
HLÁŠENÍ 14. 11. 2022 

________________________________________________________________ 

Obec Terezín se zapojila do projektu na získání dotace na 

Místní energetickou koncepci (MEK). 

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. Dotazník dále 

naleznete v poštovní schránce. Komu nebude doručen, 

může si ho vyzvednout na obecním úřadě ve středu od 8 do 

17hodin. Jeden dotazník se vyplní na jeden rodinný dům. 

Je nutné ho vyplnit do 20. listopadu. Děkujeme za 

spolupráci.  

__________________________________________________________________________________ 

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. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Soukromý prodejce bude nabízet zítra v úterý 15. listopadu 

v 11.20h u hasičské zbrojnice brambory na uskladnění       

(6 odrůd) za 11Kč/kg, jablka – červenou řepu a cibuli za 

14Kč/kg, hrozny 39Kč/kg. 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

MUDr. Marek Uřičář oznamuje, že v pátek 18. listopadu má 

dovolenou. Zastupuje ZS Mutěnice. 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

Kornfeil, spol. s r.o., Čejč hledá do svého týmu nové kolegy na pozici interní 

logistik.  

Nabízí mnoho benefitů a příjemné pracovní zázemí hodné světové špičky v oboru. 

Náplň práce: Nakládka kamionů, interní logistika, příprava zámořského balení, 

organizace expedice. 

Očekávají: Zkušenost s ovládáním VZV, zodpovědnost,  pečlivost, schopnost 

pracovat samostatně. 

Nabízí: Zázemí úspěšné strojírenské společnosti s rodinnou atmosférou.  

Dále hledá zámečníky do týmu, který se podílí na vývoji pekařských pecí, které 

využívají pekaři po celém světě. 

Náplň práce: Kompletace výrobků, obsluha strojů. 

Očekávají: Výuční list v oboru zámečník/mechanik, pracovitost, pečlivost.Podrobnější informace na 

www.kornfeil.cz nebo e-mail: cizkova@kornfeil.cz  

http://www.computer-bedrich.cz/
http://www.kornfeil.cz/
mailto:cizkova@kornfeil.cz


__________________________________________________________________________________________ 

 

Svítidla Elektro Velké Pavlovice, paní Cendelínová, 

Sokolská 4/2, oznamuje velký výprodej zboží se slevou až 

50%. Otevřeno každý den od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Obec Terezín oznamuje, že ve čtvrtek 17. listopadu proběhne 

vývoz popelnic i pytlů. 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 


