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Oznamujeme občanům, že rozdáváme kalendář na rok 2016. Jeden kus na číslo 

popisné. Kdo má o kalendář zájem může si ho vyzvednout na OÚ. 

Rada Krumvířského zpravodaje oznamuje, že připravuje již poslední číslo 

letošního zpravodaje. Své příspěvky prosím zasílejte na e-mail: 

krumvirskyzpravodaj@seznam.cz do 6. prosince. 

TJSK pořádá v sobotu 5.12.2015 v KD Mikulášskou zábavu. Hraje DJ’s – oldies 

až po nové hity. Do 21 hodin vstup zdarma. Můžete se těšit na mikulášský 

svařák, punč, soutěže a půlnoční nadílku. Masky – tekuté překvapení zdarma.  

Agro Krumvíř oznamuje, že příští týden v pondělí 7.12.2015 a v úterý 8.12.2015 

bude proplácet nájmy z půdy a zároveň vybírat doplatky za obdělávání vinic. 

Soukromý prodejce z Vacenovic bude v pondělí 7.12.2015  od 11:30 do 12:00h 

prodávat u KD jablka Golden, Jonagold 1kg za 15Kč, hrušky 1kg za 15Kč. Dále 

brambory Marabel po 25kg balení 1kg za 11Kč, cibuli 1kg za 12Kč a česnek 

100Kč za 1kg. 

Veselý Jaroslav bude ve středu 9.12.2015 od 13:45h do 14:00h 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. 

Akciová společnost ROŽIVA Kašnice oznamuje všem vlastníkům, že ve středu 

9. prosince a ve čtvrtek 10. prosince bude vyplácet pachtovné z půdy. Vyplácet 

se bude vždy od 9,00 hodin do 14,00 hodin v kanceláři účtárny akciové 

společnosti v Kašnici. 

Drůbežárna Prace bude ve středu 9.12.  v 8:30 hod. u K.D. prodávat: kuřice - 

cena 170 Kč/ks, krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové doplňky, dále pak 

vykupovat králičí kůže - cena 5 Kč/ks. 

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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Kominictví Tomáš Strouhal z Křepic provádí pravidelné roční kontroly a čištění 

komínů provádí také vložkování komínů a staví krbové obestavby dle platných 

norem včetně revize pro informace volejte 774 938 398 nebo webová stránka: 

www.kominem.cz. 
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