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Paní Švagerková Ludmila Mutěnice oznamuje, že objednává koláčky k hodům. 

Tvarohové, ořechové, povidlové a makové – za 1ks cena 3,80Kč. Objednávky na 

tel. č. 776 711 992 nebo 518 370 717. Koláčky vám budou přivezeny v pátek 

19.8.2016 v 18h ke KD. 

Zelenina Vitamínka Uherský Brod bude dnes 15.6.2016 od 15:40 do 16:00 h u 

KD prodávat Slovenská rajčata, papriky, okurky,  jahody 49Kč/Kg, brambory , 

nové brambory ze Znojma, nová cibule, česnek, jablka, hrušky 16 Kč/Kg, 

žampiony, hlíva ústřičná, další ovoce a zeleninu. Dále nabízí český med a olejové 

svíčky za 10 Kč/ks. 

Soukromý prodejce ze Sudoměřic bude ve čtvrtek 16.6.2016 od 9:30 u KD 

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

bude prodávat čerstvě bourané maso. Akce: vepř. plec 89,- / kg, kýta 109,- / kg, 

kotleta 109,- / kg, krkovička 105,- / kg, bok s k. 75,- / kg, bok b. k. 85,- / kg. 

Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 16.6.2016 od 10:00h – 10:30h u 

KD prodávat čerstvá vejce cena dle velikosti 55 až 88 Kč/plato. Dále prodej nové 

brambory ze Znojma, květák, rajčata, kedlubny, okurky, papriky a další.  

Soukromý prodejce z Vacenovic bude ve čtvrtek 16.6.2016  od 13:00h do 13:30h 

prodávat u KD jablka Golden, Idaret, Jonagold a Topaz 1kg za 15 -17Kč. Dále 

konzumní brambory 1kg za 12,50Kč a nové brambory 1kg za 15Kč. 

Spolek ProKrumvíř zve všechny na Winerun - Krumvířský vinařský běh, který 

se uskuteční v sobotu 18.6.2016 na národopisném stadionu. Začátek akce a 

registrace startujících je v 10h. Vstupné zdarma. 

Město Klobouky srdečně zve na koncert DH ŠOHAJKY v neděli 19.června v 

sále Sokolovny. Začátek je v 18:00h. 

Pobočka České spořitelny Klobouky u Brno oznamuje, že v pátek 24.6.2016 

bude z personálních důvodů uzavřena. Bankomat bude plně funkční a nejbližší 

dostupná  pobočka je na Čejči. 

Bezpečnostní služba přijme na hlavní pracovní poměr spolehlivého pracovníka 

na pozici strážný. Pracoviště Brumovice. Vhodné pro osoby se zdravotním 

omezením. Nástup od 1.7.2016. Kontakt p. Ostřížek tel. č.: 602 961 580.   

Drůbežárna Prace bude v sobotu 18. 6.   v 8:30 hod.  u KD prodávat: 

kuřice všech barev + chovné kohouty  - cena 170 Kč/ks, roční slepice - cena 80 

Kč/ks, brojlerová kuřata, káčata, housata, husokačeny, krůty, jatečné kachny o 
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váze 3-4 kg - cena 190 Kč/ks. Krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové 

doplňky, dále pak vykupovat králičí kožky - 5 Kč/ks. 

 


