
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

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. 

Soukromý prodejce z Vacenovic bude dnes 28.2.2020 ihned po vyhlášení 

prodávat u KD jablka Golden, Idaret a Jonagold 1kg za 18-20 Kč, brambory 

Marabel po 25kg balení 13Kč/kg, cibule 15Kč/kg. 

MUDr. Burýšková, dětská ambulance Klobouky u Brna oznamuje, že v pátek 

28.2.2020 nebude ordinovat. 

MUDr. Novotná oznamuje, že v pátek 28.2.2020 a v pondělí 2.3.2020 neordinuje. 

Základní a Mateřská škola Krumvíř zve všechny děti na tradiční dětský 

maškarní ples, a to v sobotu 29. února ve 14,30 v kulturním domě. Zábavný 

program zajistí Klaun Family a těšit se můžete také na bohatou tombolu. 

Oznamujeme, že poslední konzultace návrhů kanalizačních přípojek 

s projektanty proběhne ve středu 4.3.2020 na KD v čase od 9:00h do 19:00h. 

Do zavedeného salonu Krása růže v Hustopečích hledáme kolegyni na pozici 

manikérka, pedikérka. Nabízíme práci  v  příjemném prostředí, dobrý kolektiv, 

firemní automobil. Požadujeme  praxi v oboru  , profesionální přístup, příjemné 

vystupování, flexibilitu. Bližší informace na tel. č. 773 333 250. Nástup možný od 

1.5.2020 nebo dle dohody. 

Společnost Diton s.r.o. hledá do svého týmu, pro výrobní závod v Otnicích, nové 

pracovníky na pozice: řidič VZV – skladník, provozní údržbář – zámečník nebo 

elektrikář, strojník lisu, obsluha balící linky, vedoucí výrobní linky, vedoucí 

skladu, vrátný. V případě zájmu neváhejte kontaktovat paní Tichou na tel. č.: 

737 285 104, e-mail: ticha@diton.cz . 

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

poměru zdravotní sestru nebo ošetřovatelku a dále 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.  
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