
HLÁŠENÍ 

ze dne 19. 8. 2020 
       

Kulturní komise Obecního úřadu Čejč ve spolupráci 

s divadlem Evy Hruškové Vás a vaše děti srdečně zve 

do Sokolovny v neděli 23. srpna v 15:00 hodin na 

loutkovou pohádku „Šípková Růženka“ a 

večer od 19:00 hodin na hudebně zábavný pořad 

„Klobouky Jana Přeučila“. 

Informace a prodej vstupenek na OÚ Čejč. 

Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi, 
bude zítra ve čtvrtek 20. srpna od 10:55 do 11:10 v naší 

obci nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího, 

kachního, vepřového a hovězího masa, poctivých 

masouzenářských výrobků a 

škvařeného sádla za nízké 

ceny. Současně s prodejem 

masa bude probíhat prodej 

českých vajec. Dále například: 

 

krůtí prsní řízek 199 Kč/kg, uzená makrela bez hlavy 

159 Kč/kg, vepřová krkovice 119 Kč/kg, hovězí přední 

s kostí 109 Kč/kg, kuřecí stehenní řízek 99 Kč/kg, sádlo 

škvařené od 89 Kč/kg, špekáčky, paštiky, masové 

rolády aj. 

 

Příjem objednávek na tel. čísle: 777 814 413.  

 



Od pátku 7. 8. 2020 probíhá v Lednici samosběr 

cibule a brambor. Samosběr probíhá každý den 

včetně víkendů vždy od 14 do 19 hodin. Pole je za 

Lednicí směr Mikulov, u značky konec Lednice se 

zahne doleva kolem větrolamu. Kontakt je 725800019. 

 

 

 

 

Dětské oddělení 

MUDr. Jarmila Zámečníková 

oznamuje: 

 

v pátek 21. 8. 2020 se neordinuje. 

Akutní případy ošetří MUDr. Demelová Věra 

v Čejkovicích po předchozím zavolání 

v době od 7,30 do 9,30  hodin. 

Telefon do ordinace Čejkovice: 518 362 648. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Firma BLANÁŘ NÁBYTEK, a. s., Brumovice, 

rozšiřuje výrobu a nabízí práci u níže uvedených 

pracovních pozic. U většiny dělnických profesí postačí 

jen základní vzdělání, uchazeče o práci  zaškolí: 

  

1. Čalounice – po zapracování a plnění normy průměrná 

mzda až 145,- Kč/hodina + 1000,- Kč příspěvek na 

dopravu/měsíc a 1.500,- Kč docházkový bonus/měsíc. 

2. Dělník v čalounické výrobě – bednař, balič (výroba 

koster postelí, balení hotových postelí). 

3. Švadlena 

4. Zedník 

5. Řidič a závozník rozvozu postelí, oba s oprávněním 

skupiny B – rozvoz, vynáška a montáž postelí v ČR a 

SR. 

6. Řidič mezinárodní kamionové dopravy s oprávnění 

C+E, v ČR i zemích EU. 

  

 

 

 

 

Firma nabízí odpovídající mzdu, množství firemních 

benefitů, jako např. příspěvek 1.000,- Kč na 

dopravu/měsíc, docházkový bonus, firemní školku, 

firemní jídelnu a slevy na firemní výrobky. Bližší 

informace zjistíte na telefonním čísle: 727 807 451 nebo 

519 440 651, nebo kdykoliv osobně v BLANÁŘ 

NÁBYTEK, a.s., Brumovice č. 410 u personalisty Mgr. 

Vladimíra Kučery. 


