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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. 

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. 

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. 

Kulturní komise OÚ Čejč pořádá v sobotu 27. 4. 2019 od 9 do 17 hodin v místní 

sokolovně BLEŠÍ TRH. Máte doma nepotřebné věci? Přijďte prodat, co vám 

přebývá - přijďte koupit, co vám chybí. Věci (kromě oděvů a obuvi) můžete 

přinést do sokolovny v pátek 26. 4. 2019 od 13 do 18 h. Přinesené věci označíme 

vaším pořadovým číslem a vámi určenou cenou. V sobotu 27. 4. 2019 od 18 h. 

vyplatíme peníze za prodané věci a vrátíme neprodané. Vstupné 20 Kč za 

dospělou osobu. 

Spolek proKrumvíř si Vás dovoluje pozvat na divadelní komedii "Vražda v 

salónním coupé" divadelního spolku CIMRMAN REVIVAL SIVICE, která 

proběhne v sobotu 27. 4. 2019 od 19:30 v Kulturním domě v Krumvíři. 

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

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%. 

Prodejna elektroinstalačního materiálu firma MALGRE Klobouky u Brna na 

ulici Masarykova 55 nabízí za akční ceny instalační kabely, krabice, stavební 

sádru, vypínače, zásuvky, LED žárovky a další zboží. Při nákupu svítidla od 

firmy NEDES dostane kupující LED žárovku zdarma. Za každý nákup nad 500 
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Kč obdržíte balení stahovacích pásek jako dárek. Platnost akce je do konce 

měsíce dubna. Nově byl také zahájen provoz půjčovny elektrického nářadí. 

Bližší informace najdete na internetových stránkách firmy www.malgre.cz. 

Otevírací doba prodejny je pondělí až pátek od 8:00h do 17:00h, v sobotu od 

8:00h do 11:00h. 

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. 

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. 

Fotbalisté SK Krumvíř sehrají o nacházejícím víkendu tyto mistrovské zápasy: 

starší žáci hrají v pátek 26. dubna od 18 hodin v Kloboukách s Valticemi, dorost 

hraje v sobotu 27. dubna ve 13:45 na domácím hřišti s Hroznovou Lhotou, muži 

A hrají také v sobotu na domácím hřišti od 16 hodin s Ivančicemi, přípravka 

hraje v neděli 28. dubna od 10 hodin doma s Bořeticemi, mladší žáci hrají také v 

neděli od 10 hodin v Brumovicích, muži B hrají v neděli v 16 hodin doma s 

Přítlukami. 

http://www.malgre.cz/
mailto:info@cemotel.cz

