
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

Oznamujeme občanům, že byly nalezeny klíče s přívěskem. Kdo je ztratil, nechť 

si je vyzvedne na OÚ. 

Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 22.2.2018 od 10:00h – 10:30h u 

KD prodávat čerstvá vejce cena 3,50Kč/ks. Dále prodej brambory, cibule, 

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

Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi bude ve čtvrtek 22. února  od 

11:15h do 11:30h u KD nabízet široký sortiment kuřecího, krůtího, kachního, 

vepřového a hovězího masa a poctivých masouzenářských výrobků. Například: 

Kuřecí prsní řízek od 109 Kč/kg, Kuřecí zadní čtvrtky 45 Kč/kg, Kuřecí 

polévkové díly 17 Kč/kg, Krůtí prsní řízek 179 Kč/kg, Vepřová krkovice AKCE 

95 Kč/kg, Vepřová kýta 119 Kč/kg, Kachní stehna 149 Kč/kg, Uzený bok, 

tlačenka, klobásy Kč/kg, Škvařené sádlo 1 kg kyblík za 59 Kč/kg. Příjem 

objednávek na tel. čísle: 777 814 413. 

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 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. Do 15.3.2018 bude každý čtvrtek ordinovat pouze 

v Kloboukách vždy od 7.00 do 13.00hod.  

MUDr. Blanář oznamuje, že v pátek 23.2.2018 nebude ordinovat. 

MUDr. Burýšková, dětská ambulance Klobouky oznamuje, že od 26.2.2018 do 

16.3.2018 nebude ordinovat. Zástup MUDr. Diblíková Kobylí. 

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. 

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 
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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. 

Společnost Kornfeil Čejč hledá do týmu nového kolegu na pozici Konstruktér. 

Požadujeme SŠ nebo VŠ technického směru, znalost programu Solid Edge přip. 

CAD, parťáka,  který zvládá stres a umí si poradit s náročnými úkoly. Více 

informací naleznete na www.kornfeil.cz v sekci Kariéra a své životopisy zasílejte 

na latikova@kornfeil.cz. 

Soukromé kamenosochařství VRBA Libor přijímá v sobotu 24.2.2018 v době od 

13:15h do 13:45h na místním hřbitově objednávky na výrobu nových pomníků a 

to dle našeho nebo Vašeho návrhu nebo dle zahraničních katalogů. Dále nabízí 

sekání, zlacení, stříbření a obnovu písma. Prodej hřbitovních doplňků a jiné 

kamenické práce. Na přijaté zakázky platí VELKÉ slevy. 
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