
HLÁŠENÍ 16. 3. 2022 

___________________________________________________________________________ 

Prosíme občany, aby ve čtvrtek 17. března a pátek 18. března 

vyvezli popelnice před rodinné domy. Pracovník obce bude 

v tyto dny popelnice čipovat. Pokud nebudou popelnice 

očipované, tak je svozová firma nevyveze. Děkujeme za 

spolupráci. 

___________________________________________________________________________ 

BLANÁŘ NÁBYTEK  Brumovice přijme do pracovního poměru řidiče vnitropodnikové 

dopravy. 

Dvousměnný provoz. 

Vhodné pro zdatného důchodce nebo řidiče, který už 

nechce jezdit po světě, práce pouze v sídle firmy 

Brumovice 410. 

Mzda 30.000,-Kč. 

Příspěvek na dojíždění. 

ŘP C, E a profesní průkaz podmínkou. 

Bližší informace naleznete na www.blanar.cz, na 

telefonním čísle 727 807 451 nebo 519 440 651. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Kornfeil spol. s.r.o. z Čejče hledá mzdovou 

účetní. 

Bližší informace naleznete na webových 

stránkách www.kornfeil.cz. 

  

 

___________________________________________________________________________ 

Firma Poolhaus s.r.o. v Kloboukách u Brna hledá pomocného pracovníka do výroby 

plastových bazénů a nádrží.  

Náplní práce je:  
ka, formátová pila), dodržování 

pracovních postupů a stanovené kvality  

Požadované znalosti a dovednosti:  
vzdělání, vhodné pro absolventy i 

cizince, pracovitost, spolehlivost, manuální 

zručnost, fyzická zdatnost, dobrý zdravotní stav  

Nabízí:  

r, jednosměnný 

provoz, nadstandardní platové ohodnocení, 25 

dnů dovolené, možnost závodního stravování s 

příspěvkem zaměstnavatele, nástup možný ihned. Zájemci se mohou hlásit u paní Schöpp 

na telefonním čísle 775 023 941 nebo na e-mail: info@poolhaus.cz_ 
___________________________________________________________________ 
 

http://www.blanar.cz/
http://www.kornfeil.cz/
mailto:info@poolhaus.cz_


Firma JUKKA bude prodávat v pátek 18. března 2022  v čase  13.00 - 13.30 hodin 

před Obecním úřadem v Terezíně následující stromky k jarní výsadbě. Jabloně a hrušně i 

sloupcovité, meruňky, nektarinky, mininektarinky, 

broskve, rezistentní švestky vhodné na pálení, 

švestky japonské, ryngle, durancie, třešně, višně, 

třešňovišně, višně keřové, kdouloně, olivy, moruše 

bílé, mrazuodolný fíkovník, granátové jablka, bez 

černý, ziziphus jujuba, roubované ořešáky, keřové a 

stromkové rezistentní angrešty, keřové a stromkové 

rybízy černé a červené, stromkové josty, lísky 

keřové, ostružiny, maliny, malinoostružiny, 

malinojahody, stolní vinnou révu, kanadské, 

indiánské a čukotské borůvky, růže keřové i 

stromkové, rododendrony, azalky, sazenice jahod, 

brusinky, 3-odrůdový ibišek, samosprašné kiwi, liči, 

aronie keřové, klematis, pustoryl, dřín jedlý 

odrůdový, hortenzie, motýlí keře, čilimník  a jiné.  

Více informací najdete na letácích ve vašich poštovních schránkách. 

___________________________________________________________________________ 

 

V sobotu 19. 3. 2022 od 14 do 14.30 hodin 

přijede na místní hřbitov soukromá 

kamenická firma Suchánek-Holub a nabízí 

kompletní opravy starých pomníků, čištění 

obrub a soklů od mechu, stavění nových 

pomníků, tesání písma, obnova zlatem a 

stříbrem, dodání zákrytových desek ze žuly, 

drtě, lampy, vázy a další hrobové doplňky. 

Firma nabízí akci měsíce 45% slevu na lesklé 

obruby. Bližší informace na telefonu 

736 126 552. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Místní knihovna oznamuje, že v sobotu 19. 

března bude z důvodu nemoci uzavřena. 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Obecní úřad Terezín pořádá v pondělí 21. 3. 2022 

setkání, kde bude představen výzkum na témata, 

které považujete za důležitá pro život v obcích i 

okolní krajině, např. téma pozemkových úprav, 

udržitelnost zemědělského hospodaření, 

nastavování zemědělských dotací, spolupráce při 

plánování změn v obcích i okolní krajině, otázky 

spojené s vlastnictvím pozemků nebo dopady 

změny klimatu na hospodaření i zeleň v krajině. 

__________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


