
HLÁŠENÍ 26. 9. 2022 

________________________________________________________________ 

Společnost EG.D oznamuje, že 5. října od 7.30 do 

16:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické 

energie v celé obci Terezín.  

 

_________________________________________________________________________________ 

MUDr. Uřičář oznamuje, že od 3. 10. bude očkovat 

proti chřipce. 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

Sezóna ve Vinařském ráji již odstartovala. Nakupte 

za bezkonkurenční ceny a zapojte se do soutěže o 

jednu z výher. Akce platí až do konce října. Využijte 

této příležitosti a přijeďte si nakoupit do Čejkovic 

nebo nakupte na eshopu: www.vinarskyraj.cz.  

_________________________________________________________________________________ 

SK Krumvíř Vás zve na další ročník tradiční 

Burčákové zábavy, která se bude konat v 

sobotu 1. října v sále Kulturního domu v 

Krumvíři. Pro všechny znalé i neznalé se po 

nucené pauze oblíbený program z předchozích 

ročníků nemění. Čeká vás spousta zábavy, 

tance, pití, her a soutěží. Hvězdami našeho 

programu budou kromě vás samotných také 

kapela Kožuch a DJ Žažoha. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Ovocnářství Jansta z Velkých Bílovic oznamuje, že 

zahajuje prodej jablek a hrušek, a to v pondělí až 

pátek od 13 do 17 a v sobotu od 9 do 12 hodin. 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Zahradnictví Ing. Košťála ve Velkých Bílovicích se 

bude prodávat krouhané zelí a to v pátek 30. září, 

7. října a 14. října. Krouhání bude probíhat vždy 

od 7:30 do 17hodin, cena krouhanky 18Kč/kg.  

 

 

___________________________________________________________________________ 
 

 

 



Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi ve 

čtvrtek 29. září v naší obci u autobusové zastávky v době 

od 11:40 do 11:55hodin  nabízet široký sortiment 

českého kuřecího, krůtího, kachního, vepřového, hovězího 

masa, poctivých masouzenářských výrobků, klobásy, 

špekáčky, škvařené sádlo a škvarky. Například: Krkovice 

bez kosti 179,90 Kč/kg, kotleta bez kosti 169,90 Kč/kg, 

kýta 159,90 Kč/kg, extra masita žebra 139,90 Kč/kg, maso 

na výpečky 139,90 Kč/kg, kuřecí polévkové díly 29,90 

Kč/kg. Příjem objednávek na tel. čísle: 777 814 413.  

___________________________________________________________________________ 

 

Komu se zatoulala fenka zlatého kokršpaněla 

s obojkem proti blechám může si ji vyzvednout 

v Terezíně u paní Kosičkové na č.p. 17. 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 


