
HLÁŠENÍ ze dne 24. 5. 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
Upozorňujeme občany, že poplatek za svoz komunálního odpadu 
byl splatný 31.3.2021. Kdo neuhradil, ať učiní co nejdříve buď 
hotově nebo převodem. 
---------------------------------------------------------------------------------------
Veterinární správa oznamuje, že povinné očkování psů a koček 
proti vzteklině se uskuteční ve středu 26.5. od 15 do 17h před 
obecním úřadem. Cena vakcinace je 100Kč. Očkovací průkaz 
vemte s sebou.  

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. 

---------------------------------------------------------------------------------------
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. Více 
informací 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. 
 

http://www.sosbzenec.cz/


Obchod 1. patro s textilem na Brněnské 540 v Mutěnicích nabízí 
slevy 20 až 50% na svetry, trička, mikiny, rifle, halenky, košile, 
župany, boty a bundy. 
---------------------------------------------------------------------------------------

 Firma DERATEX s.r.o. upozorňuje, že ve dnech 10., 16. a 23. 
června bude prováděna velkoplošná deratizace obce Terezín. 

Hotel Kraví Hora v Bořeticích přijme do svého týmu na HPP nebo 

brigádu ČÍŠNÍKA/ SERVÍRKU. Nástup možný od 1. 6. 2021. 

Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení. Své životopisy můžete 

zasílat na mail reditel@kravihora.cz nebo tel.: 724 558 277.  

Společnost ZENERGO a.s. Šardice hledá dělníky do výroby. Plat 
21.000 – 25.000,- Kč, nástup možný ihned. Požadují 
komunikativnost, manuální zručnost, obsluha vysokozdvižného 
vozíku je podmínkou.  
Životopisy zasílejte elektronicky (kynera@zenergo.cz) a nebo 
na adresu: Zenergo a.s., Šardice 788, 696 13. 
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