
 

 

HLÁŠENÍ 

ze dne 8. 3. 2019 

 

 

Firma JUKKA bude prodávat 
v pátek 15.března 2019  v čase  13.00 - 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, třešňovišně, 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. 
  
 

 

V sobotu 9. 3. v 13:00 přijede na obvyklé prodejní místo 

prodejce jablek z Velkých Bílovic. Cena jablek od 8 do 15 

Kč/kg. 

 

 

 

Pojízdná prodejna společnosti ZERA, a. s. Ratíškovice 

oznamují , že  ve středu 13. 2. v  10 : 30  bude v naší obci 

prodávat krmné směsi pro hospodářská zvířata - králík 25kg za 

220,-; nosnice - sypká 25kg za 245,-; nosnice granule 25 kg za 

250 kč a jiné. Produkty jsou nabízeny v baleních po 10 kg a 25 

kg, vše za výhodné ceny.  Více informací a objednávky na 

telefonu: 727 982 766." 

 



 

Prodejna hospodářských potřeb 

v Čejči oznamuje, že prodává 

sadbové brambory, objednané i 

volně bez objednávky. Dále 

nabízí velký výběr hnojiv, 

postřiků, semen, substrátů a 

krmiv. Další informace na tel.: 

518 361 245. 

 

 

Drůbežárna Prace bude ve středu 13. 3. v 8:45 hod.  

prodávat: 

kuřice všech barev, chovné kohouty, roční slepice,  

krmivo pro nosnice a králíky, vitamínové doplňky,  

dále pak vykupovat králičí kožky - cena 10 Kč/ks. 

 
 

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ 
 

 
Firma BV Brumovice výtahy s.r.o. hledá pracovníka na pozici: 

 
zámečník, svářeč 

Velikost úvazku: HPP na dobu neurčitou se zkušební dobou, provozovna 
Brumovice 

Firma nabízí: zajímavou, dobře placenou práci v zavedené firmě, mladý 
kolektiv 

 
Kontaktní osoba:  
p. Martin Babáček 
tel. 603 218 765 
 

 

 

 

 

 

 



 

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. 
 
 

 


