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.
Lékárna Cyrmex Klobouky u Brna oznamuje, že z důvodu rekonstrukce bude
omezena otevírací doba a to do 30.4.2019 od 8:00h do 12:00h.
ZŠ a MŠ Krumvíř a místní sbor dobrovolných hasičů zvou na tradiční Slet
čarodějnic, který bude zahájen 30. dubna v 16,00 hodin průvodem čarodějů a
čarodějnic od základní školy. Akce se koná na stadionu, kde si v průběhu akce
můžete zakoupit občerstvení v podobě špekáčků a nápojů pro děti i dospělé.
Vezměte si s sebou pruty na opékání. Pro děti jsou připraveny drobné odměny.
Akce se koná pouze za příznivého počasí.
Jednota, spotřební družstvo v Mikulově přijme pracovnici na pozici Zástupce
vedoucí prodejny v Kloboukách u Brna. Nástup je možný ihned. Více informací
na tel. čísle 725 941 438.
Společnost Česká distribuční hledá brigádníky na roznos letáků. V případě
zájmu volejte tel. č.: 725 990 191 nebo e-mail: info@distribucni.cz.
MUDr. Novotná oznamuje, že ve čtvrtek 2.5.2019 ordinuje pouze v Kloboukách
do 13:30h, 3.5.2019 neordinuje, 6.5.2019 změna ordinační doby od 7:00h do
16:00h s polední přestávkou a 9.5.2019 ordinuje pouze v Kloboukách.
Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi, bude ve čtvrtek 2. května od
10:30h do 10:50h u KD 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.
Českomoravská telekomunikační s. r. o. - významný lokální poskytovatel
připojení k internetu se sídlem v Borkovanech hledá do svého týmu nového
kolegu - technika. Nabízíme: - profesní růst, zaškolení odborných prací
- zajímavé ohodnocení, zaměstnanecké bonusy (služební auto k dispozici aj.)
Požadujeme: - zručnost a samostatnost, - řidičský průkaz alespoň skupiny B.

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Náplní práce je - montáž a servis bezdrátových sítí, - výstavba optických sítí.
Místo výkonu práce jsou Borkovany a okolí. Zájemci prosím volejte na tel. 530
505 505 (Po-Pá, 8-16) nebo pište na info@cemotel.cz.

