
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. Náhradní termín je 

16.12.2020! 

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. 

Pošta Partner Krumvíř oznamuje, že od 1.5. do 31.5.2020 je provozní doba: PO 

13h – 17h, ST 13h – 17h, PÁ 9:00h – 13h, ÚT a ČT zavřeno. 

Drůbežárna Prace bude v pátek 1.5.  v 8:30 hod. u KD prodávat: mladé kuřice a 

chovné kohouty, roční slepice, brojlerová kuřata, káčata, housata, husokačeny a 

krůty, krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky, dále pak vykupovat 

králičí kožky - cena 5 Kč/ks.  

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. 

Pošta Klobouky u Brna oznamuje, že od 4.5.2020 se vrací ke standardním 

hodinám pro veřejnost. A to pondělí až pátek od 8:00 do 11:00 a v odpoledních 

hodinách od 13:00 do 17:00. Upozorňujeme, že každý den je vyhrazena otevírací 

doba do 9:00 hodin pouze pro obsluhu klientů starších 65 let, držitelů průkazu 

ZTP/P starších 50 let a pro zaměstnance poskytujících pečovatelskou službu. 

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 

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. 
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