
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

Hrnčírna Krumvíř zahájila prodej venkovních květin: macešky, petrklíče, 

karafiáty, sedmikrásky, atd. Také trvalky a umělé květiny. 

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. 

Rádi bychom informovali všechny příznivce keramiky, ať už zahradní či 

užitkové, že dne 22.3.2017 Keramika Krumvíř otevírá svou podnikovou 

prodejnu na hlavní ulici v Krumvíři. Čeká tu na Vás spousta zajímavých ručně 

dělaných výrobků. Těšíme se na Vás. Keramika Krumvíř. 

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. 

Soukromý prodejce ze Sudoměřic bude ve čtvrtek 23.3.2017 od 10:30 do 11 hod 

u KD prodávat čerstvé maso a uzeniny, tlačenku, sádlo, klobásy, párky, akce: 

vepř. kotleta-119kč, vepř. krkovice-115kč, vepř. plec-99kč, vepř. kýta-119kč. 

Pepíčkovo řeznictví a uzenářství oznamuje všem svým zákazníkům, že přijede 

do naší obce v pátek 24.3.2017  v 8.00 hodin ke KD. Nabízí k prodeji velmi 

kvalitní české maso a domácí uzeniny bez konzervantů a jakékoliv chemie. 

Speciální akce: kýta  103 Kč/kg, bok s kostí  89 Kč/kg, vepřová žebra  39 Kč/kg, 

klobásy z udírny  159 Kč/kg, uzená žebra  44  Kč/kg, škvarková pomazánka  39 

Kč/ks. 

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 
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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 

bude pošta pro veřejnost UZAVŘENA. Dne 3.4.2017 bude mimořádně otevřeno 

v odpoledních hodinách. 

Francouzská firma LISI AUTOMOTIVE FORM a.s. v Čejči, zabývající se 

výrobou bezpečnostních prvků do automobilů, přijme pracovníky do 

třísměnného provozu na pozice: operátor lisovacích automatů (možný i 

víkendový provoz - dvě 12 hodinové směny), operátor obráběcích automatů 

(možný i víkendový provoz - dvě 12 hodinové směny), manipulant. Nabízí 

zázemí stabilní společnosti, týden dovolené navíc, nadstandardní příplatky a 

bonusy, příspěvek na životní a penzijní připojištění, stravenky, závodní 

stravování a další výhody. Pro operátory  požadujeme vyučení ve strojírenském 

oboru, pro manipulanta licenci W2, příp. W1 - přeškolení na W2 zařídí. Nástup 

možný ihned. Kontaktní adresa : LISI AUTOMOTIVE FORM a.s.,       

personální manažer, Ing. Ilja Polák, Čejč 276, 696 14  ČEJČ, tel. : 518 606 655,   

e-mail : ilja.polak@lisi-automotive.com. 
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