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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.  

Paní Doležalová Vás zve do obchodu ALEX FASHION v KD Krumvíř. 

Otevírací doba je každý čtvrtek od 16h – 18:30h. Přijďte se podívat na novou 

kolekci dětského, dámského a pánského oblečení. 

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.  

MUDr. Anežka Novotná oznamuje, že  v pondělí 28.11.2022 neordinuje a v úterý 

29.11.2022 ordinace zkrácena do 12:30h. 

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. 

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.  
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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 

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. 

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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