HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
OÚ vybírá místní poplatky odpad 450,-Kč/osoba, děti do 3 let věku jsou od
poplatku odpad osvobozeni, občané nad 75 let věku: úleva ve výši 225,-Kč/osoba
(odpad), stočné 50,-Kč/osoba, pes 50,-Kč (každý další 75,-Kč). Poplatky můžete
zaplatit přímo na OÚ nebo na číslo účtu: 5925651/0100, VS je číslo domu.
Splatnost poplatků je do 31.5.2019.
Z důvodu rekonstrukce bude do 17.5. zkrácena otevírací doba lékárny Cyrmex v
Kloboukách u Brna na 8:00 - 14:00.
Dnes 14.5.2019 v KD se koná Beseda u cimbálu s CM Primáš od 17:00h. Vstup
volný.
MUDr. Burýšková oznamuje, že ve středu 15.5.2019 neordinuje.
Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 16. 5.2019 v 8:30 hod. u KD prodávat: kuřice
všech barev, chovné kohouty, roční slepice, brojlerová kuřata, káčata, housata,
krůty a husokačeny mulard, krmivo pro nosnice a králíky, vitamínové
doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - cena 5 Kč/ks.
Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 16.5.2019 od 10:00h – 10:30h u
KD prodávat čerstvá vejce cena 2,20-Kč až 3,20Kč/ks, skleníková rajčata,
okurky, česnek, med a mák.
Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi bude ve čtvrtek 16. května u KD
od 10:30h do 10:50h nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího,
kachního, vepřového masa, poctivých masouzenářských výrobků a škvařeného
sádla za nízké ceny. Současně s prodejem masa bude probíhat prodej českých
vajec od 1,90 Kč/ks. Dále například: Škvařené sádlo od 59 Kč/kg, Kuřecí prsní
řízky 119 Kč/kg, kuřecí zadní čtvrtky za 55 Kč/kg, aj. Škvařené sádlo kyblík 1
kg za 59 Kč. Příjem objednávek na tel. čísle: 777 814 413.
Domov Betlém Klobouky u Brna vyhlašuje výběrové řízení na pozici Pracovník
v sociálních službách. Jedná se o přímou obslužnou péči o osoby s těžkým
zdravotním postižením. Více informací na telefonu: 739 244 837.
Firma Kornfeil spol. s r.o. Čejč hledá pracovníka na pozici Hlavní účetní.
Životopisy zasílejte na e-mail: dostalova@kornfeil.cz, bližší info na tel.:
725 816 737 Iva Dostálová. Bližší informace na vývěsce.

