
HLÁŠENÍ 

ze dne 14. 10. 2020 
       

Na základě nařízení vlády se do 

25. 10. 2020 mění úřední hodiny obecního 

úřadu. Otevřeno bude v pondělí a ve středu, 

dopoledne od 9:00 do 11:00 hodin a 

odpoledne od 14:00 do 17:00 hodin.  

 

Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi, 

bude zítra ve čtvrtek 15. října od 10:55 do 11:10 v naší 

obci nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího, 

kachního, králičího, vepřového a 

hovězího masa, poctivých 

masouzenářských výrobků a 

škvařeného sádla za nízké ceny. 

Současně s prodejem masa bude 

probíhat prodej českých vajec. 

Dále například: hovězí líčka 239 Kč/kg, krůtí prsní řízek 

199 Kč/kg, vepřová krkovice 109 Kč/kg, vepřová plec 

109 Kč/kg, vepřová masitá žebra 89 Kč/kg, kuřecí zadní 

čtvrtky mražené 49 Kč/kg, špekáčky, klobásy, tlačenka, 

paštiky, masové rolády aj. 

Příjem objednávek na tel. čísle: 777 814 413.  

 

Paní knihovnice oznamuje, že z důvodu nemoci bude 

knihovna v sobotu 17. října uzavřena. 

 

 

 



K 30. září skončilo období pro 

vyhodnocení slev z poplatku za odpady 

pro příští rok. Prosíme občany o 

kontrolu přidělených EKO bodů a 

svezených odpadů, aby se předešlo 

případným nedorozuměním při platbě 

poplatku za odpady. Možnost uplatnit jakoukoliv 

reklamaci končí 30. 11. 2020. V případě nejasností se 

obracejte na mail kolektiv@mojeodpadky.cz nebo 

podatelnu obecního úřadu. 

 

Obec Terezín vyhlašuje výběrové 

řízení na pozici referenta obecního 

úřadu na HPP, s úvazkem 20 hodin 

týdně. Termín nástupu je od 1. 12. 2020, případně 

dříve, dle dohody. Pracovní poměr se sjednává na dobu 

neurčitou. Zájemci o zaměstnání doloží písemnou 

přihlášku, životopis, motivační dopis, originál výpisu 

z Rejstříku trestů, ověřenou kopii o nejvyšším 

dosaženém vzdělání a souhlas s poskytnutými údaji pro 

účely VŘ, a to osobně nebo poštou do 28. října do 

14:00. Více informací najdete na webových stránkách 

obce Terezín. 

 

Obchod s textilem, obuví, 

kabelkami a dalším zbožím 

v 1. patře obchodu COOP 

v Mutěnicích na Brněnské ulici 

oznamuje, že aktuálně probíhá výprodej se slevami od 

15% do 30%. Těší se na Vaši návštěvu! 
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