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Oznamujeme občanům, že na základě „Zahradně architektonického řešení“ 

probíhá na starém hřbitově odstraňování pomníků a obrub. Žádáme majitele 

hrobů, kteří s tímto souhlasí – nesouhlasí, nechť to oznámí na Obecním úřadě 

Krumvíř, tel. č.: 519 419 321, e-mail: podatelna@krumvir.cz. 

MUDr. Burýšková oznamuje, že v pátek 15.3.2019 neordinuje. 

Firma JUKKA bude prodávat ve středu 20.března 2019 od 9.00 do 9.45 hodin u 

KD následující stromky k jarní výsadbě. Jabloně, hrušně, meruňky, nektarinky, 

broskve, odolné švestky vhodné na pálení, ryngle, blumy, třešně, višně, 

třešňovišně, oskeruše, keřové a stromkové rezistentní angrešty a rybízy, lísky, 

ostružiny, stolní vinnou révu, kanadské a čukotské borůvky, růže, 

rododendrony, azalky, převislé vrby, okrasné trávy, sazenice jahod a jiné. Více 

informací najdete na letácích ve vašich poštovních schránkách. 

Městský úřad Hustopeče, správní odbor sděluje, že z technických důvodů bude 

ve čtvrtek 21.3.2019 a pátek 22.3.2019 MIMO PROVOZ pracoviště občanských 

průkazů a cestovních dokladů. 

E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení 

distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie dne 27.3.2019 

od 8:00h do 10:00h v oblasti Statek včetně Myslivny a od 12:00h do 14:00h 

v oblasti ulice hlavní od č. p. 253 a 363 po Hrnčírnu a č. p. 364. Pro případné 

další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo www.eon.cz. 

Firma BV Brumovice výtahy s.r.o. hledá pracovníka na pozici: zámečník, 

svářeč. Velikost úvazku: HPP na dobu neurčitou se zkušební dobou, provozovna 

Brumovice. Firma nabízí: zajímavou, dobře placenou práci v zavedené firmě, 

mladý kolektiv. Kontaktní osoba: p. Martin Babáček, tel. 603 218 765. 

Pro naši obec nabízí své služby kamenictví s dlouholetou tradicí, které u nás 

bude přijímat objednávky na veškeré kamenické práce. Vše za výhodné ceny. 

Pro využití této akční nabídky, je NUTNÉ si sjednat přesný čas schůzky s tímto 

kameníkem, který se právě pohybuje v okolí naší obce a to na jednoduchém 

telefonním čísle: 777-888-332. Nabízí: Nové pomníkové sestavy v žulovém 

provedení, broušení starých hrobů, kompletní služby v oboru kamenictví a 

restaurování, a jiné opravy a úpravy Vašeho hrobu, dnes sleva až 30%, opakuji 

telefonní číslo, které je platné po celý rok 777-888-332. 
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Společnost VIMPEX GROUP s.r.o. v Bošovicích přijme do svého kolektivu nové 

kolegy na pozice: Seřizovač CNC strojů, Operátor CNC strojů, Obsluha laseru. 

Nabízí tyto benefity : stravenky, 5 týdnů dovolené, pololetní odměny. Nástup 

možný ihned. Zájemci o práci hlaste se na telefonním čísle  601 366 463 nebo na 

e-mailové adrese  lenka.piskorova@vimpex.cz. Nebo přímo v sídle společnosti 

VIMPEX GROUP s.r.o. v Bošovicích. 
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