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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 31.5.2019. 

Z důvodu rekonstrukce bude do 17.5. zkrácena otevírací doba lékárny Cyrmex v 

Kloboukách u Brna na 8:00 - 14:00.  

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.  

Česká firma Felix pořádá ve čtvrtek 16.5.2019 v době od 13:00h do 14:30h u OÚ 

velký výprodej českého textilu a obuvi. V nabídce má výprodej halenek, mikin, 

svetrů a bund. Od firmy Jitex termoprádlo, trika, noční košile, legíny, montérky, 

tepláky, manšestráky, i dětské, teplákové a šusťákové soupravy, povlečení, 

prostěradla, ručníky, osušky, vesty, bundy nebo ponožky. Dále českou obuv 

sportovní firmy Prestige a Bennon, papuče, nazouváky nebo gumáky. Výprodej 

dětského textilu a obuvi. 

"KOBERCE TREND na ulici Svatoborská v Kyjově mají mimořádnou akci - 

mínus 31% na všechno! Pouze ve středu 22. a ve čtvrtek 23. května. Přesvědčte 

se o skvělých cenách na koberce, pvc, lamináty, vinyl a další sortiment v 

prodejně Koberce Trend v Kyjově na ulici Svatoborská. Pouze ve středu 22. a ve 

čtvrtek 23. května sleva 31% na všechno. 
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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. 

E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení 

distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude 

přerušena dodávka elektrické energie dne 19.6.2019 od 7:30h do 15:30h v celé 

Obci Krumvíř. Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 

800 22 55 77 nebo navštivte stránky www.eon.cz. 
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