
HLÁŠENÍ 9. 11. 2022 

________________________________________________________________ 

Drůbežárna Prace bude v sobotu 12. 11.  v 8:45 hodin  prodávat mladé 

kuřice za 250 Kč, roční slepice za 120 Kč, 

krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky. Dále bude vykupovat 

králičí kožky - cena 15 Kč/ks. 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Obec Terezín se zapojila do projektu na získání dotace na Místní energetickou koncepci (MEK) 

obce Terezín. 

MEK bude sloužit jako klíčový nástroj a směrné východisko pro rozvoj energetiky obce v 

budoucnu. Prosíme občany o spolupráci tím, že vyplní dotazník umístěný na webových 

stránkách obce pod záložkou Aktuality nebo na facebooku obce Terezín. Dále bude dotazník 

během zítřka doručen do poštovních schránek. Jeden dotazník se vyplní na jeden rodinný dům. 

Děkujeme 

__________________________________________________________________________________ 

 

Pojízdná prodejna porcovny masa z Miroslavi bude zítra ve 

čtvrtek 10. Listopadu od 11:40 do 11:55 u autobusové 

zasávky nabízet široký sortiment českého kuřecího, krůtího, 

kachního, vepřového, hovězího masa, poctivých 

masouzenářských výrobků, tlačenku, škvařené sádlo a 

škvarky. Nově také českou sezónní zeleninu. Například: 

Krůtí prsní řízky 229,90 Kč/kg, krkovice bez kosti 179,90 

Kč/kg, kotleta bez kosti 179,90 Kč/kg, kýta 159,90 Kč/kg, 

kachna půlená 175,90 Kč/kg, česnek 139,90 Kč/kg, květák 

XXL 50 Kč/ks, cibule žlutá 18 Kč/kg. Příjem objednávek na 

tel. čísle: 777 814 413. 

__________________________________________________________________________________________ 

Společnost Kornfeil se sídlem v Čejči, hledá nového člena týmu na pozici montér se znalostí 

angličtiny/němčiny. Nabízí zajímavé projekty v zahraničí, hledají manuálně zručného pracovníka, který hovoří 

angličtinou. Součástí práce bude cestování na turnusy (cca 10-14 dnů v měsíci) do USA a Austrálie. 

Pracovní náplň: montáž pekárenských strojů (programově řízené stroje, linky a zařízení včetně prototypů), 

provádění funkčních zkoušek strojů a zařízení, pravidelné cesty do zahraničí (zpravidla USA, Austrálie a 

dále balkánské země nebo Norsko), komunikace s ostatními kolegy a mistrem, komunikace se zákazníkem 

během montáže. 

Co očekávají: manuální zručnost (technické vzdělání není nezbytnou podmínkou), 

znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni, samostatnost, zodpovědnost a 
pečlivost, ochotu jezdit na zahraniční montáže. 

Co nabízí: zázemí úspěšné strojírenské společnosti s rodinnou atmosférou, kvalitní 

zaškolení, smlouvu na dobu neurčitou, pravidelné odměny za kvalitně odvedenou 

montáž, veškerou administrativní podporu při cestě do zahraničí (zařízení víz či 

povolení, A1, ubytování aj.), možnost jazykových kurzů, stravenkový paušál, 

BENEFIT kartička, 4 týdny dovolené, 3 sick days. Životopisy zasílejte na e-mail: 

cizkova@kornfeil.cz Podrobnější informace na www.kornfeil.cz 

__________________________________________________________________________________ 

Ve Vinařském ráji v Čejkovicích probíhají Servisní dny. Akce, během které můžete 

svoji technologii přivést na prodejnu a servisní technici Vám ji opraví a případně 

doporučí nákup náhradních dílů a to se slevou 7%. Využijte akce nechte si prohlédnout 
svoji technologii, ať jste připravení na příští sezónu. Akce platí do 11. listopadu.  

http://www.kornfeil.cz/


Firma Počítače Bedřich, Velké Pavlovice, nově nabízí kvalitní internet a digitální 

televizi od předního dodavatele Nordic Telecom. Velice výhodné tarify již od 245,-Kč. Bližší 

informace na telefonním čísle 777 763 145, v prodejně na ul. Brněnská 7, Velké 

Pavlovice nebo na webových stránkách www.computer-bedrich.cz. Nově 

v prodeji renovované notebooky a počítače za akční ceny! Možnost objednání zboží 

přes e-shop s vyzvednutím na kamenné prodejně nebo s dopravou k Vám domů. 

 

http://www.computer-bedrich.cz/

