
HLÁŠENÍ 25. 1. 2023 

________________________________________________________________ 

Prodejna hospodářských potřeb v Čejči oznamuje, že přijímá 

objednávky na sadbové brambory: velmi rané Anuschka, Colette, 

Finka, Impala, červené Rosara, rané: Dali, Elfe, Julinka, Marabel, a 

polorané: Antonia, Concordia, červené Laura. Objednávat můžete 

osobně na prodejně nebo na telefonu 518 361 245. 

___________________________________________________________________________ 

Společnost Dřevo Habrovany nabízí v zimní akci k 

prodeji štípané palivové dřevo. Skladem tvrdé i měkké 

dřevo - v délce polínek 25, 33 a 50cm, dále pak i suché 

dřevo - v délce polínek 33 a 50cm. Doprava zajištěna 

až k Vám domů. Kontakt a objednávky na telefonním 

čísle:  739 572 972 nebo www.drevohabrovany.cz. 

___________________________________________________________________________ 

Jednota, spotřební družstvo v Mikulově hledá zaměstnance 

na pozici prodavač/prodavačka-pokladní do prodejny Jednota 

Krumvíř. Nástup ihned nebo dohodou. Více informací na 

webových stránkách www.jednota.cz, sekce Kariéra, na 

prodejně nebo na tel. čísle 519 500 958. 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Absolventy i zkušené profesionály přijme do svého týmu 

mezinárodní společnost Westfalia Metal v Hustopečích na 

pozice s praxí i bez: Operátor(ka) výroby, Svařování ruční 

CO2 nebo robotické (i bez průkazu), Seřizovač(ka) nebo 

Obsluha CNC stroje, Obsluha malých strojů (vhodné i pro 

absolventy), Mzdová(ý) účetní / Personalist(k)a (se 

mzdovou praxí) 

Čeká Vás přátelské a moderní pracovní prostředí, motivující finanční ohodnocení a 

různorodá pracovní náplň. Nabízí náborový příspěvek až 60.000,- Kč, široké portfolio 

benefitů, zaškolení samozřejmostí. Více informací: na Facebooku, na e-mailové adrese wcz-

kariera@westfalia-mh.com, nebo volejte bezplatnou náborovou linku 800 023 008. 

___________________________________________________________________________ 

 

Pan Libor Svoboda pořádá pro místní občany jazykový kurz Angličtiny 

a Španělštiny speciální efektivní zrychlenou metodou ANEB začněte 

nový rok s angličtinou a španělštinou a naučte se za pár týdnů, to, co se 

vám nepodařilo za několik let ve škole. 

Kurz je vhodný pro začátečníky a věčné začátečníky všech věkových 

kategorií. Bližší informace získáte na mailu info@liborsvoboda.cz 
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volič, který se nemůže ze závažných zejména zdravotních důvodů (mimo covid-19 nebo 

karanténa) dostavit do volební místnosti, může požádat obecní úřad nebo v době voleb 

okrskovou volební komisi o možnost hlasovat do přenosné volební schránky. Požádat může 

telefonicky  

 
  

 


