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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), sklep 20,-Kč. 

Poplatky můžete zaplatit přímo na OÚ nebo na číslo účtu: 5925651/0100, VS je 

číslo domu. Splatnost poplatků je do 31.5.2018. 

Soukromý prodejce z Vacenovic bude v pondělí 21.5.2018 od 12:30h do 13:00h 

prodávat u KD jablka Golden, Idaret, Jonaprint 1kg za 22-28 Kč, brambory po 

15kg balení za 10Kč/kg. 

KOBERCE TREND na ulici Svatoborská v Kyjově mají mimořádnou akci - 

mínus 31% na všechno! Pouze ve středu 23. a ve čtvrtek 24. 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 23. a ve 

čtvrtek 24. května sleva 31% na všechno. 

Jednota, spotřební družstvo v Mikulově přijme pracovnici na pozici Vedoucí 

prodejny v Krumvíři. Nástup je možný ihned, dle domluvy. Více informací na 

tel. čísle 725 941 438 nebo na prodejně. 

Společnost Beton Brož s.r.o. se sídlem v Otnicích přijme do pracovního poměru 

pracovníka na pozici: Strojník – operátor výrobní a paletovací linky, provozní 

elektrikář – údržbář, provozní zámečník – údržbář, skladník – obsluha 

vysokozdvižného vozíku, pracovník zakázkové výroby. Pro více informací 

volejte na tel.č.: 737 285 104 p. Tichá. Strukturovaný životopis zašlete na e-mail: 

ticha@diton.cz. 

Vinařství Pavlovín s provozovnou v Bohumilicích přijme do pracovního poměru 

zaměstnance na pozici sklepní manipulant. Své žádosti s životopisy můžete 

zasílat na adresu pavlovin@pavlovin.cz. Bližší informace na telefonním čísle 

736 751 553. 

 

Pošta Klobouky u Brna nabízí letní brigádu na doručování zásilek. Pracovní 

doba od 6:00h do 14:00h, mzda 95Kč/h. Nástup možný již v červnu. Bližší 

informace na tel. č.: 776 643 126. 
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Firma Vinařský ráj v Čejkovicích příjme na hlavní pracovní poměr 

zaměstnance na pozici – skladník/vedoucí skladu a obchodní konzultant. Pro 

více informací navštivte webové stránky www.vinarskyraj.cz nebo volejte na 

číslo 606 663 774.          

Domácí péče senior se sídlem v Bošovicích nabízí seniorům pomoc v domácnosti 

jako např. drobný nákup, úklid, osobní hygienu. Bližší informace na tel. č.: 

602 875 871, e-mail: domacipecesenior@gmail.com nebo na stránkách 

www.domacipecesenior.cz. 

TJ Sokol Krumvíř oznamuje občanům, že v sobotu 19.5.2018 v 9:00h sehraje 

přípravka Krumvíř fotbalový zápas v Pohořelicích, v 10:00h sehrají žáci 

Krumvíř fotbalový zápas na hřišti v Kloboukách s Nosislaví. V neděli 20.5.2018 

ve 13:30h sehraje dorost Krumvíř fotbalový zápas v Bzenci a v 16:30h sehrají 

dospělí Krumvíř fotbalový zápas v Blatnici. 
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