
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

Čistírna peří oznamuje, že bude v neděli 21.1.2018 a v pondělí 22.1.2018 od 8:00 

do 18:00h u KD čistit peří na počkání. Šije prošívané deky, duchny, polštáře. 

Dodává novou sypkovinu, opravuje deštníky, brousí nože, nůžky, šajby a nože 

do masových mlýnků. 

Kulturní komise OÚ Čejč pořádá v pátek 23. 2. 2018 v 19 hodin v sokolovně 

v Čejči divadelní představení JENOM ŽIVOT. Bystrá komedie s 

pozoruhodnými dialogy, které vtáhnou diváka do magického příběhu dvou 

zralých, životem prozkoušených lidí.  Uvádí činoherního studio Bouře. Účinkují 

Antonie Talacková a Igor Bareš. Vstupné 300,- Kč. Předprodej vstupenek na 

Obecním úřadě v Čejči. Tel.: 518 361 302. 

Chráněné bydlení Mirandie v Brumovicích poskytující sociální služby pro osoby 

s mentálním postižením hledá do svého týmu pracovníky přímé péče. Nástup 

možný ihned. Bližší informace na vývěsce obecního (městského) úřadu nebo na 

telefonu 777 936 577. 

Firma Vinařství Mikrosvín Mikulov a.s. středisko Hovorany hledá pracovníky 

na pozici traktorista ve vinici – nabízí pracovní poměr na dobu neurčitou, mzdu 

až 120,-Kč/h a firemní benefity. Dále hledá pracovník na pozici dělník/dělnice ve 

vinici – nabízí mzdu až 90Kč/h a firemní benefity. U obou pozic požadují 

fyzickou zdatnost a manuální zručnost. Nástup možný ihned. V případě zájmu 

volejte na tel. č.: 725 606 791 – p. Svoboda nebo 732 564 009 – p. Miklík nebo 

piště na e-mail: svoboda@mikrosvin.cz. 

Jednota, spotřební družstvo v Mikulově přijme pracovnici na pozici Prodavačka 

– pokladní, na poloviční úvazek, na prodejnu do Klobouk. Nástup je možný 

ihned, dle domluvy. Více informací na www.jednota.cz v sekci O nás, nebo na 

tel. čísle 725 941 438. 

Polyplast s.r.o. přijme do pracovního poměru montážníka do výroby plastových 

oken do jednosměnného provozu v Boleradicích. Požadují: fyzickou zdatnost, 

dobrý zdravotní sta, praxi v oboru, střední odborné vzdělání s výučním listem 

výhodou. Nabízí: odpovídající finanční ohodnocení (15-25 tis. Kč), příspěvek na 

stravování, příspěvek na penzijní připojištění, nástup možný ihned. Možné také 

brigádně na DPP. Kontakt a bližší informace u Ing. Václava Hrdého, tel.: 

608 235 323 nebo e-mail: hrdy@polyplast.cz. 
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