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Oznamujeme občanům, že v pátek 12.1.2018 a v sobotu 13.1.2018 se koná volba 

Prezidenta ČR. Kdo má zájem o volbu do přenosné volební urny, nechť to 

nahlásí na OÚ. 

Oblastní charita Břeclav děkuje všem za tříkrálové koledování a výtěžek činil 

34 656,-Kč. 

Vážení přátelé, milovníci dobrého vína a slováckých tradic, dne 13.1.2018 se 

v KD v Krumvíři uskuteční již tradiční Společenský večer, který pořádá Spolek 

Terezínských vinařů. K tanci a poslechu bude hrát dechová hudba Taburčanka 

z Dambořic. Nebude chybět bohatá tombola a doprovodný program. Srdečně 

zvou pořadatelé. 

Chráněné bydlení Mirandie v Brumovicích poskytující sociální služby pro osoby 

s mentálním postižením hledá do svého týmu pracovníky přímé péče. Nástup 

možný ihned. Bližší informace na vývěsce obecního (městského) úřadu nebo na 

telefonu 777 936 577. 

KLub rodiče dětem Brumovice Vás zve v pátek 12. ledna, v 19,01 hodin na 12. 

ročník Košt svařáků 2018, tentokrát OPEN AIR na sóle vedle sokolovny 

Brumovice, letos vybereme nejlepší svařák za posledních 11 let od vítězů 

předchozích ročníků, domácí koláčky a pochutiny vítány, košt domácích 

pálenek, hodnotné ceny pro vítězné vzorky, občerstvení, vstupné 50,-Kč, hudba 

DJ DOBO.  

Firma Vinařství Mikrosvín Mikulov a.s. středisko Hovorany hledá pracovníky 

na pozici traktorista ve vinici – nabízí pracovní poměr na dobu neurčitou, mzdu 

až 120,-Kč/h a firemní benefity. Dále hledá pracovník na pozici dělník/dělnice ve 

vinici – nabízí mzdu až 90Kč/h a firemní benefity. U obou pozic požadují 

fyzickou zdatnost a manuální zručnost. Nástup možný ihned. V případě zájmu 

volejte na tel. č.: 725 606 791 – p. Svoboda nebo 732 564 009 – p. Miklík nebo 

piště na e-mail: svoboda@mikrosvin.cz. 

Jednota, spotřební družstvo v Mikulově přijme pracovnici na pozici Prodavačka 

– pokladní, na poloviční úvazek, na prodejnu do Klobouk. Nástup je možný 

ihned, dle domluvy. Více informací na www.jednota.cz v sekci O nás, nebo na 

tel. čísle 725 941 438. 

Polyplast s.r.o. přijme do pracovního poměru montážníka do výroby plastových 

oken do jednosměnného provozu v Boleradicích. Požadují: fyzickou zdatnost, 
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dobrý zdravotní sta, praxi v oboru, střední odborné vzdělání s výučním listem 

výhodou. Nabízí: odpovídající finanční ohodnocení (15-25 tis. Kč), příspěvek na 

stravování, příspěvek na penzijní připojištění, nástup možný ihned. Možné také 

brigádně na DPP. Kontakt a bližší informace u Ing. Václava Hrdého, tel.: 

608 235 323 nebo e-mail: hrdy@polyplast.cz. 
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