
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 
 

 

Do naší obce přijela firma z Brna a bude u KD vykupovat následující věci: 

různé hodiny, kapesní hodinky náramkové, porcelán, keramiku na pečení, 

bižuterii, stříbro, zlato a zlaté zuby, svícny, kafemlýnky, hmoždíře, šavle, 

bodáky, hudební nástroje, obrazy, různé svaté předměty, růžence, modlitební 

knížky, staré hračky, špacír hůlky, pohlednice, medaile a další různé staré věci. 

Zdrží se asi 1 hodinu po vyhlášení.  

MUDr. Burýšková – dětská ambulane sděluje, že po dobu prázdnin bude 

ordinovat do 16.hod. 

MUDr. Blanář oznamuje, že od 18.7.-29.7.2016 nebude ordinovat. 

MUDr. Novotná nebude od 1.8.-9.8.2016 ordinovat. 

Firma BV Brumovice výtahy  přijme, do provozovny Brumovice a Klobouky, 

pracovníky na pozici svářeč, zámečník . Nástup  ihned.  Hlaste se přímo 

v provozovně v Kloboukách u Brna, Nádražní 84 ( naproti stavebniny Vlček) u  

Ing. Bobka nebo na telefonu  518 305 570. 

Společnost Stanislav Hovězák s.r.o. provozující dřevovýrobu v Kloboukách u 

Brna hledá do svého provozu pracovníka na třídění a opravu palet. Výhodné 

platové podmínky, nástup ihned. Zájemci se mohou hlásit na tel. 736 631 591 

nebo na e-mailu drevovyroba@drevovyrobahovezak.cz. 

Soukromý prodejce z Hradiště bude ve čtvrtek 28.7.2016 od 10.00-10.30hod. 

prodávat u KD:čerstvá vejce cena dle velikosti 55-88,-Kč/plato, brambory, 

rajčata, okurky, česnek a borůvky z JČ cena 85,-Kč/litr, odběr od  3litrů cena 

80,-Kč/litr (nádoby s sebou). 

Soukromý prodejce ze Sudoměřic bude ve čtvrtek 28.7.2016 od 10:30 - 11:00h u 

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

bude prodávat čerstvě bourané maso. Akce:vepř. plec 99,- Kč/ kg, kýta 119,-Kč / 

kg, kotleta 119,-Kč /kg, krkovička 115,-Kč /kg, bok s k. 75,-Kč /kg. 

Pepíčkovo řeznictví a uzenářství bude v pátek 29.07.2016 v 8:00 hod u KD 

prodávat maso a masné výrobky. Akce: vepřová kotleta s kostí  99 Kč/kg, 

vepřová kotleta bez kosti 139 Kč/kg, mleté maso 89 Kč/kg,koleno bez kosti  

79 Kč/kg,cigára 109 Kč/kg,hovoranská klobása  109 Kč/kg. 
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Drůbežárna Prace bude v sobotu 30. 7.    v  8:30 hod. 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          

váze 3-4 kg - cena 190 Kč/ks,krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové 

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

Kdo z občanů ztratil pánské kolo nechť se informuje na tel.č.723.452.802. 

 


