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MUDr. Anežka Novotná oznamuje, že od pátku 2.9. do pondělí 5.9.2022 

neordinuje.  

Do naší obce přijede soukromá kamenická firma Suchánek-Holub a nabízí Vám 

tyto služby: Kompletní opravy starých pomníků, čištění obrub a soklů od 

mechu, stavění nových pomníků, tesání písma, obnova zlatem a stříbrem, dodání 

zákrytových desek ze žuly, drtě, lampy, vázy a další hrobové doplňky. Firma 

nabízí akci měsíce 45% slevu na lesklé obruby. Firma se na místní hřbitově 

zdrží za jakéhokoliv počasí v sobotu 3.9.2022 od 15:00h do 15:30h. Tel. č.: 736 

126 552. 

Spolek pro muzeum v Krumvíři zve děti na tvoření z kukuřičného šustí neděle 4. 

září 2022 od 15.00 do 17.00h. Vstupné: dítě 50 Kč/dospělý zdarma.  

Veterinární ordinace Klobouky u Brna MVDr. Václav Hrabal oznamuje, že 

z technických důvodů nebude do 5.9.2022 ordinovat.  

Soukromý prodejce z Vacenovic bude v pondělí 5.9.2022 od 13:00h do 13:30h 

prodávat u KD jablka Gala 20-25Kč/kg, brambory po 25kg balení 12Kč/kg a 

včelí med 190,-Kč/kg. 

Vinařství Prokop hledá brigádníky na sběr hroznů ve vinici v Krumvíři. 

Zájemci se mohou informovat přímo ve firmě Krumvíř 297 nebo na tel. č. 775 

052 033. 

Firma BLANÁŘ NÁBYTEK Brumovice oznamuje, že v tento pátek 2. 9. a v 

sobotu 3. 9.  pořádá výprodej postelí, matrací, látek a dalšího materiálu za 

výprodejové ceny. Otevřeno bude v pátek od 9 do 17 hodin, v sobotu od 8 do 14 

hodin. Výprodej bude probíhat v obloukové hale a prodejně v Brumovicích. 

Fotbalisté SK Krumvíř sehrají o víkendu tyto mistrovské zápasy: starší žáci 

hrají v sobotu 3. září v 9 hodin doma proti Kyjovu, mladší žáci hrají také v 

sobotu v 10:45 doma proti Kyjovu, dorost hraje v sobotu ve 14:15 doma proti 

Lednici, muži "A" hrají v sobotu v 16:30 doma proti Lednici a muži "B" budou 

hrát v neděli 4. září v 16:30 v Boleradicích proti Podivínu.  

Obec Kašnice a spolek Kašnické děvčice zvou na třetí ročník Kašnické 

traktoriády. V sobotu 10. září od 10.00 vyráží spanilá jízda obcí na hřiště, kde 

proběhnou soutěže ve zručnosti, dětský závod a připravujeme bohatý 

doprovodný program. Občerstvení bude zajištěno. Více informací a registrace 
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traktoristů na www.traktoriada.kasnice.cz. Těšíme se na Vás ať už v roli 

traktoristů či diváků. 

Vinařství SPIELBERG nabízí volné pozice: brigáda do vinohradu, pokojská, 

uklízečka: Brigáda do vinohradu 

Na nadcházející vinobraní ve vinařství SPIELBERG v Archlebově hledáme brigádníky na DPP za výhodných 

platových podmínek. Brigáda je vhodná pro důchodce. Pro více informací kontaktuje p. Demelu – 774 288 110, nebo 

pošlete životopis na e-mail vinohrad@spielberg.cz.  

Pokojská 

Na penzion Modrá Hortenzie v Archlebově hledáme pokojskou, která se bude starat o úklid apartmánů. Pro více 

informací kontaktuje pí. Hegrová – 774 288 105, nebo pošlete životopis na e-mail hegrova@modrahortenzie.cz.  

Uklízečka 

Do vinařství SPIELBERG hledáme kolegu, kolegyni, která se bude starat o úklid prostorů a areálu vinařství. Pro více 

informací kontaktujte pí. Poláčkovou – 774 288 108, nebo pošlete životopis na e-mail rezervace@spielberg.cz. 

Burčákobraní - Dne 17.9.2022 se v areálu vinařství SPIELBERG konají od 8. 

hodiny ranní Farmářské trhy. Těšit se můžete na lokální produkty od farmářů a 

výrobců. K teplému zářijovému dnu neodmyslitelně patří BURČÁK, ten si 

budete moci zakoupit, nebo si jej vychutnat u nás na nádvoří. Po celý den bude 

otevřena Kuchyně, kde budou podávány teplé i studené speciality. Těšíme se na 

Vás. 
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