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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. 

Firma OVO-SADBA bude ve čtvrtek 5.5.2016 v 8:45h u KD v naší obci prodávat 

zeleninové přísady: papriky, rajčata, košťáloviny, celer a salát. V nabídce budou 

také květinové sazenice: begonie, petúnie, pelargonie a jiné. Za akční ceny se 

slevou až 20% se budou doprodávat ovocné stromky a keře. Dále bude možné 

zakoupit zahradní a květinové substráty, různá hnojiva a speciální řadu 

postřiků AgroBio Opava. Prodejce se zdrží maximálně 30min. 

Pepíčkovo řeznictví a uzenářství oznamuje všem svým zákazníkům, že přijede 

do naší obce v pátek 6.5.2016  v 8.00 hodin ke KD. Nabízí k prodeji velmi 

kvalitní české maso a domácí uzeniny bez konzervantů a jakékoliv chemie. 

Speciální akce: vepřová kýta 89 Kč/kg, vepřový bok s kostí  69 Kč/kg, vepřové 

koleno XXL  65 Kč/kg, kabanos  83 Kč/kg, špekáčky 79 Kč/kg, salám Vysočina  

83 Kč/ks, salám Templář  89 Kč/ks, sádlo 0,5 kg  30 Kč/ks. Prodejce se zdrží dle 

zájmu občanů. 

Obec Krumvíř Vás srdečně zve 6.května v 18:00h do KD na taneční a hudební 

vystoupení Vojenského uměleckého souboru Ondráš s pořadem Taneční 

miniatury. Vstupné je dobrovolné. 

ČZS Krumvíř pořádá zájezd do maďarských lázní Mošoň, který se koná 

v sobotu 21.5.2016. Odjezd je v 6h od OÚ. Záloha je 500,-Kč. Přihlášky můžete 

podávat u p. Planého Františka do 14.5.2016. 

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. 



HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

Kominík a kamnář Tomáš Strouhal z Křepic provádí pravidelné roční kontroly 

a čištění komínů, vložkování komínů, připojování spotřebičů a staví krby dle 

platných norem včetně revize. Objednávky na telefonu: 774 938 398 nebo na 

webu: www.kominem.cz.  

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. 

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. 
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