
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

Oznamujeme občanům, že svoz popelnic před vánočními svátky proběhne 

v pondělí 21.12.2015. 

MUDr. Novotná oznamuje občanům, že od pondělí 14.12.2015 do pátku 

18.12.2015 nebude ordinovat. Další dny do konce roku bude ordinovat 

v pracovní dny. Ordinační dobu ještě upřesní. 

Veselý Jaroslav bude ve středu 16.12.2015 od 13:30h do 13:45hh u KD prodávat  

živé ryby: kapr I. třída 80Kč/kg, výběr 90Kč/kg, amur 100Kč/kg, tolstolobik 

58Kč/kg a pstruh duhový 150Kč/kg. Dále bude prodávat čerstvá vejce z 

drůbežárny Pohořelice cena dle velikosti. Na požádání ryby zdarma zabije a  

vykuchá. 

Soukromý prodejce ze Sudoměřic bude ve čtvrtek 17.12.2015 od 9:30 u KD 

prodávat: uz. bok, uz. maso, sádlo, tlačenku, cigára, kabanos, klobásy. Dále 

bude prodávat čerstvě bourané maso. Akce: vepř. plec 75,- / kg, kýta 99,- / kg, 

kotleta 104,- / kg, krkovička 92,- / kg, bok s k. 65,- / kg, bok b. k. 75,- / kg. 

Rybářství Dujsík bude ve čtvrtek 17.12.2015 ve 13:30h u OÚ prodávat živé 

ryby: kapr, amur, tolstolobik, sumec a úhoř. Ryby zdarma zabije a vykuchá. 

Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 17.12.2015 od 14:30–14:45h u 

KD naposledy v letošním roce prodávat čerstvá vejce cena dle velikosti 60 až 88 

Kč/plato. Dále prodej  česnek, mák, med a výkup světlých suchých letošních 

ořechů 110,-Kč/kg.  

Oznamujeme občanům, že do naší obce přijede v pondělí 21.12.2015 v 11:30h a 

ve středu 23.12.2015 v 11:30h pojízdná prodejna s živými rybami. Pohořelický 

kapr: kapr 1. třída (do váhy 2,5kg) 88Kč/kg, kapr výběr (nad 2,5kg) 96Kč/kg, 

amur 105,-Kč/kg, tolstolobik 65,-Kč/kg. 

Společnost Stanislav Hovězák s.r.o. v Kloboukách u Brna zabývající se výrobou 

dřevěných přepravních obalů hledá do svého provozu z důvodu zvýšení objemu 

zakázek pracovníky na pozice kompletář výrobků. Velmi dobré platové 

ohodnocení. Nástup ihned. Zájemci se mohou hlásit na tel. 736 631 591 nebo na 

e-mailu drevovyroba@drevovyrobahovezak.cz 

Firma METAL WORKING CZ Kobylí hledá do pracovního poměru lakýrníka. 

Požadavky: praxe v oboru výhodou. Zájemci se mohou hlásit na tel.č.: 

519 367 146 nebo na e-mail info@metalworking.cz. 
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Městys Boleradice hledá zaměstnance do nové obecní restaurace v Boleradicích 

na pozice  číšník/servírka , provozní , kuchař. Hledáme zodpovědné a samostatné 

uchazeče s aktivním přístupem a zájmem o práci. Nabízíme stabilní práci 

v novém kolektivu, fixní platové ohodnocení a bonusy. Nástup od ledna 2016. 

Bližší informace k nabízeným pozicím získáte na  telefonním čísle  519 423 185 

nebo emailové adrese obec@boleradice.cz. 
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