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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 31.5.2018. 

Restaurace Beseda s.r.o. v Čejči přijme pracovnici/pracovníka do obsluhy na 

plný pracovní úvazek. Nástup je možný ihned nebo dohodou. Informace na 

telefonu nebo osobně podá p. Josef Ivičič – jednatel na tel. č.: 723 626 989. 

Zelenina Juvita Uherský Brod bude v úterý 13.3.2018  od 14:00 do 14:20h u 

KD prodávat konzumní brambory z Vysočiny za 10 Kč/kg, českou cibuli, 

certifikované sadbové brambory, hrušky 22 Kč/kg, jablka od 18 Kč/kg , česnek, 

čerstvé žampiony, hlívu ústřičnou a další ovoce a zeleninu. Dále 

nabízí český med a olejové svíčky za 10 Kč/ks. Řidič přijímá objednávky na 

certifikované sadbové brambory na telefonním čísle : 777 880 988. Prosíme o 

zveřejnění přílohy letáku na sadbové brambory. 

MUDr. Burýšková, dětská ambulance Klobouky oznamuje, že od pondělí 

26.2.2018 do pátku 16.3.2018 nebude ordinovat. Zástup MUDr. Diblíková 

Kobylí. 

Do naší obce přijede soukromá kamenická firma Suchánek-Holub a nabízí Vám 

tyto služby: kompletní opravy starých pomníků, čištění obrub a soklů od mechu, 

stavění nových pomníků, tesání písma, obnova zlatem a stříbrem, dodání 

zákrytových desek ze žuly, drtě, lampy, vázy a další hrobové doplňky. Firma 

nabízí akci měsíce 45% slevu na lesklé obruby. Firma se na místním hřbitově 

zdrží za jakéhokoliv počasí ve čtvrtek 15.3.2018 od 14:00h do 14:30h. 

Pro naši obec nabízí své služby kamenictví s dlouholetou tradicí, které u nás 

dnes bude přijímat objednávky na veškeré kamenické práce. Vše za výhodné 

ceny. Pro využití této akční nabídky, je NUTNÉ si sjednat přesný čas schůzky s 

tímto kameníkem, který se právě pohybuje v okolí naší obce a to na 

jednoduchém telefonním čísle: 777-888-332. Nabízí: Nové pomníkové sestavy v 

žulovém provedení, broušení starých hrobů, kompletní služby v oboru 

kamenictví a restaurování, a jiné opravy a úpravy Vašeho hrobu, dnes sleva až 

30%, opakuji telefonní číslo, které je platné po celý rok 777-888-332.  

ČSÚ oznamuje, že do 27.5.2018 probíhá výběrové šetření o životních 

podmínkách domácností v ČR pod názvem „Životní podmínky 2018“. Terénní 
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pracovníci se budou prokazovat průkazem tazatele či průkazem zaměstnance 

ČSÚ a příslušným pověřením. 

ČZS sdružení vinařů Krumvíř pořádá Josefský košt v sobotu 17.3.2018 od 

13:00h do 22:00h v KD Krumvíř. K tanci a poslechu hraje CM z Milotic. 

V SOBOTU 17.3 SE BUDE V RESTAURACI NA RŮŽKU V KŘEPICÍCH 

KONAT TRADIČNÍ 7. ROČNÍK KOŠT PÁLENEK SPOJENÝ SE 

ZABIJAČKOVÝMI POCHOUTKAMI FORMOU RAUTU A OD 17 HODIN 

COUNTRY HUDBA. TĚŠÍME SE NA VAŠI NAVŠTĚVU 

 

 

 

 


