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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. 

Policie ČR, OOP Hustopeče žádá občany obce o součinnost při pátrání po 

doposud neznámém pachateli, který se v přesně nezjištěné době od 11:00 hod. 

dne 5.11.2022 do 06:50 hod. dne 7.11.2022 v obci Krumvíř, vloupal do výkupny 

sběrných surovin Barko, s.r.o. , ze které odcizil uskladněnou výkupní měď 

různého druhu o váze cca. 1.500 Kg. Občané, kteří byli v inkriminovanou dobu 

svědky případu, podezřelého chování, výskytu podezřelých osob a situací, nechť 

laskavě sdělí své poznatky na PČR OO Hustopeče, tel. 974632741 nebo 158, 

případně mohou vhodit vzkaz do schránky důvěry umístněné na budově PČR 

OO Hustopeče.  

Vinařské potřeby Bureš, provozovna Krumvíř oznamují, že ve čtvrtek 

17.11.2022 je státní svátek zavřeno. Otevřeno bude v pátek 18.11.2022 od 8:00h 

do 16:30h a v sobotu od 7:30h do 11:00h. 

Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 17.11.2022 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. 

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.  

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

18.11.2022 neordinuje. 

MUDr. Blanář oznamuje, že v pátek 18.11.2022 neordinuje. Zástup MUDr. 

Novotná. 

Od pátku 18.11. do pátku 25.11.2022 bude v naší obci probíhat celorepubliková 

veřejná sbírka nadačního fondu Chance 4 Children (šance pro děti), na podporu 

dlouhodobě hospitalizovaných dětí v nemocnicích, vybavenost dětských koutků 

a na vzdělávání dětí. Bližší informace Vám sdělí označený zmocněnec Nadačního 

fondu pan Vaněk. 
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ČZS sdružení vinařů Krumvíř oznamuje, že odjezd na zájezd do termálních 

lázní Mošoň je v sobotu 19.11.2022 v 6 hodin od OÚ Krumvíř. Na cestu je nutné 

mít platný cestovní doklad (občanský průkaz nebo pas). 

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. 

Firma Kornfeil spol. s r.o. hledá do týmu novou kolegyni/kolegu, jež bude 

spolupracovat na kompletním zpracování účetnictví výrobní společnosti dle 

Českých účetních standardů, a bude pečovat o celkový chod kanceláře. 

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

Vaší náplní bude: Správa systému na vytěžování faktur GRIT, Správa 

přidělených statistických výkazů, Správa nákupu kancelářských potřeb. Co od 

Vás očekáváme: Minimálně SŠ vzdělání, Minimálně 1 rok praxe v oblasti 

účetnictví, Uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel), Základní přehled o 

Českých účetních standardech, daňových a právních předpisech. 

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 
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založit sami již nyní. Více informací naleznete na webových stránkách 

www.chcidatovku.cz. 
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