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Kdo z občanů má zájem o stolní kalendář na rok 2023 ZDARMA, nechť si ho 

vyzvedne na OÚ Krumvíř. 

Oznamujeme, že svoz komunálního odpadu proběhne v pravidelném termínu, a 

to ve čtvrtek 17.11.2022. 

MUDr. Anežka Novotná oznamuje, že v pondělí 14.11.2022 bude výjimečně 

ordinovat od 7 do 13:30hodin z důvodu vycházky od 14h s nordic walking 

holemi u příležitosti mezinárodního dne diabetu a boje proti cukrovce pohybem. 

Současně proběhne výuka chůze s nordic walking holemi přítomnou 

fyzioterapeutkou. Všichni jsou vítáni. 

Drůbežárna Prace bude v sobotu 12. 11.  v 8:30 hod. u KD prodávat: mladé 

kuřice za 250 Kč, roční slepice za 120 Kč. Krmivo pro drůbež a králíky, 

vitamínové doplňky a dále pak vykupovat králičí kožky - cena 15 Kč/ks. 

Hasiči Krumvíř sbírají v sobotu 12.11. od 9 hod veškeré vysloužilé 

elektrozařízení jako jsou ledničky, pračky, sporáky, vysavače, televizory, 

monitory, počítače, nářadí apod. Sběr probíhá na hasičské zbrojnici nebo 

elektroodpad připravte před dům. Těžké spotřebiče pomůžou hasiči vynést a 

naložit. 

Společnost AGRO D.U., s.r.o.  uskuteční na farmě v Dambořicích poslední 

prodej jablek na uskladnění, odrůda Idared v ceně 22,-Kč/kg a jablečný mošt 5l 

za cenu 140Kč. Při koupi minimálně 25 kg jablek bude možné zakoupit mošt za 

zvýhodněnou cenu 70 Kč. Prodej proběhne v sobotu 12. listopadu vždy od  9-

12.00 hod. Info na tel. 605521622 p. Müllerová. 

Fotbalisté "A" mužstva SK Krumvíř sehrají v sobotu 12. listopadu ve 14 hodin 

mistrovský zápas v Bosonohách. 

Soukromý prodejce z Vacenovic bude v pondělí 14.11.2022 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. 

MIRJA, s.r.o. pořádá předvánoční výprodej ve čtvrtek 17. listopadu od 8.30 

hod. – 11.30 hod. v sídle firmy v Želeticích. Za poloviční cenu budou k dostání 

košile vycházkové, společenské, maskáčové. Dále se slevou budou i pyžama 

flanelová, bavlněná a pyžamové kabátky. K zakoupení budou také košile 

flanelové, hasičské a trenýrky. Budeme se těšit na Vaši návštěvu.  
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Kornfeil, spol. s r.o. hledá do svého týmu nového kolegu na pozici interní 

logistik. Požadujeme: zkušenost s ovládáním VZV, zodpovědnost, pečlivost, 

schopnost pracovat samostatně. Dále hledáme zámečníky do týmu, který se 

podílí na vývoji pekařských pecí, které využívají pekaři po celém světě. 

Požadujeme: výuční list v oboru zámečník/mechanik apod., pracovitost, 

pečlivost. Podrobnější informace na www.kornfeil.cz nebo e-mail: 

cizkova@kornfeil.cz.  

NOVÁ DŘEVONA společnost Stanislav Hovězák s.r.o. provoz dřevovýroby v 

Kloboukách u Brna hledá do svého kolektivu pracovníky na pozici dělník 

přípravy materiálu a kompletace výrobků. Práce pouze na prodlouženou ranní 

směnu. Velmi dobré platové podmínky, 25 dnů dovolené a další benefity. 

Fyzicky náročná práce. Možnost hlavního pracovního poměru i brigády. Nástup 

ihned. Zájemci se mohou hlásit u paní Hovězákové na telefonu 604 233 440. 

EG.D oznamuje přerušení dodávky elektrické energie z důvodu prací na 

zařízení distribuční soustavy dne 6.12.2022 od 8h do 16h v části Rybníček 

novostavby od č. p. 448 a 442 až po č. p. 358, Pod Kunštátem novostavby od č. p. 

465 a 469 po č. p. 462, 476, 478, 479 a Dambořice – samota č. p. 455. Viz. mapka 

nebo tel. č. 800 22 55 77. 

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.  

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. 

 

  

 

 

http://www.kornfeil.cz/
mailto:cizkova@kornfeil.cz
mailto:krumvirskyzpravodaj@seznam.cz
http://www.chcidatovku.cz/

