
HLÁŠENÍ 17. 10. 2022 

________________________________________________________________ 

Simona Šťastná roz. Mančíková oznamuje, že 22. 

října od 13 do 16hodin prodává dušičkové věnce a 

kytice. Bude také možno objednat řezané 

chryzantény, které bude možno vyzvednout v pátek 

28. října od 13 do 16hodin.  Více info na facebooku 

nebo telefonu 601158818. 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Obecní úřad Terezín oznamuje, že na 

podatelně je podpisové místo generála Pavla. 

 

 

__________________________________________________________________________________ 
Taneční škola SD1 pořádá taneční a gymnastické 

lekce nejen pro nejmenší. 

V Kobylí v sokolovně lekce probíhají v pondělí. 

Mini-děti věk 3-6 let od 16.00 do 17.00 hod a děti 

školního věku od 17.00 do 18.00 hod.  

V Bořeticích na Kraví Hoře lekce probíhají ve středu 

pro děti 2.stupně ZŠ 17.00-18.00 hod. 

Ve Velkých Pavlovicích na Trkmance lekce probíhají 

ve čtvrtek pro děti 2.stupně ZŠ od 16.00-17.00 hodin. 

 

___________________________________________________________________________ 

 
Absolvent(k)y i zkušené profesionál(k)y přijme do svého týmu 

mezinárodní společnost Westfalia 

Metal v Hustopečích. Otevřené pozice ve výrobě - s praxí i 

bez: 

  

 Operátor / Operátorka výroby, Svařování ruční CO2 

nebo robotické (i bez průkazu) 

 Seřizovač(ka) nebo Obsluha CNC ohýbacího 

stroje (vhodné i pro absolventy) 

  
Čeká Vás přátelské a moderní pracovní prostředí, motivující 

finanční ohodnocení a různorodá pracovní náplň. 

Nabízí náborový příspěvek až 60.000,- Kč, široké portfolio 

benefitů, zaškolení samozřejmostí. Více informací: na 

Facebooku, na e-mailové adrese wcz-kariera@westfalia-

mh.com, nebo volejte bezplatnou náborovou linku 800 023 008. 

 

___________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

Jednota, spotřební družstvo v Mikulově hledá zaměstnance 

na pozici prodavač/prodavačka- pokladní 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. 

 
__________________________________________________________________________________ 

 

Vinařství Mutěnice, Údolní 1174 v 

Mutěnicích přijmeme od poloviny měsíce 

října brigádníky na krátkodobou výpomoc ve 

výrobě na tzv. „pikování“ vína.  Brigáda je 

vhodná pro starobní důchodce, studenty, ženy 

na rodičovské dovolené. Jedná se o brigádu na 

Dohodu o provedení práce do 10 000 Kč. 

Zájemci se hlaste na personálním oddělení 

Vinařství Mutěnice, paní Jana Bílková, 

mobil 608 575 875 nebo e-

mail: bilkova@vinarstvimutenice.cz. 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

Firma BV Brumovice výtahy s.r.o., příjme 

zaměstnance na HPP nebo brigádu,  na oddělení 

lakovny do dvousměnného provozu.  V případě 

zájmu volejte od 6:00 do 15:00 na tel. číslo 

603 218 765. 

  
 

__________________________________________________________________________________ 

 

Knihovna Terezín pořádá v sobotu 22. října od 10 do 

12 hodin PODZIMNÍ HALLOWENSKÉ TVOŘENÍ 

PRO DĚTI I DOSPĚLÉ.  

Přijďte si vyrobit podzimní dekoraci, strašáka a 

další. Občerstvení zajištěno:-)  

(Můžete přinést kaštany, přírodní materiály, 

kamínky a jiné ke tvoření). Potřeby a materiál pro 

tvoření budou zajištěny.  

___________________________________________________________________________ 
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