
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

Oznamujeme občanům, že se našel klíč. Kdo ho ztratil, nechť se přihlásí na OÚ. 

Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 25.1.2018 od 10:00h – 10:30h u 

KD prodávat čerstvá vejce cena 115,-Kč proložka. Dále prodej brambory, 

cibule, česnek, mák. Dále vykupuje ořechy světlé 160Kč/kg.  

Oznamujeme občanům, že v pátek 26.1.2018 a v sobotu 27.1.2018 se koná II. 

kolo volby Prezidenta ČR. Kdo má zájem o volbu do přenosné volební urny, 

nechť to nahlásí na OÚ. 

MUDr. Novotná oznamuje, že od pondělí 29.1.2018 do pátku 2.2.2018 nebude 

ordinovat. Dále oznamuje, že ve čtvrtek 25.1.2018 ordinuje do 12:00h 

v Kloboukách u Brna. 

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. 

Firma Pekařství Křižák s.r.o. Klobouky u Brna přijme Expedientku.      

Požadují: pečlivost, samostatnost, spolehlivost. Třísměnný provoz. Nástup 

možný ihned. Bližší informace na tel: 777 161 737 nebo email: 

gabina@pekarstvikrizak.cz 
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