
Obecní vysílání 

3C 



 

MUDr. Víšková oznamuje, že  
ve čtvrtek 28.3.  

a v pátek 29.3.2013 
nebude ordinovat.  

Akutní případy 
ošetří MUDr. Šultes 

   
  

 



Upozornění 
Od 30.3. do 3.4.2013 včetně bude na 

Městském úřadě v Židlochovicích 
uzavřen centrální registr vozidel, a to 

z důvodu změny provozovatele 
centrálního registru vozidel.  

Registry budou nedostupné, proto 
návštěvu na registru vozidel na MěÚ 

v Židlochovicích prosím odložte. 
Děkujeme za pochopení. 



Informujeme rodiče dětí, které chtějí o letošních 
hodech v neděli 26. května 2013  

tancovat hodové pásmo, že hned po 
velikonocích, tj. v úterý 2. dubna 2013 v 17:00 

hodin se v orlovně uskuteční první informativní 
schůzka. 



V úterý 26.3.2013  ve večerních 
hodinách se v katastru obce 

Telnice zaběhla hodná dvouletá 
fena německého ovčáka.  

Je bez identifikační známky, slyší na 
jméno Brita.  

Případný nálezce, či svědek ať, 
prosím, volá na telefonní číslo 

732 615 693. 

 



VÝZVA 
Občanské sdružení MAS Za humnama žádá všechny 

občany o spolupráci na přípravě strategie rozvoje 
našeho území. Prosíme o vyplnění dotazníku, který 

by měl zachytit potřeby a představy občanů, 
neziskových organizací i podnikatelů v našem 

regionu a následně je pomoci uskutečnit za přispění 
finančních prostředků z Evropské unie. Dotazník je 
možné vyplnit na internetu na stánkách sdružení 

www.zahumnama.cz nebo jej lze vytisknout a 
vyplněný odevzdat na obecním úřadě v naší obci. 
Termín pro odevzdání vyplněného dotazníku je do 
pátku 19. dubna. Děkujeme tímto za spolupráci. 

 

http://www.zahumnama.cz/
http://www.zahumnama.cz/


 Výběrové řízení 
Obecní úřad Telnice vypisuje výběrové 
řízení na místo účetní. Své nabídky, které 

budou obsahovat strukturovaný 
životopis a doklady o dosažené praxi  

a vzdělání doručte na OÚ Telnice  

do 8. dubna 2013.  

Bližší informace najdete na internetových 
stránkách obce nebo obdržíte přímo na 

obecním úřadě. 
 



 Výběrové řízení 
 Ředitel Muzea Brněnska, příspěvkové 

organizace vyhlašuje výběrové řízení na místo 

 průvodce a pokladní v prostorách Památníku 
Mohyla míru – v muzeu a kapli. 

 Písemné přihlášky včetně požadovaných příloh 
uchazeči mohou zaslat poštou, emailem nebo 

osobně předat nejpozději do 15. 4. 2013.  

Bližší informace najdete na internetových 
stránkách obce nebo na OÚ. 

 



POPLATKY 2013 
se vybírají v hotovosti na 

obecním úřadě od 25. března 

Pondělí 8 – 12 13 – 17 hod. 

Středa 8 – 12  13 – 17 hod. 

do konce měsíce května. 



Poplatky lze platit i 
bezhotovostně na účet obce 

číslo : 93 20 641/0100 
 

Variabilní symbol: 

číslo  domu  



Poplatek za odpady  

400 Kč za osobu na rok,  
 která je zde hlášena k trvalému pobytu 

100 Kč děti do 15 let   
Snížená sazba platí ještě v tom roce, kdy 

dítě dovrší 15 let. 

Děti narozené v roce 2013 platí až od 
následujícího roku. 



Poplatek za odpady  

400 Kč za rok  

za nemovitost, 
ve které není nikdo hlášen  

k trvalému pobytu.  

Osvobozeni jsou občané, kteří mají 
v naší obci zároveň trvalý pobyt. 



Poplatek za jednoho psa  

50 Kč na rok  

Poplatek za kabelovou 
televizi  

960 Kč na rok  
( tj. 80 Kč měsíčně) 

 



 

V případě změny ve 
vlastnictví psa je třeba 

tuto skutečnost nahlásit 
na obecní úřad osobně. 



Pan Antonín Rychlík 

 Žatčany č. 265  

prodává  

sazenice salátu a kedluben. 

Prodej ve skleníku 

14 – 18 hod. 

 

 



 Kominictví Kamenský  
 

Kdo má zájem o prohlídku  

a čištění komínů,  

ať zavolá na tel. číslo  

605 511 618. 



•     Firma JUKKA  
bude  v naší obci                                                                                                            

  ve čtvrtek      4.4.2013  od   12:45 do  13:15 hod                                                                  
 u samoobsluhy  prodávat následující stromky k 

jarní výsadbě:  
 Jabloně, hrušně, meruňky, nektarinky, broskve, 

odolné švestky vhodné na pálení, ryngle, blumy, 
třešně, višně, třešňovišně, oskeruše,   keřové a 
stromkové rezistentní angrešty a rybízy,  lísky,  
ostružiny,  stolní vinnou révu, kanadské a 
čukotské borůvky, růže , rododendrony, azalky,    
převislé vrby , okrasné trávy, sazenice jahod ,  a 
jiné.  

  
  



 POWER JÓGA  

BUDE V SOKOLOVNĚ  

KAŽDÝ PÁTEK  

V 18:30 HOD.  



Železodům – Zdeněk Fila, Újezd u Brna 

zahájil prodej ovocných stromků: 

Jabloně, hrušně, meruňky, broskve, švestky, 
třešně, višně, angrešt, rybíz 

Všechny stromky jsou certifikované s kořenovým 
balem. 

Dále nabízí široký sortiment zahradních 
substrátů v různých balení. 

Sortiment rozšířen o kvalitní značkové krmné 
směsi pro králíky a nosnice. 



Domácí dílna CUPÁK  

v budově místní knihovny  

oznamuje změnu otvírací doby:  

 

Od 4. března 2013  

je otevřeno také odpoledne  

od 14 do 18 hod. 



Zve vás na předzásobovací akci za 
bezkonkurenční ceny. Nabízí velký 

výběr zemin, hnojiv a všeho 
potřebného pro vaši zahradu: 
10 kg kravského granul. hnoje 218 Kč 

5 kg NPK za 103 Kč, 10 kg NPK za 171 Kč, 

10 kg CERERIT za 256 Kč 

40 l zahradní substrát 89 Kč 

70 l zahradní substrát za 132 Kč  

a jiné zeminy po 10, 20 a 40 l. 



Provozovatelem informačního kanálu je 
společnost 3C spol.s r.o. , sídlo společnosti 

- Myslivní 21 , Brno , PSČ 614 00 

 IČ 005328819 
 

  Adresa pro doručování : Myslivní 21 , 
Brno PSČ 61400 , kontakt : tel.547382474 , 

e-mail: tvtechnika@seznam.cz 
    

 2. Orgánem dohledu nad provozováním 
televizního vysílání je Rada pro rozhlasové 

a televizní vysílání  


