
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

ČZS - Sdružení vinařů Krumvíř pořádá dne 18. března 2017 tradiční Josefský 

košt vín. Začátek je ve 13 hod. K tanci a poslechu hraje CM STRUNKA. 

Agro Krumvíř oznamuje, že přijímá objednávky na tálky pro výsadbu brambor 

a řepy. Také vybíráme zálohy na obdělávání vinic. Vše v pondělí 20.3.2017 od 

8:00h do 16:00h. 

Soukromý prodejce z Vacenovic bude v pondělí 20.3.2017 od 13:00h do 13:30h 

prodávat u KD jablka Golden, Jonagold, Šampion 1kg za 14-18 Kč, brambory 

po 25kg balení 8Kč/kg a cibuli 1kg za 10Kč. 

Drůbežárna Prace bude v úterý 21. 3.  v 8:30 hod. u KD prodávat: kuřice všech 

barev - 170 Kč/ks, chovné kohouty, roční slepice - 80 Kč/ks, krmivo pro drůbež a 

králíky + vitamínové doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - 5 Kč/ks. 

Firma JUKKA bude prodávat ve středu 22.března 2017 od 9.00 do 9.45 hodin 

u KD následující stromky k jarní výsadbě. Jabloně, hrušně, meruňky, 

nektarinky, broskve, odolné švestky vhodné na pálení, ryngle, blumy, třešně, 

višně, třešňovišně, oskeruše, keřové a stromkové rezistentní angrešty a rybízy, 

lísky, ostružiny, stolní vinnou révu, kanadské a čukotské borůvky, 

růže,rododendrony, azalky, převislé vrby, okrasné trávy, sazenice jahod , a 

jiné.Více informací najdete na letácích ve Vašich poštovních schránkách. 

Domov  Betlém v Kloboukách u Brna přijme do pracovního poměru 

pečovatelku pro osoby s těžkým tělesným postižením. Nástup možný od  

poloviny dubna, případně od května.  Bližší informace na telefonu  739 244 837. 

Kulturní komise obce Čejč pořádá v pátek 24. 3. 2017 v místní sokolovně 

divadelní představení MANDARINKOVÁ IZBA. Komedie plná francouzského 

espritu a šarmu. Čtyři herci Maroš Kramár, Pavol Topoľský, Zuzana Tlučková 

a Bibiana Ondrejková. Nevhodné pro děti do 15 let. Z důvodu velkého zájmu se 

divadlo odehraje ve dvou představeních. 1. představení se hraje v 17 hodin, kde 

je zatím dostatek volných míst. 2. představení se hraje ve 20 hodin, které je již 

plně obsazeno.  Vstupné 290 Kč. Úhrada a vyzvednutí vstupenek na OÚ Čejč do 

23. 3. 2017. Tel: 777 666 954 (možnost i SMS) p. Vaculovičová. 

Česká pošta oznamuje občanům, že k 1.4.2017 dojde k uzavření místní pošty. Od 

3.4.2017 budou služby České pošty, s. p. nadále zajišťovány smluvním 

provozovatelem p. Janou Špánkovou. Dne 29.3.2017 bude pošta otevřena 

dopoledne od 8:00h do 10:00h pouze pro výdej zásilek. Ve dnech 30.3.-31.3.2017 
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bude pošta pro veřejnost UZAVŘENA. Dne 3.4.2017 bude mimořádně otevřeno 

v odpoledních hodinách. 

Č E S K Ý  Z A H R Á D K Á Ř S K Ý  S V A Z  K R U M V Í Ř            

POŘÁDÁ ZÁJEZD NA JARNÍ VÝSTAVU FLORA OLOMOUC, který se koná 

v sobotu 22.dubna 2017. Odjezd je v  6 00 hod. od obecního úřadu. Záloha 200 

Kč. Přihlášky u pana Františka Planého do 31. března. 

Společnost Beton Brož s.r.o. se sídlem v Otnicích, Dědina 484 přijme do 

pracovního poměru pracovníka na pozici: provozní elektrikář, 

zámečník/údržbář, operátor výroby – obsluha výrobních linek, řidič 

vysokozdvižného vozíku, fakturantka/expedientka, skladová účetní/účetní. Bližší 

specifikace požadavků je uvedena na internetových stránkách společnosti. 

Nabízí: dobré mzdové ohodnocení, příspěvek na penzijní pojištění, příspěvek na 

stravování. Nástup dle dohody. Strukturovaný životopis a motivační dopis 

zašlete na e-mailovou adresu: t.bauch@betonbroz.cz. 

Kominictví a kamnářství Tomáš Strouhal z Křepic, provádí výroční kontroly a 

čištění komínů, vložkování komínů, revize ke kolaudaci, staví nerezové komíny a 

zděné krby dle platných norem včetně revize a poskytuje konzultace ohledně 

komínů, krbů, kamen a kotlů. Objednávky na telefonu: 774 938 398 nebo na 

webu: www.kominem.cz.  

Pro naši obec nabízí své služby kamenictví Gal, které u nás přijímá 

objednávky na veškeré kamenické práce. Vše za bezkonkurenční ceny. Pro 

využití této akční nabídky, je NUTNÉ si sjednat přesný čas schůzky s tímto 

kameníkem, který se právě pohybuje v okolí naší obce a to na jednoduchém 

telefonním čísle: 777-888-332. Konzultace je vždy zdarma! Nabízí:  Nové 

pomníkové sestavy v žulovém provedení, broušení starých pomníků, kompletní 

služby v oboru kamenictví a restaurování, a jiné opravy a úpravy Vašeho hrobu. 

Při zavolání do 30 minut po tomto hlášení, sleva až 30%. Opakuji telefonní číslo, 

které je platné po celý rok 777-888-332. 
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