
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

Základní škola a Mateřská škola Krumvíř zve všechny děti na dětský maškarní 

ples, který se koná v sobotu 25.2.2017 ve 14,30 hod. v KD. 

KOMISTAVO s.r.o., Podivínská 1236, Velké Bílovice. Věc: Oznámení pro 

občany. Dovolujeme si Vás informovat o tom, že naše firma provádí čištění a 

prohlídky spalinových cest a komínů. Dle vyhlášky č.34/2016 Sbírky zákonů jsou 

tyto prohlídky povinné min.1 x za rok. Dále provádíme revizní zprávy pro 

kolaudace a výměně spotřebičů. Všechny tyto akce provádí vyučení a 

certifikovaní kominíci. Prosíme zda by jste mohli informovat o této službě vaše 

občany, aby tak předešly problémům s různými podvodníky. Všechny potřebné 

informace a objednávky rádi vyřídíme na tel: 773 064 417, 

Email:prodejna@komistavo.cz, www.komistavo.cz. 

Firma Nábytek MIKULÍK Vranovice - vyhlašuje VELKÝ ZIMNÍ VÝPRODEJ 

NÁBYTKU na prodejně ve Vranovicích od 27.února 2017 do vyprodání zásob - 

kdy prodejní ceny snižujeme až o 80 procent!!! Například: Sedací souprava 

původní cena 14 710 Kč, nyní 9 990 Kč. Konferenční stůl původní cena 3 326 Kč, 

nyní 890 Kč, čalouněné dvoulůžko  původní cena 16 090 Kč, nyní 13 100 Kč a 

spoustu dalšího nábytku a doplňků za skvělé výprodejové ceny.  U naší nové 

AKCE  DOPRODEJ Vám při nákupu 5 výrobků z ložnicového kompletu  

VRÁTÍME NAZPĚT  1000,-- Kč !!Zveme srdečně všechny zákazníky 

k výhodnému nákupu nábytku ve Vranovicích." 

Soukromé kamenosochařství Vrba Libor přijímá v sobotu 25.2.2017 v době od 

11:30h do 12:00h na místním hřbitově objednávky na výrobu nových pomníků a 

to dle našeho nebo Vašeho návrhu nebo dle zahraničních katalogů. Dále sekání, 

zlacení, stříbření a obnovu písma. Prodej hřbitovních doplňků a jiné kamenické 

práce. Na přijaté zakázky platí VELKÉ SLEVY. 

Fi Topenářský servis s.r.o. bude provádět v naší obci v úterý 28.2.2017 revize 

kotlů na tuhá paliva těchto značek: Viadrus, Opop, Atmos, Dakon, Atak, Etka, 

Rojek, Kovarson, Ekoefekt, Werner, Ponast, Slokov, Haas a veškeré krbové 

vložky a kamna nad 10 Kw. dále pak provádíme kontroly a čištění komínů, 

kontroly kotlů na plynná paliva. Cena za kontrolu a čištění komínu je 300,-Kč. 

Cena za kontrolu a čištění plynového kotle je 300,-Kč. Cena za revizi kotle na 

tuhá paliva je 500,-Kč. Zájemci se mohou objednat na tel. č. 608 748 989. 

 

 

http://www.komistavo.cz/
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Milé ženy, Kulturní komise při OÚ Krumvíř Vás srdečně zve na posezení u 

příležitosti ŠKAREDÉ STŘEDY, které se koná 1. března 2017 v 15 hodin v KD 

Krumvíř. Malé občerstvení zajištěno. Tradiční pečivo vítáno!!! 

JARNÍ PŘÍMĚSTKÝ TANEČNÍ A SPORTOVNÍ TÁBOR PRO DĚTI od 13.3. - 

17.3.2017. Pro děti je připraven bohatý program plný zábavy, tance, hudby, her 

a spousta nových kamarádů.  Děti se můžou na táboře také ubytovat a zažít 

báječné večerní programy diskotéky a hry. MÍSTO: ECO CENTRUM 

TRKMANKA VELKÉ PAVLOVICE. Pro více informací volejte mob: 722 906 

389 nebo e-mail: studio1.boretice@gmail.com. 
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