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MUDr. Burýšková oznamuje, že v pátek 9.9.2022 neordinuje. 

MUDr. Blanář nebude v pátek 9.9.2022 ordinovat. Zástup MUDr. Donné nebo 

MUDr. Novotná. 

Knihovna Krumvíř oznamuje, že od pondělí 12. 09. do pátku 23. 09.2022 bude 

zavřeno. 

EG.D a.s. čl.sk. E.ON Česká republika a.s. oznamuje občanům, že od pátku 

9.9.2022 do pátku 16.9.2022 bude v naší obci provádět odečty elektroměrů 

k ročnímu vyúčtování. Žádáme všechny občany, aby umožnili přístup 

k elektroměrům, případně napsali výrobní číslo a stav měřidla na lístek 

s adresou na dveře domu. Připravte si také stavy elektroměrů ze sklepů, garáží, 

staveb apod. V případě, že odečet nebude možný v daném termínu uskutečnit, 

lístek s adresou, výrobním číslem a stavem zanechte na OÚ.  Za maximální 

vstřícnost předem děkujeme všem občanům. 

Jednota, spotřební družstvo v Mikulově hledá zaměstnance na pozici vedoucí 

provozní jednotky do prodejny Jednota Krumvíř. Nástup ihned nebo dohodou. 

Více informací na webových stránkách www.jednota.cz, sekce Kariéra, na 

prodejně nebo na tel. čísle 519 500 958. 

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

budou hrát v sobotu 10. září v 10 hodin ve Tvrdonicích s Podlužím, mladší žáci 

hrají také v sobotu v 11:45 ve Tvrdonicích s Podlužím, muži "A" budou hrát v 

neděli 11. září v 11 hodin v Líšni, dorost hraje v neděli ve 14:15 v Hroznové 

Lhotě a muži "B" hrají v neděli v 16:30 v Kosticích. 

Spolek Brumovických vinařů srdečně zve všechny přátele a milovníky vína na 

Podzimní otevření sklepů , která se koná v sobotu 10. září od 11 do 19 hodin. 

Cena vstupenky v předprodeji je 550kč na místě u radnice 600kč. Přijďte 

ochutnat vína místních vinařů. Těšíme se na Vás.  

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 

traktoristů na www.traktoriada.kasnice.cz. Těšíme se na Vás ať už v roli 

traktoristů či diváků. 

http://www.jednota.cz/
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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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