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ČZS sdružení vinařů Krumvíř sděluje majitelům vinic na trati Díly, Barany, 

Barany- červený a Stádliska, že schůze vinařů za účelem projednání hlídání 

vinic v roce 2016 se uskuteční v neděli 17.1.2015 v 10:30h na vinařském domě. 

Vzhledem k závažnosti situace, která nastala je nutné, aby se vinaři sešli co 

v největším počtu. 

Do naší obce přijede čistírna peří a to v pondělí 18.1.2015 a v úterý 19.1.2016. 

Provozní doma od 8h do 18h u KD. Čistí peří na počkání, šije prošívané deky, 

duchny, polštáře, dodává novou sýpkovinu, oprava deštníků, brousí nože, 

nůžky, šajby a nože do masových mlýnků.  

Základní škola pořádá v úterý 19. ledna 2016 v době od 15,00 do 17,00 zápis do 

1. ročníku základního vzdělávání na školní rok 2016/2017. K zápisu se dostaví 

děti narozené od 1. září 2009 do 31. srpna 2010, dále děti, které měly odloženou 

školní docházku a také děti, jejichž rodiče budou žádat o odklad školní 

docházky. K zápisu je třeba doložit: občanský průkaz zákonného zástupce, 

rodný list dítěte, kartičku zdravotní pojišťovny. 

Firma BV Výtahy Brumovice hledá zaměstnance do třísměnného provozu na 

pozice: Obsluha laseru a Obsluha CNC ohraňovacího stroje. Pro více informací 

o pozicích volejte na telefon 519423117. 

Pekařství Křižák s.r.o. Klobouky u Brna přijme řidiče na rozvoz pečiva.             

Požaduje: spolehlivost, komunikační schopnosti, řidičský průkaz sk.B. Nástup 

možný ihned. Informace na tel. č.: 777 161 737 nebo e-mail: 

gabina@pekarstvikrizak.cz. 

ZEMAX Šitbořice a.s, přijme do pracovního poměru na pozici  ošetřovatel  

/ošetřovatelka/  telat  v živočišné výrobě. Požadujeme spolehlivost, dobrý vztah 

ke zvířatům. Kontaktní osoba na tel. 777 744 053. Nástup možný ihned nebo po 

dohodě. 

Svazek obcí Modré Hory oznamuje, že byl zahájen předprodej vstupenek na 

Společenský ples Modrých Hor, který se bude konat 20. února 2016 v sále 

sokolovny města Velké Pavlovice. K tanci a poslechu zahraje Salonní orchestr 

Brno, nově vystoupí taneční studio Morava Mikulov. Vstupenku ve výši 150 Kč 

můžete zakoupit v kanceláři svazku (areál společnosti Hantály a.s.), ulice 

Tovární 22, Velké Pavlovice nebo na www.slevymojemesto.cz. Všichni milovníci 

dobré zábavy jsou srdečně zváni. Více informací na tel. 774 240 425. 
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Kominictví a kamnářství Tomáš Strouhal z Křepic provádí pravidelné roční 

kontroly a čištění komínů, vložkování komínů, stavby krbů a autorizované 

montáže kamen na biomasu v rámci dotačního programu zelená úsporám. 

Veškeré práce provádí dle platných norem včetně revize. Objednávky na 

telefonu: 774 938 398 nebo na webu: www.kominem.cz 
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