
 

HLÁŠENÍ 

ze dne 17. 4. 2019 
                                             

Firma Kohaplant - Váš 

dlouholetý prodejce ovocných 

dřevin, uskuteční ve čtvrtek 18. 

dubna před obecním úřadem od 14:00 do 14:20 

prodej ovocných stromků a balených růží. Dále bude 

prodávat například speciální hnojivo na podporu 

kořenového systému, nebo švestky za 99 Kč. Kořeny 

jsou ošetřeny speciálním disperzním gelem, který chrání 

kořeny před vysušením. 

 
 

 

Spolek rybářů Terezín vás zve na 

Tradiční rybářské závody, které 

proběhnou v sobotu 20. dubna na 

Mokřadě od 7 do 13 hodin. Pro vítěze 

budou připraveny poháry a hodnotné 

ceny. Občerstvení zajištěno. Srdečně 

zvou pořadatelé.  

 

   
 

Ordinace MUDr. Marek Uřičář oznamuje, že 

ve čtvrtek 18. dubna se z důvodu dovolené 

neordinuje. 

Ordinaci v tento den zastupuje zdravotní středisko 

v Mutěnicích. 
  

   
   

  

   

   

   

  



   

   
Prodejna elektroinstalačního materiálu firma 

MALGRE Klobouky u Brna na ulici Masarykova 55 

nabízí za akční ceny instalační kabely, krabice, stavební 

sádru, vypínače, zásuvky, LED žárovky a další zboží. 

Při nákupu svítidla od firmy NEDES dostane kupující 

LED žárovku zdarma. Za každý nákup nad 500 Kč 

obdržíte balení stahovacích pásek jako dárek. Platnost 

akce je do konce měsíce dubna. Nově byl zahájen také 

provoz půjčovny elektrického nářadí. 

Bližší informace najdete na 

internetových stránkách firmy 

www.malgre.cz. Otevírací doba 

prodejny je pondělí až pátek od 8 do 

17 hodin, v sobotu od 8 do 11 hodin. 

 

 
 

Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi, bude  

ve čtvrtek 18. dubna od 10:55 do 11:10 v naší obci 

nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího, 

kachního, vepřového masa, poctivých maso 

uzenářských výrobků a 

škvařeného sádla za nízké 

ceny. Současně s prodejem 

masa bude probíhat prodej 

českých vajec od 1,90 Kč/ks. 

Dále například: 

 

Škvařené sádlo od 59 Kč/kg, Kuřecí prsní řízky 119 

Kč/kg, kuřecí zadní čtvrtky za 55 Kč/kg, škvařené sádlo 

kyblík 1 kg za 59 Kč, aj. 

 

Příjem objednávek na tel. čísle: 777 814 413.  

 

http://www.malgre.cz/


 

 

 

 

 

Vedení obce přeje všem občanům 

radostné prožití 

velikonočních svátků. 
 


