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

budou vybírat až od února 2023.  

Dnes 27.1. a v sobotu 28.1.2023 se koná II. kolo volby Prezidenta ČR. Kdo má 

zájem o volbu do přenosné urny, nechť to nahlásí na OÚ. 

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. Nástup možný ihned. Možnost zaučení. 

MUDr. Burýšková, dětská ambulance Klobouky u Brna oznamuje, že od středy 

25.1. do pátku 10.2.2023 neordinuje. Zástup: od 25.1. do 3.2. MUDr. Veselá 

Hustopeče, tel.: 518 413 253, od 6.2. do 10.2. MUDr. Diblíková Kobylí, tel.: 

603 213 853. Nutné objednání!  

Soukromé kamenosochařství VRBA Libor přijímá v sobotu 28.1.2023 v době od 

12:45h do 13:15h na místním hřbitově objednávky na výrobu nových pomníků a 

to dle našeho nebo Vašeho návrhu nebo dle zahraničních katalogů. Dále nabízí 

sekání, zlacení, stříbření a obnovu písma. Prodej hřbitovních doplňků a jiné 

kamenické práce. Na přijaté zakázky platí VELKÉ slevy. 

Výroční členská schůze ČZS Krumvíř se koná v neděli 29.1.2023 v 15h na 

Vinařské domě. 

Pošta Partner Krumvíř oznamuje, že v pondělí 30.1.2023 je zavřeno z důvodu 

odstávky elektrické energie. 

OÚ Krumvíř oznamuje, že v pondělí 30.1.2023 je zavřeno z důvodu odstávky 

elektrické energie.  

Soukromý prodejce z Vacenovic bude v pondělí 30.1.2023 od 13:00h do 13:30h 

prodávat u KD jablka Golden, Gala, Jonagold 20-25Kč/kg, brambory na 

uskladnění po 25kg balení 13Kč/kg, cibule 15Kč/kg a včelí med 190Kč/kg. 

http://www.jednota.cz/
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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. 

Pan Libor Svoboda bude v novém roce pro místní občany pořádat 

jazykový kurz Angličtiny a Španělštiny speciální efektivní zrychlenou metodou   

ANEB začněte nový rok s angličtinou a španělštinou a naučte se za pár týdnů, 

to, co se vám nepodařilo za několik let ve škole kurz je vhodný pro začátečníky a 

věčné začátečníky všech věkových kategorií. Bližší informace získáte na mailu 

info@liborsvoboda.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). Bližší informace na 800 22 55 77 nebo www.egd.cz.  

EG.D oznamuje, že ve středu 8.2.2023 v čase od 7:30h do 15:00h 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). Bližší informace na 800 22 

55 77 nebo www.egd.cz.  

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 

mailto:info@liborsvoboda.cz
http://www.egd.cz/
http://www.egd.cz/
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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. 

Firma BV Brumovice výtahy s.r.o. příjme do dvousměnného provozu operátora 

CNC ohraňovacího lisu. Mzda 35 000 kč. Nástup možný ihned. V případě zájmu 

volejte na tel. číslo 722 983 580. 

 

mailto:wcz-kariera@westfalia-mh.com

