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Oznamujeme, že kdo má zájem o každoroční kalendář zdarma, nechť si ho 

vyzvedne na OÚ. 

Redakční rada Krumvířského zpravodaje připravuje další vydání. Své 

příspěvky zasílejte na e-mail: krumvirskyzpravodaj@seznam.cz nebo vhoďte do 

schránky na obecním úřadě, a to do pátku 6.12.2019. 

Rádi bychom Vás pozvali na Vánoční fashion market, který se uskuteční v 

neděli 8.12.2019 od 10 do 17 hodin na "búdě". V prodeji bude dámské, dětské a 

pánské oblečení, doplňky a obuv. Vstupné je dobrovolné a výtěžek poputuje na 

podporu útulku opuštěných zvířat v Bulharech, občerstvení zajištěno.  

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na již tradiční Adventní koncert, který 

proběhne 8. 12. 2019 v 16:00 v KD Krumvíř. Vystoupí Cimbálová muzika 

VONICA se svými sólisty, Jiří Helán, Viktorka Šurýnová, Kamilka Urbánková, 

Mužský sbor z Krumvíře. Hudebně doprovázet budou kolegové V. Charváta z 

Filharmonie Brno a dalších hudebních těles. Vstupné 100,-. Občerstvení 

zajištěno. 

Zemědělská společnost AGRO D. U.  bude na farmě v Dambořicích prodávat 

jablka a to v pátek 13. 12.  od  13-16:00 hod a sobotu 14. 12.  od 9-12:00 hod. 

Jablka se budou prodávat za cenu 18,-Kč. 

OÚ Krumvíř si Vás dovoluje pozvat na informační schůzi, kde Vás projektanti 

seznámí se všemi podrobnostmi ohledně návrhu kanalizačních přípojek. 

INFORMAČNÍ SCHŮZE proběhne ve středu 11.12.2019 v 17:30 v KD Krumvíř 

Co Vás čeká: - Vysvětlení pojmů týkajících problematiky kanalizačních 

přípojek - Obecné technické řešení kanalizační přípojek - Postup při zpracování 

projektu kanalizačních přípojek - Problematika výstavby kanalizačních 

přípojek - Prostor pro Vaše dotazy. KONZULTACE JEDNOTLIVÝCH 

NÁVRHŮ PŘÍPOJEK S PROJEKTANTY BUDE PROBÍHAT: V DEN 

INFORMAČNÍ SCHŮZE tj. STŘEDA 11.12.2019, OD 18:00, KULTURNÍ DŮM 

KRUMVÍŘ a ČTVRTEK 12.12.2019 OD 9:00 DO 19:00, KULTURNÍ DŮM 

KRUMVÍŘ DALŠÍ TERMÍNY BUDOU UPŘESNĚNY. 

Rodinná nábytkářská firma z Vranovic, hledá nové kolegy do svého týmu na 

pozici:  FAKTURACE VELKOOBCHODU. Nabízíme: Hlavní pracovní poměr 

na dobu neurčitou. Přátelský kolektiv. Možnost profesního růstu. Požadujeme: 

Spolehlivost , zodpovědnost, komunikativnost. KONTAKT: Petra Venková, 

mob. 608 746 080 email: personalni@nabytek-mikulik.cz. 
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Internetový obchod Cukrovinkový svět.cz Vám nabízí široký sortiment 

produktů od předního českého výrobce cukrovinek značky Pedro. Jedná se o 

želé v různých tvarech, chutích a ovocné pendreky. Dále nabízí široký výběr 

lízátek, čokolád, dezertů, a ostatních druhů cukrovinek. Zboží objednané na 

stránkách www.cukrovinkovysvet.cz lze vyzvednout na prodejně Potraviny ,,U 

Vašulků“, Masarykova 4, Klobouky u Brna, nebo můžete využít služeb 

dopravců. Více informací na internetových stránkách 

www.cukrovinkovysvet.cz. Využijte před Mikulášem a před Vánočními svátky 

klidného nákupu z pohodlí domova.   

Divadelní spolek bratří Mrštíků Boleradice zve své příznivce a milovníky 

folklóru k návštěvě divadla. Folklórní soubor Jánošíček z Brna uvede v sobotu 

14. prosince v 19:30 hod. folklorní pásmo "Na priedomí", které nás přenese do 

různých slovenských regionů - Myjavy, Liptova, Terchové, Horehroní, Detvy a 

Zemplína. Dále probíhá předprodej Jarního předplatného na rok 2020, které 

zahrnuje vždy jedno představení v měsíci, a to od ledna do května. Toto 

předplatné může být pěkným vánočním dárkem.Bližší informace najdete na 

webových stránkách boleradice-divadlo.cz, kde můžete provést rezervaci i 

zakoupení vstupenek. Prodej je možný také v pokladně divadla v pátek od 18 do 

19 hodin, nebo hodinu před představením.  

ZŠ a MŠ Těšany vyhlašuje výběrové řízení na účetní. Požadavky: Odborná 

způsobilost, Praxe účtování příspěvkové organizace. Zájemci by se měli umět 

orientovat v účetnictví, vedení pokladny , banky, faktur, správě majetku , 

datové schránce, spisové službě KEO. Nástup od 1. 1. 2020 na celý úvazek. Bližší 

informace na tel. 724 324 475  nebo email lada.hrabcova@zsamstesany.cz. 
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