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Dne 20.4.2020 se v KD Krumvíř v 19:00h uskuteční představení zábavného 

pořadu Miroslava Donutila s názvem Na kus řeči. Předprodej vstupenek je na 

Obecním úřadě Krumvíř a v síti www.ticketart.cz. 

Základní a Mateřská škola Krumvíř děkuje všem sponzorům a rodičům za 

sponzorské dary do tomboly na dětský maškarní ples. 

Oznamujeme, že poslední konzultace návrhů kanalizačních přípojek 

s projektanty proběhne zítra, tj. ve středu 4.3.2020 na KD v čase od 9:00h do 

19:00h. 

Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 5.3.2020 od 10:00h – 10:30h u 

KD prodávat vejce cena 2,20-3,20Kč/ks, brambory, cibule, česnek, med, mák a 

výkup světlých ořechů 100Kč/kg.   

Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi, bude ve čtvrtek 5. března od 

10:30 do 10:50 u KD nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího, 

kachního, vepřového, hovězího masa, poctivých masouzenářských výrobků a 

škvařeného sádla za nízké ceny. Současně s prodejem masa bude probíhat 

prodej českých vajec. Dále například: Vepřová krkovice 119 Kč/kg, Kuřecí 

prsní řízky od 119 Kč/kg, kuřecí zadní čtvrtky od 49 Kč/kg, jitrnice, jelita, 

tlačenku, klobásy, špekáčky, půlená vysočina za 59 Kč/ks, masové rolády aj.  

Škvařené sádlo kyblík 1 kg za 59 Kč. Příjem objednávek na tel. čísle: 777 814 

413.  

Kulturní komise OÚ Čejč Vás zve na představení ochotnického spolku z Dolních 

Bojanovic pod názvem NERUŠIT, PROSÍM, které se uskuteční v pátek 13. 3. 

2020 v 18 hodin v sokolovně Čejč. Vstupné 120 Kč. Předprodej na OÚ v Čejči. 

Pohostinství sokolovna Čejč bude otevřena a v přestávce vám nabídne 

občerstvení. 

Divadelní spolek bratří Mrštíků Boleradice zve k návštěvě divadla: V pátek 6. 

března v 19:30 hodin uvede domácí soubor představení hry Kulhavý mezek aneb 

Výbuch na jičínském zámku. Historické drama Oldřicha Daňka se odehrává v 

době 30. leté války. V zapadlé stodole kdesi v Čechách se schovává skupina 

potulných komediantů, která zvažuje, zda v této době má smysl vyprávět lidem 

poutavé příběhy. V sobotu 7. března v 19:30 hodin uvede divadelní soubor Prkno 

z Veverské Bítýšky další představení z řady jarního předplatného, hru Vůně 

třešňového dýmu, pojednávající o náhledu třech žen, matky, dcery a babičky, na 

hromadu vzpomínek, které vyvolávají staré fotografie, zásnubní prstýnek a vše 
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zahalující dým z dohořívajících stromů. Bližší informace najdete na webových 

stránkách boleradice-divadlo.cz, kde můžete provést rezervaci i zakoupení 

vstupenek. Prodej je možný také v pokladně divadla v pátek od 18 do 19 hodin, 

nebo hodinu před představením. 

Do zavedeného salonu Krása růže v Hustopečích hledáme kolegyni na pozici 

manikérka, pedikérka. Nabízíme práci  v  příjemném prostředí, dobrý kolektiv, 

firemní automobil. Požadujeme  praxi v oboru  , profesionální přístup, příjemné 

vystupování, flexibilitu. Bližší informace na tel. č. 773 333 250. Nástup možný od 

1.5.2020 nebo dle dohody. 

Společnost Diton s.r.o. hledá do svého týmu, pro výrobní závod v Otnicích, nové 

pracovníky na pozice: řidič VZV – skladník, provozní údržbář – zámečník nebo 

elektrikář, strojník lisu, obsluha balící linky, vedoucí výrobní linky, vedoucí 

skladu, vrátný. V případě zájmu neváhejte kontaktovat paní Tichou na tel. č.: 

737 285 104, e-mail: ticha@diton.cz . 

LILA Domov pro postižené děti Otnice,p.o. přijme do hlavního pracovního 

poměru zdravotní sestru nebo ošetřovatelku a dále kvalifikovaného 

fyzioterapeuta. Nabízíme různé zaměstnanecké benefity, ubytování, 30 dnů 

dovolené, zdravotní volno apod.  Nástup možný ihned. Zájemci se mohou hlásit 

přímo v domově na adrese Boženy Němcové 151, Otnice, mailem lila@lila.cz 

nebo  telefonicky na čísle 544240032.  
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