
HLÁŠENÍ ze dne 5. 5. 
__________________________________________________ 
Vážení spoluobčané, vyzýváme osobu, která vyvezla stavební 
suť a zbytky dlažeb na pozemek vedle písečňáku, nechť tuto 
suť uklidí a dá na místo kam patří. Soukromé pozemky a meze 
nejsou sběrný dvůr. Pokud tak dotyčný neučiní bude 
zveřejněn na vývěsce. 
__________________________________________________ 
Firma Bazény Urbánek ze Starého Poddvorova přijme do 
pracovního poměru nebo i brigádně pracovníky do výroby. 
Nástup možný ihned. Informace v sídle firmy nebo na 
telefonu 608 864 769. 
__________________________________________________ 
Vodovody a kanalizace Hodonín oznamují, že v tomto týdnu 
budou provádět odečty vodoměrů. Z důvodu epidemiologické 
situace, prosí občany, aby lístek se stavem vodoměru, nalepili 
na poštovní schránku dané nemovitosti. 
 

Hotel Kraví hora v Bořeticích přijme do HPP zaměstnance na 

pozici Správa a údržba budov. Nástup možný IHNED! 

Požadujeme:  samostatnost, schopnost organizovat si práci, 

technické nebo stavební zaměření výhodou. Nabízíme dobré 

platové podmínky, jistotu stabilní společnosti a firemní 

benefity. Své životopisy můžete zasílat na mail 

reditel@kravihora.cz nebo tel.: 724 558 277. 

__________________________________________________ 

Základní škola Čejč oznamuje, že od 3. do 7. května probíhá 
zápis dětí do MŠ pro školní rok 2021/22. Žádost podává 

mailto:reditel@kravihora.cz


zákonný zástupce v budově ZŠ Čejč od 13 do 16hodin. Více 
informací na webových stránkách zscejc.cz. 

 
Drůbežárna Prace bude v sobotu 8.5. v 8:45 hodin prodávat: 
kuřice, chovné kohouty, slepice ve snášce,  
brojlerová kuřata, káčata, husokačeny Mulard, housata,  
krůty, krmivo pro nosnice a králíky, vitamínové doplňky. 
Dále pak bude vykupovat králičí kožky - cena 10 Kč/ks. 
__________________________________________________ 
 
Firma: TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství kominíků a 

topenářů bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá 

paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, 

kontroly kotlů na plynná paliva. Termín revizí a kontrol se 

uskuteční ve STŘEDU dne 12.5.2021 

-cena za kontrolu a čištění komínu je 350 kč 

-cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 350 kč 

-cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 kč 

Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 

608 748 989 

__________________________________________________ 

 
 


