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Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 1.12.2022 od 10:00h – 10:30h u 

KD prodávat vejce 120,-Kč a 145,-Kč/plato, brambory na uskladnění, cibuli, 

česnek, med, mák a loupané ořechy. 

Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi bude ve čtvrtek 1. prosince u KD 

v čase od 11:15h do 11:35h nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího, 

kachního, vepřového, hovězího masa, poctivých masouzenářských výrobků, 

tlačenku, škvařené sádlo a škvarky. Nově také českou sezónní zeleninu. Například:  

Krůtí prsní řízky 229,90 Kč/kg, hovězí krk býk 229,90 Kč/kg, krkovice bez kosti 

179,90 Kč/kg, kotleta bez kosti 169,90 Kč/kg, kýta 159,90 Kč/kg, cibule žlutá 18 

Kč/kg. Příjem objednávek na tel. čísle: 777 814 413.  

Řeznictví - uzenářství Libor Dohnálek z Dambořic bude ve čtvrtek 1.12. od 

16:30 do 16:45 u Kulturního domu prodávat čerstvé maso a uzeniny vlastní 

výroby. 

Redakce krumvířského zpravodaje připravuje poslední letošní číslo. Uzávěrka 

čísla je v pátek 2.12. Své příspěvky prosím vhazujte do schránky na obecním 

úřadě nebo pište na mail krumvirskyzpravodaj@seznam.cz.  

V sobotu 3. prosince proběhne na rybníku Balaton prodej živých ryb. V nabídce 

bude kapr za 99,- / kg, kapr výběr za 109,- / kg a amur za 109,- / kg. Těšíme se 

na Vás od 9 do 14 hodin. 

Město Klobouky u Brna a evangelický sbor ČCE Vás zve na adventní koncert 

Svítání, který se koná v neděli 4.12.2022 v 18h v evangelickém kostele 

v Kloboukách u Brna. Vstupné je 150,-Kč. 

Městské muzeum a Muzejní spolek v Kloboukách u Brna vás zvou na výstavu 

Příběh vánočního stromečku 4. a 11.12.2022 od 13h do 16h. Vstupné 30,-Kč. 

Spolek pro Muzeum Vás srdečně zve na Advent v muzeu v neděli 11.12.2022 od 

14h do 17h. Výtvarná dílna pro děti, punč a něco sladkého k němu, pečená 

jablka, slavnostně vyzdobená jizba. Můžete také nakoupit dárečky na poslední 

chvíli a jmelí. Vstupní děti 70,-Kč, dospělí 50,-Kč. 

Sdružení kominíků a topenářů bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá 

paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na 

plynná paliva. Termín revizí a kontrol se uskuteční ve ČTVRTEK dne 

8.12.2022. Cena za kontrolu a čištění komínu je 450 Kč. Cena za kontrolu a 
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čištění plynového kotle je od 450 Kč. Cena za revizi kotle na tuhá paliva je 950 

Kč. Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989.  

EG.D oznamuje, že ve středu 14.12.2022 v čase od 8h do 16h bude přerušena 

dodávka elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční 

soustavy v částech – ulice Rybníček včetně staveb u trafostanice po č. p. 442, 

lokalita Pod Kunštátem od č. p. 465 a 469 po č. p. 462, 476 + 478, 479, 

Dambořice samota č. p. 455, Odběratelská trafostanice Krumvíř Vodárna (č. 

500469) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ, Odběratelská 

trafostanice Krumvíř zd (č. 500470) - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ, 

Odběratelská trafostanice Brumovice mnd (č. 501163) - VYPNUTÍ SE 

NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ, Odběratelská trafostanice Brumovice FVE 

Brumovice Solar Power č. 701951 - VYPNUTÍ SE NETÝKÁ 

DOMÁCNOSTÍ. Odběratelská trafostanice Brumovice mnd (č. 501163) - 

VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁCNOSTÍ. 

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.  
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