
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

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

neordinuje.  

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. 

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

Zájemci se mohou informovat přímo ve firmě Krumvíř 297 nebo na tel. č. 776 

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. 

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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