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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. 

Mužský sbor Krumvíř Vás srdečně zve na adventní koncert, který se uskuteční 

v neděli 13.12.2015 v 16h v KD. Kromě domácího mužského sboru uslyšíte i 

dívčí komorní sbor OK VOCAL s vedoucím Jiřím Chlebníčkem a Martina 

Foretníka. 

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 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. 

Soukromý prodejce ze Sudoměřic bude ve čtvrtek 10.12.2015 od 9:30 u KD 

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

bude prodávat čerstvě bourané maso. Akce: vepř. plec 92,- / kg, kýta 99,- / kg, 

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

Zelenina Vitamínka Uherský Brod bude ve čtvrtek  10.12. od 9:45h  do 10:00 h u 

KD , prodávat  brambory na uskladnění z Vysočiny ,cibuli,česnek , jablka , 

čerstvou hlívu ústřičnou a žampiony,rajčata,okurky,papriky,další ovoce a 

zeleninu. Dále nabízí český med a olejové svíčky za 10 Kč/ks. 

Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 10.12.2015 od 10–10:30h u KD 

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.  
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Pepíčkovo řeznictví a uzenářství oznamuje všem svým zákazníkům, že přijede 

do naší obce v pátek 11.12.2015  v 8.00 hodin ke KD. Nabízí k prodeji velmi 

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

Speciální akce: vepřové půlky na objednání 59 Kč/kg, vepřová plec 89 Kč/kg, 

vepřové koleno XXL 69 Kč/kg, hovězí zadní 203 Kč/kg, uzená krkovice 149 

Kč/kg, plísňová klobása 135 Kč/kg, sádlo 0,5kg 33 Kč/ks. 

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. 

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. 

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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