HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Soukromý prodejce Bojanovský bude v úterý 3.5.2016 od 8h u OÚ prodávat
přísady: rajčata, papriky, okurky, melouny a baklažány. Prodej přísad bude
probíhat každé úterý.
Potraviny ,,U Vašulků“ zahájily prodej vakuovaného čerstvého masa od
regionálního výrobce: Uzenářství Zahrádka Hovorany. Maso je vždy čerstvé,
bez éček, se zárukou původu masa. Možnost objednávek libovolného množství i
druhu masa.
Česká pošta Krumvíř oznamuje občanům, že ve čtvrtek 28.4.2016 bude otevřeno
pouze odpoledne od 13h do 15h. Dopoledne bude zavřeno.
MUDr. Novotná oznamuje občanům, že ve čtvrtek 28.4.2016 a v pátek 29.4.2016
neordinuje.
Soukromý prodejce ze Sudoměřic bude ve čtvrtek 28.4.2016 od 9:30 u KD
prodávat: uz. bok, uz. maso, sádlo, tlačenku, cigára, kabanos, klobásy. Dále
bude prodávat čerstvě bourané maso. Akce: vepř. plec 85,- / kg, kýta 109,- / kg,
kotleta 99,- / kg, krkovička 99,- / kg, bok s k. 75,- / kg, bok b. k. 85,- / kg.
Rybářství Dujsík bude v naší obci prodávat živé ryby ve čtvrtek 7.4.2016 ve 13
h u OÚ. Nabízí kapra, kapří půlky, amur a pstruh. Ryby na požádání zabije a
vykuchá. Dále nabízí čaje od MUDr. Ratajové.
Firma Kohaplant, spol. s.r.o. bude v pátek 29.4.2016 od 11:20h do 11:40h u KD
prodávat ovocné stromky. Sortiment stromků bude následující: Jabloně,
Broskve, Švestky, Hrušky, Meruňky, Višně, Lísky, Třešně srdcovky,
Nektarinky, Rybíz červevé, bílé a černé – osvědčené odrůdy vynikající chuti,
nenáročné na pěstování. Angrešt bílé a červené odrůdy odolné proti padlí.
Borůvky, Ostružiny, Zimolez, Aktinidie –kiwi – mrazu odolná osvědčená odrůda
vhodná do všech poloh, Réva stolní, Maliny, Amelanchier, Balené růže – široký
sortiment odrůd od bílé až po krvavě červenou. Speciální hnojivo na podporu
kořenového systému. Švestky pouze za 99,- Kč. Kořeny jsou ošetřeny speciálním
disperzním gelem, který chrání kořeny před vysušením.
Drůbežárna Prace bude v sobotu 30.4. v 8:30 hod. u KD prodávat: kuřice všech
barev + chovné kohouty - cena 170 Kč/ks, roční slepice - cena 80 Kč/ks,
brojlerová kuřata, káčata, husokačeny, krůty, krmivo pro drůbež a králíky +
vitamínové doplňky.
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V obci Dolní Bojanovice, okres Hodonín se 24.4.2016 ztratila 5 měsíců stará
fenka pitbulla jménem Trixi!!!!!! Trixie je 5 měsíců stará pitbullka. Na své
jméno slyší. Nemá obojek, ale je čipovaná (900032002412695). Je bílá s hnědým
flekem na oku a váží cca 20 kg. Je milá a hravá. Ztratila se ze zahrady,
rozkousala plot a utekla. Odměna za nalezení 10 000 Kč! Pokud byste ji zahlédli
či o něm získali jakékoliv informace, zavolejte nám prosím na naše telefonní
číslo 603 251 426 nebo napište na email mireckahlanova@seznam.cz.
ČZS Krumvíř oznamuje občanům, že pořádá zájezd na zahradnickou výstavu
FLORIA KROMĚŘÍŽ, který se koná v sobotu 7.5.2016. Odjezd je v 7h od OÚ.
Záloha 200,-Kč. Přihlášky u pana Schmieda Miroslava st. do neděle 1. 5.2016.
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 31.5.2016.
TJ Sokol Krumvíř oznamuje občanům, že v sobotu 30.4.2016 ve 13h sehraje
přípravka Krumvíř fotbalový zápas v Horních Bojanovicích, ve 14:15h sehraje
dorost Krumvíř fotbalový zápas s Rakvicemi na domácích hřišti v Brumovicích
a v 16:30h sehraje na domácím hřišti mužstvo Krumvíř fotbalový zápas
Křepicemi. V neděli 1.5.2016 ve 14:30h sehrají na domácím hřišti žáci Krumvíř
fotbalový zápas s Nosislaví.
Firma Kovo Staněk s.r.o. Brumovice přijme do HPP- lakýrníka do práškové
lakovny na třísměnný provoz. Nástup možný ihned. Kontakt pí. Kalousková –
tel.739788 465.
ZEMAX Šitbořice a.s, přijme do pracovního poměru ošetřovatele v živočišné
výrobě. Požadujeme spolehlivost , dobrý vztah ke zvířatům. Kontaktní osoba na
tel. 777744053. Nástup možný ihned nebo po dohodě.
Francouzská firma LISI AUTOMOTIVE FORM a.s. v Čejči, zabývající se
výrobou bezpečnostních prvků do automobilů, přijme pracovníky do
třísměnného provozu na pozice lisař kovů, operátor obráběcích automatů a
údržbáře strojní a elektro. Nabízíme zázemí stabilní společnosti, závodní
stravování, týden dovolené navíc, příspěvek na životní a penzijní připojištění.
Pro lisaře, operátory a údržbáře strojní požadujeme vyučení ve strojírenském
oboru, pro údržbáře elektro vyhl. č.50/1978 sb., §6. Nástup možný ihned.
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Kontaktovat můžete p. Ing. Poláka (personální manažer, Ing. Ilja Polák, Čejč 276), tel. č.:
518 606 655 nebo na e-mail: ilja.polak@lisi-automotive.com.

