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Kdo z občanů má zájem o místo správce hřbitova, nechť se přihlásí na OÚ. 

MUDr. Burýšková, dětská ambulance Klobouky u Brna oznamuje, že ve středu 

1.3.2017 neordinuje. 

Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 2.3.2017 od 10:00h – 10:30h u 

KD prodávat čerstvá vejce cena 88 Kč/plato. Dále prodej brambor, cibule, med, 

mák a výkup suchých světlých ořechů 130Kč/kg.  

Firma METAL WORKING CZ Kobylí hledá do pracovního poměru dělníka 

pro obsluhu linky na výrobu plastů. Jeřábnické zkoušky a průkaz obsluhy 

motorových vozíků výhodou. Zájemci se mohou hlásit na tel. č.  519 367 146 paní 

Pinterová nebo e-mailem na info@metalworking.cz. 

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. 

Pro naši obec nabízí své služby kamenictví Gal, které u nás přijímá 

objednávky na veškeré kamenické práce. Vše za bezkonkurenční 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. Konzultace je vždy zdarma! Nabízí:  Nové 

pomníkové sestavy v žulovém provedení, broušení starých pomníků, kompletní 

služby v oboru kamenictví a restaurování, a jiné opravy a úpravy Vašeho hrobu. 

Při zavolání do 30 minut po tomto hlášení, sleva až 30%. Opakuji telefonní číslo, 

které je platné po celý rok 777-888-332. 

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. 

http://www.komistavo.cz/
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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. 

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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