
HLÁŠENÍ 2. 6. 2021 

_________________________________________________________________ 

Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi, bude zítra ve čtvrtek  

3. června v naší obci nabízet široký sortiment českého kuřecího, 

krůtího, kachního, vepřového, hovězího masa, poctivých 

masouzenářských výrobků, zabijačkových výrobků a škvařeného 

sádla za nízké ceny. Současně s prodejem masa bude probíhat prodej 

českých vajec. Hovězí roštěná 249 Kč/kg, králík celý chlazený 199 

Kč/kg, kuřecí stehenní řízek 109 Kč/kg, vepřová masitá žebra 85 

Kč/kg, klobásy, špekáčky, tlačenka, škvarky, paštiky, masové rolády a 

jiné. Příjem objednávek na telefonu 777 814 413. Prodej proběhne ve 

čtvrtek od 14:15 do 14:25 u autobusové zastávky. 

Drůbežárna Prace bude v sobotu 5. 6. v 8:45hodin 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 za kus. 

Hotel Kraví hora v Bořeticích hledá pracovníka na pozici 

číšník/servírka a kuchař/kuchařka. Nástup možný ihned. V případě 

zájmu nás neváhejte kontaktovat na reditel@kravihora.cz nebo volejte 

na telefon 724 558 277. 

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 BLANÁŘ NÁBYTEK Brumovice oznamuje, že v tento pátek 

4. 6. a sobotu 5. 6. pořádá výprodej postelí, matrací, látek a dalšího 

materiálu za výprodejové ceny. Otevřeno bude od 9 do 17 hodin. 

Výprodej bude probíhat v obloukové hale a prodejně v Brumovicích. 
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BLANÁŘ NÁBYTEK Brumovice přijme do pracovního poměru 

nové zaměstnance na pozici nákupčí se znalostí angličtiny, 

technolog výroby a konstruktér nábytku. Bližší informace 

naleznete na www.blanar.cz nebo na telefonním čísle 727 807 451 

nebo 519 440 651. 

Jednota, spotřební družstvo v Mikulově hledá zaměstnance na 

pozice Zástupce/kyně vedoucí prodejny a prodavač/ka-pokladní 

v prodejně Jednota Krumvíř.  Nástup ihned nebo dohodou. Více 

informací na prodejně nebo na telefonu 519 500 958. 

Ve dnech 10. 6., 16. 6. a 23. 6. bude prováděna velkoplošná 

deratizace obce Terezín. Akci zabezpečuje firma Deratex s. r. o. se 

sídlem ve Zlíně, která provede ošetření kanalizační sítě, veřejných 

ploch a vybraných objektů .  
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