HLÁŠENÍ
ze dne 13. 3. 2019

Firma JUKKA bude prodávat v pátek 15.
března 2019 v čase od 13.00 do 13.30
hodin před Obecním úřadem v Terezíně
následující stromky k jarní výsadbě. Jabloně,
hrušně, meruňky, nektarinky, broskve, odolné švestky
vhodné na pálení, ryngle, blumy, třešně, višně, třešňo
višně, oskeruše, keřové a stromkové rezistentní angrešty
a rybízy, lísky, ostružiny, stolní vinnou révu, kanadské
a čukotské borůvky, růže, rododendrony, azalky,
převislé vrby, okrasné trávy, sazenice jahod a jiné. Více
informací najdete na letácích ve vašich poštovních
schránkách.

Vinařský spolek Karlín
pořádá v sobotu 16. 3. od
15 hodin na Švehlově
domě IV. ochutnávku vín.
Od 17 hodin bude k tanci a
poslechu hrát cimbálová muzika Červenica ze Šardic.
Vstupné 150 Kč vč. skleničky a katalogu. Občerstvení
zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.

Po sobotní akci košt sušenek se našel
deštník. Majitel si ho může vyzvednout na
Obecním úřadě.

Firma Elektro Zrůcký
Kobylí,
upozorňuje občany na
novou akci Proton,
letáky najdete ve Vašich
schránkách.
Nabízí
akční
ceny
celého
sortimentu
elektro.
Například chladničky,
mrazničky,
sporáky,
pračky, malé kuchyňské
spotřebiče,
televizory
připravené na novou normu vysílání, setoboxy a další
elektroniku ve slevě. Přijímá i telefonické objednávky,
zboží přiveze až k vám domů. Vše i na splátky, bez
počáteční hotovosti!
Informace na prodejně Elektro Zrůcký Kobylí,
telefon 519 431 181.

V pátek 15. 3. 2019 od
13:20 do 14:00 bude na
místním
hřbitově
KamenictvíBronislav
Urbanec ml. provádět
kamenickou práci. Budeli mít někdo s občanů
zájem o nápis, přisekávku, pomník, opravu hrobu a
podobně, ať se dostaví ve zmíněnou dobu na místní
hřbitov.

Studio Fit 1 nabízí fitness lekce
i zdravotně rehabilitační
cvičení a cvičení na zdravá
záda. Každou středu je
v Krumvíři
v 18:00
hodin
cvičení Pilates na zdravá záda a
v 19:00 hodin Bodyforming.
V Bořeticích na hotelu Kraví hora je v pondělí ve 20:00
hodin cvičení pro začátečníky, ve středu ve 20:00 hodin
Pilates na zdravá záda. Na všechny lekce je potřeba
rezervace na tel. 722906389 nebo 777493650.
Informace o lekcích najdete na www.tstudio1.cz.

