
Obecní vysílání 

3C 



 

MUDr. Víšková oznamuje, že  
ve čtvrtek 2.7. 2015 
a v pátek 3.7.2015  
nebude ordinovat,  

akutní případy ošetří  
MUDr. Šultes. 

 
   
 

 



UPOZORNĚNÍ! 

MUDr. Šultes nebude  

od 7.7. do 10.7. 2015 

ordinovat.  

Akutní případy ošetří  

MUDr. Víšková  

 



MUDr. Jonasová oznamuje, že 

od 7. do 17.7.2015 

nebude ordinovat 

 
 Zastupujte MUDr. Machalová  

 v Sokolnicích od 8 do 10 hod. pro 
nemocné, dále po tel. domluvě na tel. 
čísle 722 162 590. 



MATRIKA TĚŠANY 
 

 nebude mít úřední hodiny  

od 6. 7. do 10. 7. 2015. 

 

 



POZVÁNKA 

  

Újezdská Rozmarýna vás srdečně zve na 
"Zpívání s Rozmarýnou" 

v pondělí 6. července 2015 od 19.00 hod. 
do  restaurace "Na Rychtě" v Újezdě u Brna. 

  
Přijďte si s námi a žatčanskými mužáky 

posedět  a zazpívat lidové písničky. 
Těšíme se na setkání s vámi. Vstup volný. 

  
 



 Firma SUF Trade v Těšanech 
přijme na částečný pracovní 
úvazek pracovnici nebo 
pracovníka na pozici rozvoz  a 
výdej obědů. 

 Řidičské oprávnění skupiny B. 

 Kontakt: 733 124 572 

 



 

Potraviny v Újezdě u Brna 

přijmou prodavačku 

(i důchodkyni). 

Informace na tel. čísle 

723 250 101. 
 

 



  



  

V neděli 5. července 2015  

se na Kovárně v Těšanech  

koná od 19 hod.  

posezení s cimbálovou muzikou 
DONAVA. 

Všichni jste srdečně zváni. 

 

 



KADEŘNICTVÍ HELA 
bude mít od 9. 5. do 16. 5. 2015 

dovolenou. 



P O Z V Á N K A 
na 10. zasedání zastupitelstva obce, které se koná                                 

ve středu 8. 7. 2015 v 19:00 hod.  
v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

Program: 
1. Zahájení 

2. Škola – personální obsazení 
3. Škola – zateplení MŠ 

4. Smlouva – Agrozet Telnice 
5. Různé 

 

Ing. František Poláček, starosta obce 



 

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.  

            

 





 

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. 
 


