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Oznamujeme, že nový Zpravodaj 3/2022 je možné zakoupit v obchodě Hruška 

nebo ve Vinařských potřebách Bureš. 

MUDr. Novotná Anežka oznamuje, že od pondělí 12.12. do pátku 16.12.2022 

neordinuje.  

Firma Konečný Troubsko nabízí dnes 15.12.2022 u KD prodej textilu a obuvi: 

zdravotní a jiné ponožky, legíny, tepláky, oteplené kalhoty, strečové rifle, trička, 

mikiny, vesty, svetry, bundy, flisové vesty a bundy, flanelové košile, čepice, 

rukavice, spodní prádlo, plátěné trenky, noční košile, pyžama. Dále nabízí 

dětský a kojenecký textil. Např.: leginky, punčocháčky, oteplené kalhoty a jiné. 

Zdrží se do 15h. 

Řeznictví - uzenářství Libor Dohnálek z Dambořic bude tento rok naposledy 

prodávat dnes 15.12. od 16:30 do 16:45 u Kulturního domu čerstvé maso a 

uzeniny vlastní výroby. 

Město Klobouky a evangelický sbor v Kloboukách u Brna zvou na adventní 

koncert smíšeného pěveckého sboru Musica da Camera, který se uskuteční v 

neděli 18.12. od 18 hodin v evangelickém kostele v Kloboukách u Brna.  

Pan Veselý z Pohořelic oznamuje občanům, že bude prodávat živé ryby, prodej 

se uskuteční v úterý 20.12 .2022 u KD od 10:45- 11:00h a ve 

čtvrtek 22.12.2022 u KD od 10:45 do 11:00h. Pohořelický kapr I.třída 125,-

Kč/kg, Pohořelický kapr výběr 135,- Kč/kg, Amur 135,-Kč/kg. Na požádání ryby 

zabijeme zdarma.  

Pojízdná prodejna s živými rybami z Pohořelic přijede do naší obce ve středu 

21.12.2022 ve 12:30h a v pátek 23.12.2022 ve 12:30h. Nabízí Kapr 1. třída 135,-

Kč/kg, Kapr výběr 145,-Kč/kg, Amur 155,-Kč/kg a Tolstolobik 100,-Kč/kg. 

Prodej proběhne u KD po dobu asi ½ hodiny dle zájmu občanů. 

EG.D oznamuje, že ve středu 10.1.2023 v čase od 8h do 16h bude přerušena 

dodávka elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční 

soustavy v částech – Dambořice – samota č. p. 455, Krumvíř – lokalita Pod 

Kunštátem od č.p. 465 a 469 po č.p. 462 a 476 + č.p. 478 a 479 – ulice Rybníček 

včetně staveb u trafostanice po č. p. 442, Odběratelská trafostanice Krumvíř zd 

(č. 500470) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ, Odběratelská 

trafostanice Krumvíř Vodárna (č. 500469) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ 

DOMÁCNOSTÍ. Bližší informace na 800 22 55 77 nebo www.egd.cz.  

http://www.egd.cz/
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Datové schránky - od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají 

datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby. Pokud 

patříte do jedné ze jmenované skupiny a dosud datovou schránku nemáte, 

věnujte této zprávě pozornost. Přístupové údaje obdržíte doporučeným dopisem 

během měsíce ledna, února nebo března 2023. Datovou schránku si také můžete 

založit sami již nyní. Více informací naleznete na webových stránkách 

www.chcidatovku.cz. 

V lednu 2023 bude otevřena výzva Nová zelená úspora Light, která má pomoci 

snížit náklady na vytápění Vašich domácností. MAS Hustopečsko ve spolupráci 

s naší obcí nabízí občanům bezplatnou pomoc při získávání finanční podpory 

z tohoto programu. V případě zájmu kontaktujte svou obec nebo pracovníky 

MAS Hustopečsko na telefonním čísle 774 113 357.  

 

 

http://www.chcidatovku.cz/

