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Byl nalezen finanční obnos, kdo tyto peníze ztratil, nechť si je vyzvedne na OÚ.  

Paní Doležalová Vás zve do obchodu ALEX FASHION v KD Krumvíř. 

Otevírací doba je každý čtvrtek od 16h – 18:30h. Přijďte se podívat na novou 

kolekci dětského, dámského a pánského oblečení.  

Pojízdná prodejna s živými rybami z Pohořelic přijede do naší obce 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. 

MUDr. Blanář oznamuje, že ve čtvrtek 22.12.2022 ordinuje do 12:00h a v pátek 

23.12.2022 neordinuje. Zastupuje MUDr. Novotná nebo MUDr. Donné. 

MUDr. Novotná oznamuje, že v pátek 23.12.2022 ordinuje do 12h a v úterý 

27.12.2022 neordinuje. 

MUDr. Burýšková dětská ambulance Klobouky u Brna oznamuje, že v pátek 

23.12. a 30.12.2022 neordinuje. 

V sobotu na Štědrý den bude v kostele v době od 13.00 do 15.00 hodin  k 

dispozici betlémské světlo. Kdo má zájem, může si přijít. 

OÚ Krumvíř oznamuje, že v týdnu od 27.12. do 30.12.2022 bude každý den 

otevřeno od 7:30h do 11:30h. 

DĚTSKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR PANTLIČKA A CIMBÁLOVÁ MUZIKA 

PRIMÁŠ VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ, KTERÉ SE 

USKUTEČNÍ VE ČTVRTEK 29. PROSINCE OD 15. HODIN V KOSTELE SV. 

BARTOLOMĚJE V KRUMVÍŘI.  

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.  

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 
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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.  

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.chcidatovku.cz/

