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VaK Hodonín oznamuje občanům, aby si zkontrolovali vodoměry a okolo 

vodoměrů z důvodu poruchy. V případě zjištění úniku vody, tuto skutečnost 

nahlaste na OÚ. 

Rehabilitační oddělení v Kloboukách z důvodu nemoci neordinuje. 

MUDr. Burýšková oznamuje, že dnes 14.2.2018 od 16:00h se v místnosti pod 

obecním úřadem koná poradna pro děti. 

ZEMAS a.s., Čejč, žádá včelaře o poskytnutí údajů týkajících se stanovišť 

včelstev a hromadného letu včel. Uvedené údaje dodejte do 28.2.2018 na OÚ 

Krumvíř. 

MUDr. Novotná nebude dne 15.2.2018 ordinovat. Dále : v pátek 16.2. ordinuje 

od 7.00-13.00hod. Do 15.3.2018 bude každý čtvrtek ordinovat pouze 

v Kloboukách vždy od 7.00 do 13.00hod. V pondělí 19.2.2018 nebude ordinovat. 

V úterý 20.2.2018, ve čtvrtek 22.2.2018 a v pátek 23.2.2018 ordinuje do 13:00h. 

Ve středu 21.2.2018 ordinuje do 15:00h. 

ČSÚ oznamuje, že do 27.5.2018 probíhá výběrové šetření o životních 

podmínkách domácností v ČR pod názvem „Životní podmínky 2018“. Terénní 

pracovníci se budou prokazovat průkazem tazatele či průkazem zaměstnance 

ČSÚ a příslušným pověřením. 

Restaurace Beseda Čejč hledá do trvalého pracovního poměru servírku, číšníka 

s nástupem ihned. Tel. kontakt p. Ivičič, 723 626 989. 

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. 

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. 

KOBERCE TREND na ulici Svatoborská v Kyjově mají mimořádnou akci - 

mínus 31% na všechno! Pouze ve středu  21. a ve čtvrtek 22. února. Přesvědčte 

se o skvělých cenách na koberce, pvc,  lamináty, vinyl a další sortiment v 

http://www.jednota.cz/
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prodejně Koberce Trend v Kyjově na ulici Svatoborská. Pouze ve středu 21. a ve 

čtvrtek 22. února sleva 31% na všechno. 

 


