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

vyzvedne na OÚ Krumvíř. 

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.  

Drůbežárna Prace bude ve středu 23. 11.  v 8:30 hod.  u KD prodávat: roční 

slepice za 170 Kč, krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky, a dále pak 

vykupovat králičí kožky - cena 15 Kč/ks.  

Řeznictví - uzenářství Libor Dohnálek z Dambořic bude ve čtvrtek 24.11. od 

15:30 do 15:45 u Kulturního domu prodávat čerstvé maso a uzeniny vlastní 

výroby. 

V pátek 25.11.2022 v 9.50-10.00 hod přijede ke KD pojízdná prodejna z Velkých 

Pavlovic. Nabízí chlazené kuřecí, krůtí a vepřové maso z českých chovů. 

K vyzvednutí u prodejce rozvozový kalendář na rok 2023. 

Společnost AGRO D.U., s.r.o.  uskuteční v sobotu 26. 11. 2022 na farmě v 

Dambořicích poslední prodej jablek na uskladnění, odrůda Idared za 

zvýhodněnou cenu 18,-Kč/kg. Taktéž bude možnost zakoupení  jablečného 

moštu z vlastních jablek. Prodej proběhne  od  9-12:00 hod. Info na tel. 

605521622 p. Müllerová. 

Obecní úřad v Krumvíři zve všechny občany na Slavnostní rozsvěcení vánočního 

stromu spojené s adventním jarmarkem, které se bude konat 27. listopadu od 14 

hodin před kulturním domem. V programu vystoupí žáci Základní v Krumvíři, 

zazpívají děvčata pod vedením Petry Konečné, uvidíme žonglérské představení a 

světelnou show.  Součástí jarmarku budou i dětské dílničky.  Proběhne také 

soutěž „O nejlepší vánoční dekoraci“. Celé odpoledne se budete moci zúčastnit 

charitativní sbírky pro Diakonii ČCE středisko betlém.  

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. 
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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 

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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