
HLÁŠENÍ ze dne 21. 5. 
_____________________________________________________ 
Obec Terezín hledá zájemce o vedení skautské družiny. Věková 

skupina od 17let. Bližší informace na obecním úřadě. 

_____________________________________________________ 

Upozorňujeme občany, že poplatek za svoz komunálního odpadu 
byl splatný 31.3.2021. Kdo neuhradil, ať učiní co nejdříve buď 
hotově nebo převodem. 
 

 
Obchod TEXTIL – OBUV na Čejči oznamuje, že nabízí slevy 20 až 

50% na dětský, dámský a pánský textil. Dále nabízí obuv, kabelky, 

batohy, záclony, závěsy, povlečení aj. Otevírací doba od pondělí 

do soboty od 8 do 17h. 

_____________________________________________________ 

Hotel Kraví hora v Bořeticích přijme do HPP POKOJSKOU. Nástup 

možný od 1. 6. 2021. Náplní práce je úklid pokojů a 

společenských prostor. Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení. 

Své životopisy můžete zasílat na mail reditel@kravihora.cz nebo 

telefonu724 558 277. 

_____________________________________________________ 

Drůbežárna Prace bude v sobotu 22. 5. v 8:45h prodávat: 
kuřice, chovné kohouty, slepice ve snášce,  brojlerová kuřata, 
káčata, husokačeny Mulard, housata, krůty, krmivo pro nosnice a 
králíky, vitamínové doplňky. Dále vykupuje králičí kožky - cena 10 
Kč/ks. 
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Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec nabízí 
studijní obory: Hotelnictví, Kuchař-číšník, Cukrář, Lesní 
mechanizátor, Rybář, Zahradník, Ekologie a životní prostředí. 
Škola  poskytuje také vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími 
potřebami v oborech Cukrářské práce a Zahradnické práce.  Pro 
rozšíření kvalifikace nabízí  nástavbová a zkrácená studia. Nově 
nabízí zkrácené studium oboru Výrobce potravin, Cukrovinkář 
nebo Konzervář ve spolupráci s významnými firmami v regionu 
Candy Plus Rohatec, Pika Bzenec a Linea Nivnice. Navštivte nás 
na www.sosbzenec.cz! 
 

Firma SIMACEK HS, s.r.o. hledá nové spolupracovníky na pozici 
pracovník ostrahy do Brumovic. Pracovní činnost: zabezpečení 
provozu vrátnice, kontrola a evidence vozidel, evidence klíčů a 
návštěv, obchůzková činnost. Nabízí zázemí stabilní a úspěšné 
firmy, pravidelný měsíční příjem a možnost práce na zkrácený 
úvazek. Požadavky: spolehlivost, bezúhonnost, flexibilitu. Kontakt 
p. Ostřížek 602 961 580. 

_____________________________________________________ 

Firma POLYPLAST s.r.o. z Boleradic hledá pracovníky do výroby. 
Požadují manuální zručnost, schopnost samostatné práce, 
pečlivost a odpovědnost. Nabízí proškolení a zaučení, 
jednosměnný provoz, práce na plný úvazek, dobré platové 
ohodnocení a další benefity. Kontakt: Ing. Václav Hrdý, 
hrdy@polyplast.cz, telefon 608 235 323. 
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