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OÚ Krumvíř oznamuje občanům, že aktuální informace ohledně prací na 

výstavbě Kanalizace a ČOV jsou zveřejněny na vývěsce před OÚ a na stránkách 

obce v záložce čov a kanalizace www.krumvir.cz/cov-a-kanalizace/. V částech 

obce, kde začnou probíhat práce, budou občanům informace vhozeny 

přednostně do schránek.  

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, veškeré opravy a úpravy Vašeho hrobu, dnes sleva až 30%, 

opakuji telefonní číslo, které je platné po celý rok 777-888-332. 

MUDr. Novotná oznamuje, že stále je možné se objednat k přeočkování proti 

onemocnění Covid-19. 

OÚ Krumvíř oznamuje, že ve čtvrtek 9.6.2022 bude od 8h zavřeno z důvodu 

přerušení dodávky elektrické energie. 

Pošta Partner oznamuje, že ve čtvrtek 9.6.2022 bude zavřeno z důvodu 

přerušení dodávky elektrické energie. 

Stavebník nabízí neplodící čistou výkopovou zeminu bez kameniva k terénním 

úpravám. Zemina včetně dopravy a složení na místě zdarma. Telefonický 

kontakt 777 107 439.  

EG.D oznamuje, že ve čtvrtek 9.6.2022 od 8:00h do 18:00h bude přerušena 

dodávka elektrické energie v celé obci Krumvíř mimo části: Rybníček + nová 

výstavba a nová výstavba Pod Kunštátem směr Bohumilice.  

Girasole, z.s., Mrštíkova 122/1, Hustopeče zve všechny pečující, kteří pečují 

doma o své blízké na setkání pečujících dne 21.6.2022 vždy od 16h. Kontakt 

Kateřina Štýblová, DiS.: e-mail: styblova@girasole.cz, tel: 775 099 953.   

Jednota, spotřební družstvo v Mikulově hledá zaměstnance na pozici Vedoucí 

provozní jednotky do prodejny Jednota Krumvíř, č.38, 691 73. Nástup ihned 

nebo dohodou. Více informací na webových stránkách www.jednota.cz, sekce 

Kariéra, na prodejně nebo na tel. čísle 519 500 958. 

http://www.krumvir.cz/cov-a-kanalizace/
mailto:styblova@girasole.cz
http://www.jednota.cz/
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Realitní makléř Jan Vystoupil, hledá v této obci nebo blízkém okolí pro svého 

klienta vinný sklep, chatu, chalupu nebo jiný rekreační objekt. Pokud máte 

odpovídající nemovitost na prodej, volejte 774 999 016, nebo kontaktujte skrze 

web janvystoupil.cz.  

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Hovoranech pořádá v 

roce 65. výročí založení ČZS koncert Uměleckého souboru HRADIŠŤAN s Jiřím 

PAVLICOU. Koncert se koná dne 11.6.2022 v 19.30 hod v kulturním areálu u 

fotbalového hřiště. Vstupné 400Kč v předprodeji, 500 na místě. Vstupenky 

možno zakoupit v předprodeji na OÚ Hovorany, OÚ Čejč a v Informačním 

centru Kyjov do 9.6.2022. 

Diakonie BETLÉM zve na benefiční večer Klobouky v Kloboukách, který se 

uskuteční ve čtvrtek 16. června v 17 hodin v areálu Odstrčilovy vily v 

Kloboukách u Brna. Výtěžek akce bude použit na dokončení rekonstrukce 

Odstrčilovy vily, ve které Diakonie poskytuje odlehčovací služby seniorům. Pro 

návštěvníky je připravený bohatý program a občerstvení. Veškeré informace 

najdete na stránkách www.betlem.org, nebo na Facebooku Diakonie BETLÉM. 

http://www.betlem.org/

