HLÁŠENÍ
ze dne 20. 5. 2020
Spolek rybářů oznamuje, že
svoz železného šrotu proběhne
ve středu 27. května od 17:30.
Firma Elektro Zrůcký Kobylí, upozorňuje občany na
novou akci Proton, letáky najdete ve Vašich
schránkách. Nabízí akční televizory a setoboxy
připravené na novou normu vysílání. Dále - chladničky,
mrazničky, sporáky, pračky, malé kuchyňské spotřebiče
a další elektroniku ve slevě. Přijímá i telefonické
objednávky, zboží přiveze až k vám domů.
Informace na prodejně Elektro Zrůcký Kobylí,
telefon 519 431 181.
Spolek rybářů Terezín Vás srdečně zve na
Tradiční rybářské závody,
které se konají na Mokřadě
v sobotu 30. května od 7:00 do 15:00 hodin.
Pro vítěze budou připraveny poháry a hodnotné ceny.
1. cena je sele na gril. Občerstvení zajištěno.
Těšit se můžete na kapří speciality.

Spolek vojenské historie Valtice,
sbírající podklady pro knihu o legionářích
z Terezína a okolních obcí našeho
regionu, žádají občany a potomky
legionářů, zda by byli nápomocni a
poskytli na obecní úřad k zapůjčení
fotografie, dobové předměty a také cenné
informace týkající se příslušníků legií.
Pan Antonín Hoša oznamuje majitelům sklepů, že bude
vybírat za vodu v sobotu 23. května v 14:00 hodin
a v neděli 24. května v 10:00 hodin.
Obecní úřad upozorňuje občany, kteří dosud neuhradili
poplatek za odpady, aby tak učinili co nejdříve buď
v hotovosti na obecním úřadě, v pondělí a středu od
8:00 do 17:00 hodin, nebo bankovním převodem na účet
obce. Výši poplatku vám sdělíme osobně nebo
telefonicky na čísle 518 361 325. Dále můžete hradit
také poplatek za psy, který je splatný do 31. 8. 2020.
Základní umělecká škola v Kloboukách informuje,
že přijímací zkoušky do hudebního a tanečního oboru
na školní rok 2020/2021 se budou konat
 ve čtvrtek, 11. června
 v pátek 12. června
 od 13:30 do 18:00 hodin
 v ZUŠ v Kloboukách.
Další informace a přihlášku najdete na webových
stránkách školy nebo obce Terezín.

