HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
MUDr. Burýšková oznamuje, že od pátku 5.4.2019 do čtvrtka 18.4.2019
neordinuje. Zástup MUDr. Diblíková Kobylí.
Lékárna Cyrmex Klobouky u Brna oznamuje, že z důvodu rekonstrukce bude
omezena otevírací doba a to do 30.4.2019 od 8:00h do 12:00h.
Veselý Jaroslav bude prodávat ve středu 17.4.2019 od 14:00h do 14:15h živé
ryby u OÚ. Nabízí: kapr I. třída 90,-Kč/kg, kapr výběr 100,-Kč/kg, amur 100,Kč/kg, tolstolobik 62,-Kč/kg a pstruh 175,-Kč/kg.
Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi, bude ve čtvrtek 18.4.2019 od
10:30h do 10:50h u KD v naší obci nabízet široký sortiment českého kuřecího,
krůtího, kachního, vepřového masa, poctivých masouzenářských výrobků a
škvařeného sádla za nízké ceny. Současně s prodejem masa bude probíhat
prodej českých vajec od 1,90 Kč/ks. Dále například: Škvařené sádlo od 59
Kč/kg, Kuřecí prsní řízky 119 Kč/kg, kuřecí zadní čtvrtky za 55 Kč/kg, aj.
Škvařené sádlo kyblík 1 kg za 59 Kč. Příjem objednávek na tel. čísle: 777 814
413.
E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení
distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie dne 18.4.2019
od 7:30h do 12:00h v ulici Rybníček včetně staveb u trafostanice po č. p. 442.
Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo
www.eon.cz.
Společnost Česká distribuční hledá brigádníky na roznos letáků. V případě
zájmu volejte tel. č.: 725 990 191 nebo e-mail: info@distribucni.cz.
Pro naši obec nabízí své služby kamenictví s dlouholetou tradicí, které u nás
bude přijímat objednávky na veškeré kamenické práce. Vše za výhodné ceny.
Pro využití této akční nabídky, je NUTNÉ si sjednat přesný čas schůzky s tímto
kameníkem, který se právě pohybuje v okolí naší obce a to na jednoduchém
telefonním čísle: 777-888-332. Nabízí: Nové pomníkové sestavy v žulovém
provedení, broušení starých hrobů, kompletní služby v oboru kamenictví a
restaurování, a jiné opravy a úpravy Vašeho hrobu, dnes sleva až 30%.
Prodejna elektroinstalačního materiálu firma MALGRE Klobouky u Brna na
ulici Masarykova 55 nabízí za akční ceny instalační kabely, krabice, stavební
sádru, vypínače, zásuvky, LED žárovky a další zboží. Při nákupu svítidla od
firmy NEDES dostane kupující LED žárovku zdarma. Za každý nákup nad 500
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Kč obdržíte balení stahovacích pásek jako dárek. Platnost akce je do konce
měsíce dubna. Nově byl také zahájen provoz půjčovny elektrického nářadí.
Bližší informace najdete na internetových stránkách firmy www.malgre.cz.
Otevírací doba prodejny je pondělí až pátek od 8:00h do 17:00h, v sobotu od
8:00h do 11:00h.

