HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Oznamujeme občanům, že na vývěsce OÚ jsou vyvěšeny informace ohledně
náboru k Policii ČR.
Dětská ambulance Klobouky MUDr.Burýšková oznamuje, že do pátku 7.8.2015
nebude ordinovat. Zástup 1týden MUDr. Diblíková, Kobylí a zástup 2týden
MUDr.Nentvich, Šitbořice.
MUDr.Novotná nebude od 31.7.-16.8.2015 ordinovat z důvodu dovolené.
Drůbežárna Prace bude ve středu 5. 8. v 8:30 hod. u K.D. prodávat: kuřice a
chovné kohouty - cena 170 Kč/ks, roční slepice - cena 80 Kč/ks, brojlerová
kuřata a káčata, krůty, husokačeny, jatečné kachny 3-4kg, cena 190 kč/ks,
krmivo pro drůbež a králíky, dále pak vykupovat králičí kůže, cena až 10 Kč za
kůži.
Řeznictví Maso – závod Hovorany Vás srdečně zve do nové, moderní prodejny
masa a uzenin, která se nachází přímo v areálu jatek v Hovoranech. Otvíráme 5.
srpna 2015 v 7:00. Těšit se můžete nejenom na čerstvé maso a masné výrobky té
nejvyšší kvality pocházející pouze z českých chovů, ale také na poctivé, ručně
vyráběné mléčné výrobky, z malé mlékárny, nacházející se v malé obci Hlavnice.
Proto neváhejte a přijďte nás navštívit.
Zelenina Vitamínka Uherský Brod bude ve středu 5.8.2015 od 14:40 do 15:00 h
u KD, prodávat nové brambory ze Znojma, novou cibuli, nový česnek, okurky
nakladačky, čerstvou hlívu ústřičnou a žampiony, rajčata, papriky a okurky,
další ovoce a zeleninu. Dále nabízí český med, olejové svíčky za 10 Kč/ks.
Přijímáme objednávky na kvas broskve, švestky, hrušky na tel. č.: 777 959 930 .
Agrofarma Brumovice bude ve středu 5.8.2015 v 15:30h u KD prodávat
broskve v eko-kvalitě, vhodné k zavařování. Broskve budou naváženy po 13kg
v přepravkách. Cena za 1kg je 20,-Kč. Cena za 13kg je 260,-Kč. Zájemci o koupi
vezměte si přepravku na výměnu. Zdrží se asi ½ hodiny.

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Soukromý prodejce ze Sudoměřic bude ve čtvrtek 6.8.2015 od 11-11:20 hod. u
KD prodávat uz. bok, uz. kýtu, uz. kotletu, klobásy, párky, debrecinka, cigára,
sádlo, škvarky, tlačenku. Dále bude prodávat čerstvé bourané maso. Akce:
vepřová plec -84Kč, vepřová kýta – 90Kč, kotleta – 104Kč, vepřová krkovice –
104Kč, vepřový bok -75Kč.
Pepíčkovo řeznictví a uzenářství oznamuje všem svým zákazníkům, že přijede
do naší obce v pátek 7.8.2015 v 9.00 hodin ke KD. Nabízí velmi kvalitní české
maso a domácí uzeniny bez konzervantů a jakékoliv chemie. Speciální akce:
vepřová kýta 99 Kč/kg, vepřový bok s kostí 79 Kč/kg, uzená žebra 49 Kč/kg,
uzená vepřová hlava 30 Kč/kg, škvarková pomazánka 20 Kč/ks.
Národní soutěž vín Velkopavlovické vinařské podoblasti je prestižním kláním
přihlášených vín o jejich zařazení do Salonu vín ČR.
Akce proběhne dne 22.8.2015 pod garancí Svazu vinařů ČR a ve spolupráci
Národního vinařského centra.
Využijte jedinečné možnosti ochutnat všechna vína ucházející se o zařazení do
Salonu vín ČR. V Sále společenského domu, za doprovodu cimbálové muziky
Gracia, se můžete od 14.00 do 20.00 hodin bavit nad skleničkou dobrého vína.
Vstupné činí 300,- Kč. V rámci doprovodného programu se dočkáte také
vystoupení Hustopečské chasy, která Vás v 17.00 hodin před Společenským
domem naláká svým programem "Zarážání hory" na ulici Na Hradbách. Zde
pak po folklórním pásmu můžete pokračovat v ochutnávání vína ve sklípcích
hustopečských vinařů, ty pro Vás budou otevřeny od 18.00 hodin v obou
vinařským uličkách - ulice Vinařská i Na Hradbách.
KLEMPO, s.r.o., Kobylí přijme do pracovního poměru vyučené v oboru KOVO.
Přednostně vyučené zámečníky a klempíře s řidičským průkazem skupiny „B“.
Pracovníky vyučené v jiných oborech zapracujeme. Podmínkou je vzorná
docházka do zaměstnání. Bližší informace rádi poskytneme ne tel. č.:
777 757 697, 777 757 695, 519 431 311.

