
HLÁŠENÍ 10. 11. 2021 

_______________________________________________________________________________________________ 

Firma Elektro Zrůcký Kobylí,  upozorňuje na nový leták Proton, který najdete ve Vašich 

schránkách. Nabízí akční ceny praček, chladniček, televizorů, mobilních telefonů, kávovarů, konvic 

a dalšího sortimentu elektro. Přijímá i telefonické objednávky, zboží přiveze až k vám domů. 

Informace na prodejně  Elektro Zrůcký Kobylí nebo telefonu  519 431 181. 

________________________________________________________________________________

Absolvent(k)y i zkušené profesionál(k)y přijme do svého týmu Westfalia Metal v Hustopečích na 

pozice: Výroba: s praxí i bez – Operátor výroby, Ruční montáž, Obsluha nebo seřizování 

strojů, Svařování ruční CO2 nebo robotické, Administrativa: Obchodník/ce Inside sales 

s angličtinou, Skladová administrativa, Hlavní účetní, Plánovač/ka s angličtinou.  

Čeká Vás přátelské, moderní pracovní prostředí, ryze české a slovenské týmy a různorodá pracovní 

náplň. Nabízí motivující finanční ohodnocení dle Vašich zkušeností a znalostí, náborový příspěvek 

7.500 – 30.000,- Kč a široké portfolio benefitů. Více informací: na e-mailové 

adrese veronika.mrazkova@westfalia-mh.com, na facebooku nebo volejte bezplatnou náborovou 

linku 800 023 008. 

________________________________________________________________________________ 

Jižní Alfa s.r.o. nabízí k pronájmu nízkoenergetický bezbarierový nový byt 2+kk v přízemí v 

Čejkovicích. Vybaven novou kuch. linkou, samostatné wc a sprcha, cca 300m od kostela.   

Dále pronajme nízkoenergetický bezbarierový nový byt - 1+kk v Čejkovicích 30m2 samostatné 

měření elektřiny a vody, podlahové el. vytápění, s parkováním a dvorem. Vybaveno kuchyňkou a 

lednicí.  Další info na tel. 777 583 278. 

_______________________________________________________________________________ 

Společnost Scott Automation a.s. v Podivíně a Bořeticích hledá vhodné uchazeče na pozice: 

ASISTENT OPERÁTORA CNC LASERU, ELEKTROMECHANIK, SERVISNÍ TECHNIK, 

OPERÁTOR CNC OBRÁBĚCÍHO CENTRA, PROGRAMÁTOR CNC LASERU, ŘIDIČ. 

V případě zájmu volejte na tel. číslo 606 789 320 nebo pošlete svůj životopis na e-mail: 

s.kurkova@scottautomation.cz 

 ________________________________________________________________________________ 

Ambulance MUDr. Uřičáře oznamuje občanům, že začíná registrace k očkování III. dávky proti 

Covid-19. Můžete se přihlásit na telefonu 604379999, na emailu Jana.Bizova25@seznam.cz nebo 

na Obecním úřadě v Terezíně. 

______________________________________________________________________________ 

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 ČTVRTEK dne 25.11.2021. 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. 

__________________________________________________________________________ 
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