
Obecní vysílání 

3C 



MUDr. Kudrnová   

bude mít  

od 7. do 11. 8. 2017 

dovolenou,  
pouze akutní případy ošetří  

MUDr. Šultes. 

Ve středu 9. srpna bude mít 
MUDr. Šultes výjimečně 

ranní ordinaci.  

 



Řeznictví- uzenářství D-MASO 

Blažovice přijme prodavače/čku na 

pojízdnou prodejnu na HPP i brigádně. 

Pracovní doba ÚTERÝ - PÁTEK. 

Nevyučené zaškolíme. Podrobné 

informace na tel. 776211464 
 

 

 



UPOZORNĚNÍ! 

MUDr. Šultes nebude  

od 31. 7. do 4.8.2017 

ordinovat, 

zastupuje MUDr. Kudrnová.  

 

 



 

MUDr. Jiří Pirner oznamuje, že  

 od 24. 7. – 4. 8. 2017  

nebude ordinovat.  

Zastupuje  MUDr. Kučerová  

Otnice 49, telefon 544 240 088.  

 



Svolávám  

35. zasedání zastupitelstva obce na středu  

9. 8. 2017 v 19 hod. do zasedací místnosti OÚ 

Program :   

1. Zahájení 

2. Věcné břemeno 

3. Stavební úpravy obecního úřadu 

4. Sportovní zařízení a dětské hřiště  

5. Rozpočtové opatření 

6. Různé 

     Ing. František Poláček, starosta 

 

 



Pobytové odlehčovací služby ESMERO 
s.r.o. (Nosislav/Velké Němčice) 
přijme do hlavního pracovního 
poměru pracovníky na pozice: 
sociální pracovník, pracovník v 

sociálních službách (pečovatel/ka). 
Jedná se o práci se seniory, nástup 
možný ihned. Bližší informace Vám 
poskytne Mgr. Alena Blažková na 

telefonním čísle: 777638208. 

 



OZNÁMENÍ 

V pátek 25.8.2017 bude pro 
veřejnost z technických 

důvodu uzavřena budova 
Městského úřadu 

Židlochovice,  

Nádražní 750. 

 



 

  Památník Mohyla míru (pobočka 
Muzea Brněnska, příspěvkové 

organizace) příjme od září 2017 
průvodkyni (průvodce) a pokladní na 

úvazek 1,0. Podmínkou výborná znalost 
jednoho cizího jazyka, komunikativnost, 

odolnost vůči stresu, spolehlivost a 
příjemné vystupování. Práce také o 

víkendech. Další informace na emailu: 
mohyla-miru@muzeumbrnenska.cz 

nebo tel. č. 544 244 724. 
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 Společnost SMART TECHNIK a.s. se sídlem v Újezdě u Brna, 
hledá na hlavní pracovní poměr pracovníky na pozici:  

• SVÁŘEČ, ZÁMEČNÍK, MONTÉR ocelových konstrukcí. 
Požadujeme znalost výroby a svařování v zámečnické a 
strojní výrobě, schopnost čtení v technické dokumentaci. 

 Dále hledáme: 

• OBRÁBĚČE KOVŮ. Požadujeme znalost obsluhy 
obraběčských strojů, schopnost čtení v technické 
dokumentaci. 

 Dále hledáme: 

• POMOCNÉ DĚLNÍKY. Praxe není nutná, stačí pracovitost a 
ochota učit se novým věcem. 

  

 V případě zájmu volejte na telefonní číslo 734 575 284 nebo 
pište na mail radek.fasora@smarttechnik.cz 

 

 



  

 Prodejna firmy ADOSA a.s. v Židlochovicích 

 nabízí poslední možnost využít výprodeje skútrů a 
motocyklů za zvýhodněné ceny v provedení EURO 3. 
Dále  představuje širokou nabídku nových modelů 

jak skútrů a motorek, tak i elektrokol a 
elektroskútrů. Využijte výrazných slev na vybrané 
modely. Samozřejmostí je 2 letá záruka,  servis a 

prodej příslušenství. Srdečně Vás zveme. 

 Kompletní nabídka  na webových stránkách 
www.adosa.cz 
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OZNÁMENÍ 

Na křižovatce k Újezdu se 
našel svazek klíčů, 

je k vyzvednutí  

na obecním úřadě. 



 Pepíčkovo řeznictví a 
uzenářství oznamuje, 
 že z důvodu čerpání 
dovolené nebude v 

měsíci červenci pojízdná 
prodejna masa a uzenin 

do Žatčan zajíždět. 

 



  
Řeznictví a uzenářství D-MASO 

Blažovice  
bude prodávat každý čtvrtek  
v 11:30 hod. u samoobsluhy:  

  
ČERSTVÉ KUŘECÍ, VEPŘOVÉ  

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

 
 

            

 



  

FIRMA CUPÁK  
DOMÁCÍ DÍLNA, ZAHRADA 

vás zve do své nově otevřené prodejny  
v Telnici na náměstí. 

 

Otevírací doba: 
Pondělí – pátek     8 – 18 hod. 
Sobota                     8 – 12 hod. 

POZOR! 
Otevřeno i v neděli 8 – 12 hod. 

 
 



 Zeměměřičský úřad oznamuje, 

 že v období od 10. dubna do 15. prosince 2017  

bude provádět zeměměřičské práce  

na území naší obce. 

 Výsledkem prací je údržba a obnova 
zeměměřičských značek a zřizování nových bodů. 

Zaměstnanci úřadu jsou oprávněni vstupovat i 
vjíždět v nezbytně nutném rozsahu na pozemky. 

 Vlastníkům a oprávněným uživatelům nemovitosti, 
kteří jim v tom nesmí bránit, se prokáží úředním 
průkazem. Zeměměřičský úřad žádá občany, aby 
byli nápomocni při provádění uvedených prací. 

 



Skládka 

je otevřena  

od 4. března 2017 

každou sobotu 

od 10 do 12 hod. 



Správce tenisového hřiště  

 pan Miroslav Tichý oznamuje 
zahájení letošní sezóny od 

soboty 4. března. 

 Objednávat lze  

na tel. čísle 737 035 468. 

 

 



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. 
 


