
HLÁŠENÍ 21. 6. 2021 

_______________________________________________________________ 

Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi bude zítra ve čtvrtek 24. 

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 299 Kč/kg, králík celý chlazený 199 Kč/kg, hovězí přední s kostí 

139 Kč/kg, kuřecí stehenní řízek 109 Kč/kg, vepřová krkovice s kostí 109 

Kč/kg, vepřová masitá žebra 85 Kč/kg, klobásy, špekáčky, tlačenka, škvarky, 

paštiky, masové rolády aj. 

Příjem objednávek na tel. čísle: 777 814 413. Prodej proběhne ve čtvrtek v čase 

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

______________________________________________________________ 

Kdo má zájem o výpomoc při sklizni broskví v sadě na Čejči kontaktujte paní 

Holešinskou  na telefonu 607 925 422. 

________________________________________________________________ 

Společnost Scott Automation a.s. v Podivíně a Bořeticích hledá vhodné 

uchazeče na pozice: 

ASISTENT OPERÁTORA CNC LASERU (Bořetice) 

SERVISNÍ TECHNIK - ELEKTROMECHANIK (Podivín) 

OPERÁTOR CNC OBRÁBĚCÍHO CENTRA (Podivín) 

POMOCNÉ PRÁCE VE VÝROBĚ (Bořetice) 

PROGRAMÁTOR CNC LASERU (Bořetice) 

TECHNOLOG (Bořetice) 

ZÁMEČNÍK – SVÁŘEČ (Bořetice) 

V případě zájmu volejte na tel. číslo 606 789 320 nebo pošlete svůj životopis na 

e-mail: s.kurkova@scottautomation.cz 

______________________________________________________________ 

 

Vinařský ráj v Čejkovicích Vás zve na Dny otevřených dveří, které se budou 

konat od úterý 29. června do čtvrtka 1. července. Těšit se můžete na slevy až 

pětadvacet procent, soutěž o poukaz na patnáct tisíc, odborné přednášky a další 

doprovodný program. Občerstvení bude zajištěno.  

Na vaši účast se těší tým Vinařského ráje. 

________________________________________________________________ 

mailto:s.kurkova@scottautomation.cz


BLANÁŘ NÁBYTEK v Brumovicích 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.  

________________________________________________________________ 
 

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec nabízí atraktivní 

obory z oblasti gastronomie: Hotelnictví, Kuchař-číšník, Cukrář a další zajímavé 

obory jako 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. Bližší informace na 

www.sosbzenec.cz  

________________________________________________________________ 

 

 


