(tzn. přijetí dítěte od 1.září 2018) k předškolnímu vzdělávání

proběhne ve čtvrtek 3. května 2018 od 8,00 do 15,00 hodin
v mateřské škole.
Dříve ani později nemohou být přihlášky přijímány. Předškolní
vzdělávání se poskytuje zpravidla dětem ve věku od 3 let do začátku
povinné školní docházky.
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si zákonní zástupci
vyzvednou v den zápisu v předškolním zařízení. Rodiče přinesou
občanský průkaz a rodný list dítěte.
Ředitelka MŠ stanovila následující kritéria, podle nichž se bude
postupovat při rozhodování na základě ustanovení §165 odst. 2 písm.
b) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

odborném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů o
přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.
Při přijímání dětí vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující
tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.
Kritérium

Dítě, které dosáhne do
31.8. 2018 pěti let

Bodové
ohodnocení
Povinná předškolní
docházka (Zákon č.561/2004
Sb. novelizován zákonem č.
178/2016 Sb., školský zákon
v platném znění

Povinně
přijato

Bydliště dítěte

Trvalý pobyt v obci
Bartošovice a Hukovice

Dítě, které do 31.8.2018
dosáhne čtvrtý rok věku

Trvalý pobyt v obci
Bartošovice a Hukovice

Přednostně
15

Dítě, které do 31.8.2018
dosáhne tří let věku

Trvalý pobyt v obci
Bartošovice a Hukovice

10

Dítě mladší do 31.8.2018
dosáhne dva a půl let
věku

5

Povinností je zdravotní způsobilost, včetně absolvování
stanovených očkování dítěte. Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno
zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě
v MŠ (na dveřích budovy školky a www.stránkách MŠ ). Seznam
bude obsahovat registrační číslo dítěte a bude zveřejněn nejméně po
dobu 15 dnů. Přijatým dětem nebude rozhodnutí doručováno. Můžete,
ale požádat o jeho vydání. Předpokládaný termín zveřejnění bude
stanoven na den 11. 5. 2018.
Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno.
Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno
v písemné podobě.
Jaroslava Dědiková, ředitelka MŠ

Dne 10. dubna 2018 se konal na Základní škole
Bartošovice okres Nový Jičín, p.o. zápis do 1. třídy pro
školní rok 2018/2019.
Z celkového počtu dětí, které se dostavily k zápisu
bylo přijato 20. Zákonní zástupci dvou dětí požádali o
odklad povinné školní docházky.

ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že dne 15. května 2018 v době
od 7,30 do 15,00 hodin v celé obci Bartošovice bude
přerušena dodávka elektřiny. Přerušení dodávky elektřiny je
plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací
spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu
distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.
ČEZ Distribuce, a. s.

Pošta a obecní úřad bude z důvodu celodenního přerušení
dodávky elektřiny 15. května 2018 pro veřejnost uzavřen.

Upozorňujeme na splatnost poplatku za psa, kdy
poplatek je splatný do konce června daného roku.
Poplatek ze psa platí držitel psa, kterému poplatková
povinnost vzniká v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců,
nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo
právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou,
darováním nebo prodejem). Držitel psa je povinen nahlásit do 15 dnů
vznik i zánik poplatkové povinnosti na obecním úřadě. Pokud tuto
skutečnost nenahlásíte, správce poplatku nezjistí, že již nejste
držitelem psa a bude poplatek i nadále vymáhán. Splněním této
povinnosti předejdete nepříjemnostem, které v této souvislosti vznikají.

proběhne v sobotu 5. května 2018 v 8,00 hodin před Obecním

úřadem v Bartošovicích.
V dubnovém zpravodaji byla zveřejněna informace o změně v ukládání
velkoobjemového odpadu a pneumatik na sběrném dvoře. Vzhledem
k tomu, že při prvním otevření sběrného dvora téměř nikdo tuto změnu
nezaznamenal, uvádíme opakovaně.
Na obecním úřadě si může vlastník rodinného domu na rok vyzvednout
3 kartičky, na kterých bude uvedeno číslo popisné vlastníka
nemovitosti, na odvoz velkoobjemového odpadu. Při návštěvě sběrného
dvora
a uložení velkoobjemového odpadu bude odevzdána kartička obsluze.
Každý rodinný dům může v průběhu roku uložit max. 3 běžné vozíky za
osobní automobil s velkoobjemovým odpadem.
Na jeden rodinný dům je možno na sběrném dvoře uložit pouze
4 pneumatiky na osobní automobil (bez disků !!) O ukládání odpadů
bude obsluhou sběrného dvora veden záznam.
Elektrozařízení bude na sběrném dvoře odebíráno bez omezení, kromě
bojlerů.
Bojlery odkládejte ve dvoře Technických služeb
v Bartošovicích. Od loňského roku již nejsou bojlery svozovými firmami
odváženy společně s dalšími elektrospotřebiči.

Krajský úřad MSK, odbor zdravotnictví oznamuje, že z důvodu zrušení
registrace poskytovatelky zdravotních služeb MUDr. Aleny Vaškové,
poskytovatelky zdravotních služeb v oboru zubní lékařství na adrese
Bartošovice 11, PSČ 742 54 byla zdravotnická dokumentace pacientů
převezena na Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor
zdravotnictví, 28. října 117, 702 18 Ostrava.
Pacienti si v rámci svobodné voly lékaře zvolí jiné zdravotnické zařízení
(lékaře) ve smyslu § 11 ost.1 písm. b) zákona č.48/1997 Sb., o
veřejném pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších změn.
Tomuto zdravotnickému zařízení (lékaři) bude zdravotnická
dokumentace zaslána a to na základě písemné žádosti. Žádost o
zaslání zdravotnické dokumentace novému zdravotnickému
zařízení adresujte Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje,

odboru zdravotnictví, 28. října 117, 702 18 Ostrava. Do žádosti,
prosím, uveďte jméno, příjmení a datum narození žadatele, jméno a
příjmení předchozího lékaře, jméno, příjmení a adresu nově
zvoleného lékaře.
Obec řeší situaci, které s ukončením registrace zubní lékařky nastala,
ale termín, kdy se podaří nového zubního lékaře zajistit, nelze
v současné době sdělit. Okresy Nový Jičín a Bruntál jsou místem, kde je
největší
problém
se
zajištěním
lékařské
zubní
péče
v Moravskoslezském kraji.

V poslední době se stalo jakýmsi fenoménem používání zábavní
pyrotechniky, kromě novoročních oslav, i při různých rodinných
oslavách v nočních hodinách a to bez jakéhokoliv ohledu na všechny
kolem, ať jsou to již lidé či zvířata. Žijeme v Chráněné krajinné oblasti
Poodří, v obci se nachází Záchranná stanice. Při příchodu Nového jsme
vždy
žádáni
o to, abychom byli nápomocni při omezení používání zábavní
pyrotechniky bez, či s minimem zvukových efektů. Tento požadavek se
nám při novoročních oslavách, i přes výzvy občanům, daří realizovat
velice těžce. Používání zábavní pyrotechniky je pro všechna zvířata,
nejen v záchranné stanici, stresující,
některá mohou být vlivem zvukových
efektů ohrožena na životě. Navíc, při
novoročních oslavách je každý majitel
schopen chované zvíře na zvukové
efekty pyrotechniky alespoň trochu
připravit. Ale v průběhu roku, kdy
ohňostroj nikdo nečeká? Je opravdu
nezbytně nutné používání pyrotechniky
i při běžných rodinných oslavách?
Zákaz používání ohňostrojů byl již vydán před několika lety při pořádání
různých oslav na zámku. Hosté, kteří si prostory zámku pronajímají,
tento zákaz dodržují.
Jsme jako občané této obce schopni respektovat obdobný požadavek
většiny nebo musíme mít na všechno vyhlášky se zákazy a budeme
řešit pokuty za porušení zákazu používání zábavní pyrotechniky ?
Věřím, že je to jen o dobré vůli a ohleduplnosti k ostatním, když už ne
ke zvířatům, tak alespoň k lidem.
Kateřina Křenková, starostka

Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých
věcí od roku 2018
Složenky pro placení daně z nemovitých věcí jsou ve většině případů
centrálně zpracovávány a rozesílány poplatníkům, kteří jsou fyzickými
osobami nebo právnickými osobami, které nemají zřízenu datovou
schránku. Fyzickým osobám je zasílána daňová složenka, označená
jako Poštovní poukázka A - doklad V/DS, která nepodléhá
poštovnímu poplatku. Právnickým osobám, které nemají zřízenu
datovou schránku, je zasílána standardní složenka typu A, která
podléhá poštovnímu poplatku podle platného ceníku České pošty.
Právnickým osobám, které mají zřízenu datovou schránku a nebyla jim
výše daně sdělena platebním výměrem, je namísto složenky rovněž
zasílána do datové schránky Informace o daňové povinnosti.
Daň z nemovitých věcí se stanovuje za všechny nemovité věci
poplatníka na území příslušného kraje. Má-li poplatník daně více
nemovitých věcí, které se nacházejí v obvodech místní působnosti dvou
nebo více finančních úřadů, tj. na území více krajů nebo na území hl.
města Prahy a jednoho nebo více krajů, jsou do obálek vkládány
společně složenky za všechny tyto finanční úřady. Pro platbu daně z
nemovitých věcí u každého z dotčených finančních úřadů je
poplatníkovi daně zasílána jedna složenka, pokud jeho daň u tohoto
finančního úřadu činí nejvýše 5 000 Kč, nebo dvě složenky, pokud
je tato daň vyšší než
5 000 Kč a platí se tedy ve dvou splátkách. Daň vyšší než 5 000 Kč
lze však zaplatit i najednou jedinou složenkou, a to v termínu první
splátky daně.
Jednotlivé složenky jsou opatřeny názvem a číslem účtu místně
příslušného finančního úřadu (tj. toho finančního úřadu, v jehož
obvodu místní působnosti se nemovitá věc nachází), kterému je
příslušná platba určena. Na alonži složenky, tj. na její horní
oddělitelné části, jsou uvedeny tyto důležité údaje:
 celková výše daně z nemovitých věcí na rok 2018,
 výše a termíny splatnosti splátek,
 stav daňového účtu poplatníka, tj. případný přeplatek nebo
nedoplatek na dani z nemovitých věcí,





celková částka k úhradě po zohlednění případného
přeplatku nebo nedoplatku je uvedena v případech, kdy je
celá daň splatná najednou v jednom termínu splatnosti,
QR kód, který poplatník může použít k úhradě daně
prostřednictvím mobilní aplikace,
spravující územní pracoviště finančního úřadu, kde má
poplatník uložen daňový spis k dani z nemovitých věcí, a
jehož prostřednictvím komunikuje s finančním úřadem.

NA SLOŽENKU POPLATNÍK DOPLNÍ ČÁSTKU SPLATNÉ DANĚ V
KČ ZVÝŠENOU O NEDOPLATEK NEBO SNÍŽENOU O PŘEPLATEK.
V případě, že je celá daň splatná najednou v jednom termínu splatnosti,
vyplní zde poplatník částku z položky CELKEM K ÚHRADĚ, uvedené
na alonži složenky. V zájmu zajištění možnosti plynulého placení daně v
pokladnách finančních úřadů jsou složenky rozesílány v pořadí
nezávislém na místní působnosti finančních úřadů. Proto je třeba
počítat s tím, že v jednotlivých lokalitách neobdrží všichni poplatníci
složenky současně, ale budou postupně rozesílány tak, aby poslední z
nich poplatníci obdrželi nejpozději do 21. května 2018. Jestliže
poplatník podá daňové přiznání po 31. lednu zdaňovacího období a v
něm vypočtená daň se liší od částky daně uvedené na složence, uhradí
daň ve výši vypočtené v daňovém přiznání, případně ve výši, kterou mu
správce daně sdělí platebním výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem. Pokud poplatník uhradil daň z nemovitých věcí na rok 2018
již před obdržením složenky, použije složenku pro kontrolu již uhrazené
částky daně a k doplacení případného rozdílu.
Důležité upozornění: Adresa P. O. BOXu, uvedená v levém horním
rohu obálky se složenkami, je určena pouze pro vracení
nedoručitelných složenek Českou poštou, nikoli pro zasílání jiné
korespondence finančním orgánům. Orgánem, který vyměřuje daň,
je vždy místně příslušný finanční úřad. Veškeré dotazy, podněty,
odvolání apod. proto zasílejte vždy na adresu územního pracoviště
místně příslušného finančního úřadu, uvedeného na složence.

Zasílání údajů pro placení daně e-mailem
V souvislosti se zasíláním složenek na úhradu daně z nemovitých věcí
(dále jen „daň“) upozorňujeme, že od zdaňovacího období roku 2017
Finanční správa České republiky umožňuje v rámci klientského přístupu
k poplatníkům daně využít nové služby spočívající v zasílání údajů pro

placení daně prostřednictvím e-mailu. Jestliže se poplatník přihlásí k
zasílání údajů pro placení daně e-mailem, namísto složenky obdrží
každoročně před splatností první splátky daně jednu e-mailovou zprávu
na jím určenou e-mailovou adresu a v příloze zprávy obdrží kompletní
informaci s údaji pro placení daně ve formátu PDF. Tato informace
bude obsahovat obdobné údaje, jaké jsou nyní uvedeny na alonži
složenky, tj. informace o výši stanovené daně a případného nedoplatku
nebo přeplatku, a rovněž údaje pro placení daně včetně QR kódu,
umožňujícího platbu daně prostřednictvím internetového bankovnictví
nebo mobilních platebních aplikací.
Poplatník může požádat o zasílání údajů pro placení daně pouze na
jednu e-mailovou adresu. Zasílání těchto údajů na více e-mailových
adres jednoho poplatníka není umožněno.
Poplatníkům, přihlášeným k zasílání údajů pro placení daně emailem, nebude zaslána složenka. Služba zasílání údajů pro placení
daně e-mailem je určena výhradně pro fyzické osoby, které nemají
zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO, a pro právnické
osoby, které nemají zřízenu datovou schránku.
Přihlášení ke službě zasílání údajů pro placení daně e-mailem je možné
pouze na tiskopisu Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z
nemovitých věcí e-mailem č. 25 5559 MFin 5559 - vzor č. 1, který lze ve
formátu PDF stáhnout z internetových stránek Finanční správy České
republiky http://www.financnisprava.cz/email, kde lze najít i další
užitečné informace o této službě.
Poplatník, který požaduje zasílání údajů pro placení daně e-mailem, v
žádosti jednoznačně určí jednu e-mailovou adresu, na kterou mu budou
zasílány údaje pro placení daně, a tuto Žádost podá místně
příslušnému finančnímu úřadu. Pokud je poplatníkem daně u více
finančních úřadů, musí podat vyplněnou Žádost na každý finanční
úřad zvlášť. Na uvedeném tiskopisu lze také požádat o změnu emailové adresy pro doručování údajů, anebo o ukončení této služby.
I hasiči z Hukovic pomohli uklidit svou
obec. V sobotu 21. dubna 2018
nasbírali dva plné vleky kovového
odpadu. Protože kovového odpadu
bylo opravdu hodně, pomohla i těžká
technika. Všem děkujeme.

Už jsme vás letos informovali o akci Kabelkový bazar, z jejíhož výtěžku
jsme chtěli pořídit sportovní náčiní a potřeby do školní družiny. S vaší
pomocí se podařilo vybrat podobnou částku jako loni.
Za získanou částku 2450,- jsme nakonec pořídili
dětem barevný pětimetrový padák, frisbee, dětské
kuželky, molitanové kostky, diabollo, pétanque,
neposlušný míč CIKCAK. Věříme, že děti si nové
sportovní potřeby dokonale užijí a přejeme jim k tomu
hodně pěkných dnů.

V pátek 20. dubna 2018 proběhlo v zámku obecní kolo koštování. I přes
nepřízeň počasí v loňském roce, bylo do obecního kola koštování
dodáno celkem 12 vzorků, z toho 4 vzorky slivovice, 3 vzorky
hruškovice a 5 vzorků jabkovice. Po degustaci vzorků byly zveřejněny
výsledky v jednotlivých kategoriích.
Kategorie slivovice
1. místo Vojtěch Klečka
2. místo Jiřina Sedláčková
3. místo Leoš Skalík
Kategorie jabkovice
1. místo Zdenka Schülerová
2. místo René Karlovský
3. místo Jiřina Sedláčková
Kategorie hruškovice
1. místo Leoš Skalík
2. místo Jiřina Sedláčková
3. místo Vojtěch Klečka
Vítězům, kteří postupují do regionálního kola pooderského koštování,
které se bude konat 12. května 2018 v zámku, blahopřejeme !
Všem, kteří dodali své vzorky pálenek do obecního kola koštování,
děkujeme.

V měsíci květnu oslaví svá životní jubilea naše spoluobčanky:
paní Jitka Goldová
paní Mária Vaníčková
paní Libuše Havrlantová
Oslavenkyním přejeme hodně zdraví, štěstí,
osobní pohody a spokojenosti !

V pátek 27. dubna 2018 od 17,00 hodin proběhne

VERNISÁŽ FOTOGRAFIÍ TEREZIE FOLDÝNOVÉ
Výstava potrvá do 9.7. 2018.

Od 18,00 hodin KONCERT KAPEL z Frýdku – Místku
PLYŠ – PÍSNĚ O RADOSTI A BOLESTI
HROZEN – TÓNY LAHODNÉ I SVÍRAVÉ

SDH Bartošovice Vás zve na tradiční BARTOŠOVICKÉ POCHODY
OKOLÍM OBCE
Start : Bartošovice, areál Stodolní
Prezence : 9,30 – 9,45 hodin
Startovné: 30,- Kč
Cíl: Lapač
S trasami pochodu budete seznámeni na startu.
Každý účastník obdrží certifikát a občerstvení
(minerálka na startu a párek s chlebem v cíli).
HOBBY VÝSTAVA KERAMIKY – „ BOTY, BOTIČKY“
Ve dnech 5.května až 5. června 2018 bude možno
shlédnout v zámku v místnosti vedle Informačního
centra Hobby výstavu keramiky Kataríny Vendrákové
z Košic na téma „Boty, botičky“.

SDH Hukovice vás zve v sobotu 5. května 2018 na V. ROČNÍK
NOČNÍ SOUTĚŽE V POŽÁRNÍM ÚTOKU O POHÁR OBCE
BARTOŠOVICE
Začátek soutěže, které se zúčastní
kategorie mužů, žen a veteránů 35+
je ve 21,00 hodin za Kulturním
domem v Hukovicích.
Soutěž bude probíhat dle pravidel
Novojičínské ligy (www.njliga.cz).
TJ Sokol Bartošovice a obec Bartošovice pořádají v sobotu 5. května
2018 od 9,00 hodin v tělocvičně základní školy
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE O POHÁR
OSVOBOZENÍ OBCE Startovné 50,- Kč.
Přihlášky přijímá pan Peter Sagan, tel. 731 902 893.

HYDRAULICKÁ KOLÍKOVANÁ – 2. ROČNÍK
pondělí 7. května 2018
- soutěž pro dospělé ve strojnické zručnosti
- plocha kolem Hospůdky „U Jarušky“ v Hukovicích
od 16,00 hodin
- Přijďte si vyzkoušet svou zručnost !
pondělí 7. května 2018
SOUTĚŽ VE ŠKVAŘENÍ VAJEČINY
plocha kolem Hospůdky „U Jarušky“ v Hukovicích
od 18,00 hodin
Region Poodří a Obec Bartošovice Vás zvou v sobotu
12. května 2018 do zámku a zámeckého parku na
OTVÍRÁNÍ POODŘÍ S POODERSKÝM KOŠTOVÁNÍM

PROGRAM
Záchranná stanice v Bartošovicích
9,00 – 17,00 hodin – otevřeno pro veřejnost
10,00 – 16,00 hodin – hodinové komentované prohlídky

Pěší turistika
9,30 hodin – „Zámecká naučná stezka“ - vycházka s ornitologem a
průvodcem okolím obce
Raftování na rybníce
V případě příznivého počasí nabízíme raftování na rybníce – nutno
předem telefonicky objednat – tel. 556 720 490
Pooderské koštování
12,00 hodin – Koštování pooderských pálenek v prostorách zámku
15,00 hodin – Vyhlášení výsledků koštování a krále pálenky na rok
2018 v kategorii slivovice, jabkovice, hruškovice
V prostorách zámku můžete během dne shlédnout:
Výstavu fotografií „Poodří – krajina mokřadů“
Hobby výstavu keramiky Kataríny Vendrákové z Košic na téma „Boty,
botičky“
Stálou výstavní expozici Moravského Kravařska
Prezentaci „Pohádkového Poodří“, DM TO Poodří Moravské Kravařsko,
o.p.s., možnost fotografování dětí v kostýmech pohádkových bytostí
Zámecký park a nádvoří zámku
Prezentace firmy Husqvarna Nový Jičín – ukázka mechanizace pro
údržbu zeleně
Prezentace a prodej výrobků s regionální značkou „MORAVSKÉ
KRAVAŘSKO regionální produkt®“
Tvůrčí dílna Včelaříků z Bartošovic pro děti
V době od 11,00 do 15,00 hodin nabízíme domácí kuchyni, kuchyni
Moravského Kravařska

DĚTSKÝ MUZIKÁL SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ
Základní škola a obec Bartošovice připravují při
příležitosti Dne matek v sobotu 19. května
2018 od 15,00 hodin na obecním sále
v Bartošovicích dětský muzikál Sněhurka a
sedm trpaslíků v podání žáků 2. třídy základní
školy. Vstupné dobrovolné !

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY - 2. ROČNÍK - BARTOŠOVICKÁ 24
Místní organizace rybářů Bartošovice zve všechny zájemce
na 2. ročník čtyřiadvaceti hodinových rybářských závodů na
přehradu u Hukovic.
Začátek závodu je v sobotu 19. května 2018 v 9,00 hodin,
prezentace účastníků již od 7,30 hodin.
Po ukončení závodu v neděli v 9 hodin bude následovat vyhodnocení a
předání cen vítězům. Organizátoři zvou i nerybáře a příznivce k
návštěvě zajímavé a v kraji ojedinělé akce v pěkném přírodním
prostředí. Pro všechny žíznivé i hladové bude připraveno občerstvení
(čepované pivo, káva, alko i nealko, kompletní sortiment domácí
zabíjačky, grilované maso, uzení kapři a další).
Podrobnější informace najdete na www.rybaribartosovice.eu .
Na všechny přítomné se těší organizátoři.

Klub seniorů Bartošovice pořádá v sobotu 26. května 2018
od 14,00 hodin v areálu Stodolní v Bartošovicích
ŠKVAŘENÍ VAJEČINY. Každý z účastníků si
přinese 3 vejce, dle možnosti sádlo, slaninu, cibuli,
pažitku, kopřivy a další přísady do vaječiny dle
vlastní chuti.Chléb bude zajištěn.
Akce je určena pro veřejnost, nikoliv pouze pro
členy klubu seniorů, může přijít kdokoliv!

OTEVÍRACÍ DOBA OD 1. KVĚTNA 2018
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

zavřeno
16,00 – 22,00
16,00 – 22,00
16,00 – 22,00
16,00 – 23,00
15,00 – 23,00
15,00 – 22,00

Na čepu – Radegast 10o, Radegast 12o, Kofola
Víkend – volba sládků – Radegast 10o, Radegast 12o
Master 13o, Master 18o
Birell – grep - pomelo
Kofola
Dále nabízíme – PIZZA MARKÝZ – 10 druhů
Možnost posezení na terase

OTEVÍRACÍ DOBA OD 1. KVĚTNA 2018
Pondělí – pátek
Sobota
Neděle

16,00 – 20,00
15,00 – 20,00
15,00 – 20,00

Na čepu – Radegast 10o, Svijany 11o, Kofola
Alkoholické a nealkoholické nápoje, sladkosti, nanuky
Venkovní posezení

Přijmeme prodavačky do podnikových prodejen. Požadujeme praxi jako
prodavačka (maso/uzeniny výhodou), pracovitost, spolehlivost, komunikativnost. Nabízíme stabilní práci, mzdu od 90 Kč/hod., možnost
zkráceného úvazku a prodloužení smlouvy na neurčito.
Benefity: Zaměstnanecké balíčky, zvýhodněné nákupy, příspěvek na
penzijní připojištění, 3 dny dovolené navíc, příspěvek zaměstnavatele
na
penzijní připojištění a další.
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