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Česká firma Felix pořádá dnes 26.4.2019 od 13:00 do 15:00h 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, manžestráky, i dětské, teplákové a šusťákové soupravy, povlečení, 

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

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

dětského textilu a obuvi. 

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. 

Fotbalisté SK Krumvíř sehrají o nadcházejícím víkendu tyto mistrovské zápasy: 

starší žáci hrají dnes 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 
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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. 

Soukromý prodejce z Vacenovic bude v pondělí 29.4.2019 od 13:30h do 14:00h 

prodávat u KD jablka Golden, Jonagold 1kg za 12-16 Kč, brambory po 15kg 

balení 8Kč/kg. 

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. 
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