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče. Žádáme rodinné příslušníky 

těchto osob, aby průběžně zjišťovali potřeby svých blízkých. V případě, že osoba 

starší 70 let nemá v blízkosti takovou osobu, může se o pomoc při zvládání 

základních životních potřeb obrátit na nepřetržitou krizovou linku pro seniory 

zřízenou spolkem GIRASOLE tel. č.: 773 485 935, která zajištuje např. nákup 

léků, případně stravy. Na OÚ Krumvíř je k dispozici omezený počet roušek. 

Kdo má zájem, může volat na tel. č.: 731 457 580. Pro poštu Krumvíř, prodejny 

potravin platí toto nařízení: od 7h do 9h mají vstup pouze lidé starší 65 let. 

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. 

MUDr. Burýšková oznamuje, že odedneška poskytuje pouze konzultace na tel. 

č.: 608 980 481 nebo 519 419 151 do odvolání. Poradna je zrušena. 

Pekařství Křižák nabízí rozvoz čerstvého pečiva a produktů z bistra. Více 

informací se dozvíte na Facebooku Pekařství Křižák, v prodejně v Kloboukách 

u Brna nebo na telefonním čísle 519 441 318.  

Základní škola Klobouky u Brna oznamuje rodičům, žádajících o přestup žáků 

na naši školu do 6. ročníků, že veškeré potřebné informace naleznou na 

internetových stránkách školy  www.zsklobouky.cz v sekci přestup do ZŠ 

Klobouky. Žádosti o přestup je nutné doručit škole do konce května 2020. 

Formuláře potřebné k přestupu si můžete také vyzvednout po telefonické 

domluvě na čísle 774 075 108. Řádně vyplněné žádosti o přestupu je možné 

poslat do školy poštou, datovou schránkou nebo mailem s elektronickým 

podpisem na adresu  info@zsklobouky.cz. Žádost je možné vhodit do poštovní 

schránky u vchodu školy. Děkujeme. 
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Městský úřad Klobouky u Brna oznamuje, že od pondělí 20. dubna 2020 bude 

úřad otevřen občanům dle úředních hodin, a to v pondělí a ve středu v době od 

7:00 do 17:00 hod.  Při vyřizování úředních záležitostí se objednávejte nejlépe 

předem telefonicky či emailem. Upozorňujeme občany, že z důvodu 

mimořádných opatření, upřednostňujeme písemný, elektronický či telefonický 

kontakt.  

Městský úřad Hustopeče oznamuje, že bude od pondělí 20. dubna 2020 otevřen 

občanům dle úředních hodin, a to v pondělí a ve středu v době od 8:00 – 17:00 

hod., v úterý 8:00 – 14:00 hod. Ve čtvrtek a v pátek bude veřejnosti městský 

úřad uzavřen. Z důvodu mimořádných opatření a kapacitních důvodů počtu 

zaměstnanců preferujeme elektronickou komunikaci, upřednostňujeme 

písemný, elektronický či telefonický kontakt. Při vyřizování úředních záležitostí 

se objednávejte nejlépe předem telefonicky či emailem, využívejte i rezervační 

systém. Bližší informace najdete na  www.hustopece.cz, v záložce Městský úřad, 

pod jednotlivými odbory. 

Zdravotní středisko Klobouky oznamuje pacientům, že i nadále trvá nutnost  

telefonického objednání k ošetření. Dále před vstupem do budovy je vhodné 

přihlásit se do ambulance telefonicky, aby nedocházelo k  nadměrnému  

hromadění nemocných v jednotlivých ambulancích. Děkujeme za pochopení.                                                                   

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. 

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, 

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 
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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. 

 

 


