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OÚ oznamuje občanům, že místní poplatky (odpad, stočné a pes) na rok 2023 se 

budou vybírat až od února 2023.  

Soukromý prodejce z Vacenovic bude dnes 16.1.2023 u KD v době od 13.30-

14.00hod. prodávat: jablka 20-25kč/kg, brambory v 25kg balení cena 13kč/kg, 

cibuli 15,-kč/kg a med 190,-kč/kg.  

Soukromý prodejce z Velkých Pavlovic bude ve středu 18.1.2023 v čase od 8.00 

do 8.10hod u KD nabízet chlazené kuřecí, krůtí a vepřové maso z českých chovů. 

Jednota, spotřební družstvo v Mikulově hledá zaměstnance na pozici 

prodavač/prodavačka- pokladní do prodejny Jednota Krumvíř. Nástup ihned 

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

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

Firma Ing. Richard Klimovič hledá pro provozovnu v Krumvíři zaměstnance 

nebo brigádníky, firma se zabývá výrobou vzorkovnic stavebních materiálů. Pro 

bližší informace volejte: 604 815 175. 

Firma Kovo Staněk, s.r.o. Brumovice  přijme do HPP technologa 

s platem  45000,-Kč. Tel. 724 210 434. Na pobočku Klobouky u Brna přijme do 

PP svářeče(nerez, hliník) na jednosměnný provoz s platem 40-45000,- Kč  - tel. 

774 911 150. Nástup možný ihned. Možnost zaučení. 

EG.D oznamuje, že v úterý 17.1.2023 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 

Hodonínská od č. p. 38 a č. p. 150 směr Kašnice po konec obce mino č. p. 162, od 

č. p. 253 a 363 směr Terezín po konec obce, Pod Humny KD, - Padělky č. p. 412 

a 96 a Hodonínská u hřbitova, -Rybníček včetně staveb u trafostanice po č. p. 

442, - areál ZD – Rovinský dvůr Odběratelská trafostanice Krumvíř mnd (č. 

500464), Odběratelská trafostanice Krumvíř Vodárna (č. 500469), Odběratelská 

trafostanice Krumvíř zd (č. 500470), Odběratelská trafostanice Krumvíř FVE 

Invest Solar (č. 702181). Bližší informace na 800 22 55 77 nebo www.egd.cz.  

EG.D oznamuje, že ve čtvrtek 19.1.2023 v čase od 8h do 16h bude přerušena 

dodávka elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční 

soustavy v částech – Krumvíř – Hodonínská od č. p. 38 a č. p. 150 směr Kašnice 

po konec obce mimo č. p. 162, od č. p. 253 a 363 směr Terezín po konec obce, - 

http://www.jednota.cz/
http://www.egd.cz/
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Pod Humny Kulturní dům, - Padělky č. p. 412 a 96 až Hodonínská u hřbitova, - 

areál ZD – Rovinský dvůr Odběratelská trafostanice Krumvíř mnd (č. 500464), 

Odběratelská trafostanice Krumvíř zd (č. 500470), Odběratelská trafostanice 

Krumvíř FVE Invest Solar (č. 702181). Bližší informace na 800 22 55 77 nebo 

www.egd.cz.  

EG.D oznamuje, že v úterý 24.1.2023 v čase od 8h do 16h bude přerušena 

dodávka elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční 

soustavy v částech – Krumvíř – Hodonínská od č. p. 38 a č. p. 150 směr Kašnice 

po konec obce mimo č. p. 162, od č. p. 253 a 363 směr Terezín po konec obce, - 

Pod Humny Kulturní dům, - Padělky č. p. 412 a 96 až Hodonínská u hřbitova, - 

areál ZD – Rovinský dvůr Odběratelská trafostanice Krumvíř mnd (č. 500464), 

Odběratelská trafostanice Krumvíř zd (č. 500470), Odběratelská trafostanice 

Krumvíř FVE Invest Solar (č. 702181). Bližší informace na 800 22 55 77 nebo 

www.egd.cz.  

EG.D oznamuje, že v pondělí 30.1.2023 v čase od 7:30h do 15:30h bude 

přerušena dodávka elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení 

distribuční soustavy v částech – Krumvíř - celá obec mimo ul. Rybníček a 

lokality Pod Kunštátem - v areálu ZD parcely K/420 (Barko), K/2795/85 (obec 

Krumvíř), K/2795/122 (Valihrach) Odběratelská trafostanice Krumvíř 

Cihelna (č. 500461) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ Odběratelská 

trafostanice Krumvíř mnd (č. 500464) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ 

DOMÁCNOSTÍ Odběratelská trafostanice Krumvíř FVE Invest Solar (č. 

702181). 

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.egd.cz/
http://www.egd.cz/
http://www.chcidatovku.cz/
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Absolvent(k)y i zkušené profesionál(k)y přijme do svého týmu mezinárodní 

společnost Westfalia Metal v Hustopečích. Poslední volná místa - s praxí i bez:  

• Operátor(ka) výroby, Svařování ruční CO2 nebo robotické (i bez 

průkazu)  

• Seřizovač(ka) nebo Obsluha CNC stroje, obsluha malých strojů (vhodné i 

pro absolventy) 

• Mzdová(ý) účetní / Personalist(k)a (se mzdovou praxí) 

Čeká Vás přátelské a moderní pracovní prostředí, motivující finanční 

ohodnocení a různorodá pracovní náplň. Nabízí náborový příspěvek až 60.000,- 

Kč, široké portfolio benefitů, zaškolení samozřejmostí. Více informací: na 

Facebooku, na e-mailové adrese wcz-kariera@westfalia-mh.com, nebo volejte 

bezplatnou náborovou linku 800 023 008. 

Sdružení kominíků a topenářů bude provádět v naší obci v PONDĚLÍ dne 30.1., 

požadované kontroly a čištění komínů dle zákonu č. 34/2016 Sb za 450 Kč, 

čištění plynových kotlů za 450 Kč a revize kotlů na tuhá paliva za 950 Kč. Dále 

nabízí vložkování, frézování komínu. Zájemci se mohou objednat telefonicky na 

telefonním čísle: 608 748 989. 
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