
Obecní vysílání 

3C 



  

 



Oznámení farníkům 
 

Mše svatá v neděli 12. července  
se uskuteční již v kostele  

v 9:30 hod. 

 

 



 MUDr. Jiří Pirner oznamuje, že bude 
mít v době od 13. do 28. července   

dovolenou.  

Zastupuje MUDr. Kučerová v ordinaci 
v Otnicích č.p. 49, a to v pondělí  

a ve středu od 11:00 do 12:00 hodin,  

v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 7:00 
do 8:00 hodin, telefonní číslo do 

ordinace je 544 220 088. 

 



 SDH Žatčany provede v týdnu  

od 13. do 18. července 2015            
sběr železného šrotu. 

 Kdo by potřeboval staré železo 
odvézt, ať se přihlásí u některého 

člena SDH.  

 Výtěžek z tohoto sběru bude použit 
na činnost organizace SDH. 

 Hasiči vám děkují za přízeň. 

 



 Zelenina Vitamínka Uherský Brod bude  

 v úterý 14.7. od 12:00 do 12:15 hod.    

 prodávat u samoobsluhy nové brambory ze Znojma, 
novou cibuli, nový česnek, jablka, meruňky z Jižní 

Moravy, čerstvou hlívu ústřičnou a žampiony, domácí 
rajčata ze Slovenska, papriky, okurky a další ovoce a 

zeleninu. 

 Dále nabízí český med a olejové svíčky  

za 10 Kč/ks. 

Přijímá objednávky na kvas-broskve, švestky, 

hrušky, na tel. čísle 777 959 930 



Soukromá firma oznamuje občanům, že 
od soboty 11. července 2015 zahajuje 
výkup meruněk. Výkup bude probíhat 

jako každý rok v Židlochovicích v objektu 
starého mlýna (za sokolovnou). Meruňky 

musí mít zralost pro konzervování 
(zavařování) a velikost minimálně 4 cm. 

Výkupní doba je v pracovní dny, tj. po-pá 
od 11:00 do 17:00 hodin a v sobotu a 

v neděli od 13:00 do 17:00 hodin. Pokud 
bude zájem, lze se domluvit i na výkupu 

meruněk padaných (mačovek). 
 



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. 



 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. 
 

 



  



 

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. 
 


