
Obecní vysílání 

3C 



Vážení občané, organizátoři závody K24 
vás prosí o zvýšení pozornosti při 
přecházení hlavní silnice ve dnech  

19. a 20. června 2015.  

V tomto termínu budou naší obcí 
projíždět účastníci 

čtyřiadvacetihodinového 
cyklistického maratónu K24.  

Závodníci budou označeni žlutými 
startovními čísly. 

 

  



 

Fotbalisté SK Žatčany se utkají v neděli  
21. června 2015 v 16:30 hodin na 

místním fotbalovém hřišti s B týmem 
fotbalistů z Pozořic.  

Přijďte fandit a podpořit domácí fotbalový 
tým SK Žatčany při posledním zápase       

v soutěži IV.A třídy! 

 



Obec Telnice Vás srdečně zve na  
TELNICKÉ KROJOVANÉ HODY,  

které se uskuteční ve dnech 20. až 22. června 
2015.  

V sobotu 20.6. v 19.00 posezení u CM Aleše 
Smutného na Masarykově náměstí * ve 20.00 

zábava se skupinou Merllin v areálu Sokola 
Telnice * v neděli 21.6. v 9.30 mše svatá v kostele 
sv. Jana Křtitele * ve 14.00 krojovaný průvod obcí 

* ve 20.00 zábava se skupinou MODUL *                 
v pondělí 22.6. v 19.00 ženáčské hody v Růžové 

ulici s DH Dambořanka a CM Primáš 



Firma Storopack, Nádražní 191, Telnice 

hledá zaměstnance do výroby na pozice: 
obsluha stroje 

skladník 
mechanik 

mistr 
třísměnný provoz, možno i brigádně 

Volejte: Markéta Vokálová  
608 939 476 



POZVÁNKA 
  

Židlochovický dětský sbor Skřivánek si Vás dovoluje 
pozvat  

25. června 2015 v 19:00 hodin 
do krásných prostor velkého sálu židlochovického 

zámku na  
L E T N Í    K O N C E R T    N A    Z Á M K U  

Předprodej vstupenek na místě před koncertem 
od17:30 hodin.  

Cena vstupenky 120,- Kč.  
Všichni jste srdečně zváni!  

 
 



  



POPLATKY 2015 
se vybírají v hotovosti na 

obecním úřadě  

Pondělí 8 – 12 13 – 17 hod. 

Středa 8 – 12  13 – 17 hod. 



Poplatky lze uhradit také 
převodním příkazem nebo 

složenkou na účet obce číslo: 
9320 641/0100 

Variabilní symbol: číslo  domu poplatníka 

Poplatky jsou splatné  

do 31. května 2015  



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 2015 platí až od 
následujícího roku. 



Poplatek za odpady  
400 Kč za rok za nemovitost, 

ve které není nikdo hlášen  

k trvalému pobytu.  
Od poplatku jsou osvobozeni ti, kteří vlastní takovou 

nemovitost a mají zároveň v naší obci trvalý pobyt. 

 



Poplatek za odpady  
Cizinec, který má v obci trvalý 

nebo přechodný pobyt  

delší než 90 dnů  

400 Kč za rok  
 



Poplatek za jednoho psa  

50 Kč na rok  

Poplatek za kabelovou 
televizi  

1 080 Kč na rok  



 OVĚŘENÍ VOZIDLA V POLOPŘEVODU 
 Ministerstvo dopravy vytvořilo webovou 

aplikaci, prostřednictvím které si lze ověřit, 
zda je u vozidla zapsán vlastník vozidla,  zda 
vozidlo není v tzv. polopřevodu!!! 

 Aplikace je dostupná na webové adrese: 
www.dokonceteregistraci.cz 

 Kontrolu lze provést na základě vložení čísla 
osvědčení o registraci vozidla. 

 Upozorňujeme, že vozidla, u kterých 
nebude do 30.06.2015 zapsán vlastník,  
zaniknou!!! 

 

http://www.dokonceteregistraci.cz/
http://www.dokonceteregistraci.cz/


 

Pepíčkovo řeznictví  
každý  čtvrtek  v 7:30 u samoobsluhy 

 
Nabízíme základní sortiment čerstvého masa 
výhradně z českých chovů, široký sortiment 
domácích uzenin a jiných masných výrobků. 

Všechny uzeniny jsou bezlepkové, bez 
konzervantů, bez jakékoli chemie. 

 
  

 
 



  

Řeznictví a uzenářství D-MASO 
Blažovice  

bude prodávat každý čtvrtek  

v 11:45 hod. u samoobsluhy:  

  
ČERSTVÉ KUŘECÍ, VEPŘOVÉ  

 A HOVĚZÍ MASO, TRADIČNÍ UZENINY, UZENÁ 
MASA A SPECIALITY.  

            

 



Rodinná 

kronika 



Poslední rozloučení  

s panem 

Janem Vymazalem 
se koná v pondělí 22. června 2015 

 ve 14:30 hod.  

v chrámu Páně v Žatčanech 

a po zádušní mši svaté bude uložen    
do rodinného hrobu. 

 





 

Roman Martečík – STAVEBNINY v Újezdě u Brna 

s provozovnou na ulici Masarykova naproti 
čistírny odpadních vod  

rozšířil sortiment o sazenice jahod, růží, 
balkonových květin, konifr, tůjí, sklaniček, 
substrátů a dalších potřeb pro zahrádkáře. 

Prodejnu můžete navštívit ve všední dny  

od 7 do 17 hod. a v sobotu od 7 do 12 hod. 



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 
614 00 

Kontakt – tel: 547 382 474, e-mail: 
tvtechnika@seznam.cz   

 

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

televizní vysílání. 
 


