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___________________________________________________________________________ 

Společnost Jižní Alfa nabízí k pronájmu nízkoenergetický 

bezbarierový nový byt 1+kk v Čejkovicích v přízemí, se 

dvorem, udírnou, zahrádkou a sklepem. Vybavení kuch. 

linka, samostatné wc a koupelna, cca 300m od kostela. 

Možnost parkování před bytem či ve dvoře. Topení 

podlahové a ohřev vody elekřinou. Bližší informace na 

telefonu 777 583 278. 

 

___________________________________________________________________________ 

BLANÁŘ NÁBYTEK  Brumovice č. 410, okr. Břeclav, přijme do pracovního poměru nové 

zaměstnance na pozici: 

·             skladník s oprávněním řídit vysokozdvižný vozík 

·         stolař – obsluha dřevoobráběcích strojů včetně CNC strojů 

·         technolog výroby 

·         konstruktér nábytku 

·         kvalitář, vedoucího oddělení kvality 

·         specialista na sociální sítě 

·         řidič vnitropodnikové dopravy s oprávnění C+E 

·         údržbář-provozní elektrikář a další profese. 

Nabízí odpovídající mzdu a množství benefitů. Bližší informace naleznete na www.blanar.cz, na 

telefonním čísle 727 807 451 nebo 519 440 651. 

___________________________________________________________________________ 

Firma Bukovský oznamuje vinařům, že bude 

štěpovat a nabízet révové sazenice z vlastní 

produkce. Nabízí jak tradiční, tak i nově vyšlechtěné 

odrůdy. Objednávky přijímá do 15.2. a k odběru 

budou na podzim 2022. Bližší informace na telefonu  

776 215 320  nebo na 

emailu tondaotahal@gmail.com. 

 

___________________________________________________________________________ 

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví 

Bzenec  jako jedna z nejvýznamnějších škol v regionu 

nabízí atraktivní obory z oblasti gastronomie -

 Hotelnictví, Kuchař-číšník a Cukrář a další zajímavé 

obory Ekologie a životní prostředí, Lesní mechanizátor, 

Rybář a Zahradník. Škola poskytuje také vzdělání žákům 

se speciálními vzdělávacími potřebami v oborech 

Potravinářská výroba a Zahradnické 

práce. Nově nabízí čtyřletý maturitní obor Masér sportovní 

a rekondiční. Školu je možno navštívit kdykoliv po 

domluvě. Více informací na www.sosbzenec.cz.      

 

http://www.blanar.cz/
mailto:tondaotahal@gmail.com


Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi, 

bude zítra ve čtvrtek 10. února od 13:25 do 13:40 u 

autobusové zastávky nabízet široký sortiment českého 

kuřecího, krůtího, kachního, vepřového, hovězího 

masa, poctivých masouzenářských výrobků a 

škvařeného sádla za nízké ceny.  

Hovězí líčka 249,90 Kč/kg, krůtí prsní řízek 199,90 

Kč/kg, krůtí horní stehno 149,90 Kč/kg, hovězí 

přední s kostí 139,90 Kč/kg, výpečky 95,90 Kč, 

masitá žebra 89,90 Kč/kg, kuřecí křídla XXL 67,90 

Kč/kg, kuřecí polévkové díly 24,90 Kč/kg, masové 

rolády aj. 

Příjem objednávek na telefonním čísle 777 814413.  

  


