
Obecní vysílání 

3C 



POWER JÓGA 
  KAŽDÝ PÁTEK V 18 HOD.  

 V SÁLE SOKOLOVNY. 
 

ZAČÍNÁME 27. ZÁŘÍ 2013. 
Srdečně zve TJ Sokol 

 



MUDr. Anna Víšková  

a MUDr. Karel Šultes  

oznamují, že ve dnech 7. a 11. 
října 2013 budou ordinovat 

od 7:00 do 10:00 hodin pouze 
pro akutní pacienty z důvody 
výpadku elektrické energie.  

 



 Lidový tanec na Brněnsku 

Seminář 

V sobotu 5. října od 9 do 12:30 hod. 

Kulturní dům Brno, Charbulova 3  

 

Lidový kroj na Brněnsku 

od 13 do 16 hod. 

 



S v o l á v á m  
35. zasedání ZO na středu 9.10. 2013 v 19:00,  

zasedání se uskuteční v zasedací místnosti OÚ.  
          
   Program: 

 1.      Zahájení 
 2.      Oprava chodníků k Nesvačilce  
 3.      Plán akcí na rok 2014 
 4.      Pronájem pozemku  
 5.      Různé 
  
V Žatčanech  1.10.2013                                   

Ing.   František Poláček, starosta     



SBÍRKA POUŽITÉHO 
OŠACENÍ  

pro občanské 
sdružení Diakonie  



 Farní charita Žatčany vyhlašuje 
humanitární SBÍRKU POUŽITÉHO 
OŠACENÍ pro občanské sdružení 
Diakonie Broumov. Sbírka bude 

probíhat během měsíce října 2013. 
Své dary můžete odevzdat kdykoliv 

během dne, a to přímo do dveří 
domu č. 16 (u Jouzů na Návsi, vedle 

Sedláčků). 

 



  
•  letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)  
•  lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony 
•  látky (min. 1 m2), (nedávejte odřezky a zbytky 

látek) 
•  domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky - 

vše nepoškozené) 
•  peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a 

deky 
•  obuv (veškerá nepoškozená). 
•  hračky (nepoškozené a kompletní) 

 
• Věci musejí být zabaleny do pytlů, ne do krabic. 

 



 
• VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:  
• ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, 

koberce – z ekologických důvodů  
• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem 

znehodnotí znečištěný a vlhký textil 
 
• Rovněž prosíme o případné finanční dary, které jsou 

příspěvkem na dopravu, neboť Diakonie Broumov musí 
hradit pohonné hmoty z vlastních prostředků.  

• Děkujeme za jakoukoliv materiální pomoc všem 
potřebným nejen u nás, ale i v zahraničí. 

  
 Za Farní charitu Vladimíra Sedláčková 

 



OÚ Žatčany na úřední vývěsce 
zveřejnil záměr pronajmout 

pozemek, parcelu č. 293 zapsanou 
na LV 10001 v k. ú. Žatčany.  

Jedná se o část parcely o výměře 
5960 m2. Občané se k tomuto 

záměru mohou vyjádřit do 8. října 
2013 na Obecním úřadě Žatčany.  

 



• Mateřské centrum DOMA, Chrlické náměstí 2, Brno-Chrlice  
nabízí od října řadu zajímavých kroužků. Pro rodiče s dětmi 
cvičení od  6 měsíců do 4 let, muzicírování  na netradiční 
hudební nástroje, keramiku,  malování s barvičkami. Pro děti bez 
rodičů divadelní dramaťáček, muzicírování a bubnování, dětskou 
Zumbu, kroužek Moderního tance- breakdance, cwalk, popping. 
Pro rodiče potom možnost si zacvičit bodyforming či powerjógu, 
na cvičení je možno využít službu hlídání dětí za zvýhodněné 
ceny.  

• V Mateřském centru můžete využít také službu Hlídání dětí či si 
pohrát s dětmi v dětské herně s veškerým zázemím. 

• Od října u nás můžete jedenkrát měsíčně shlédnout výtvarně-
hudební cyklus pohádek s prvky muzikoterapie a arteterapie v 
podání muzikoterapeutky Mgr.Petry Vinšové.  

• V sobotu 12.října v 16:30 hod  bude první pohádka: Karkulka.  

• Více informací na www.mcdoma.cz či na tel. 731610345.  

 

http://www.mcdoma.cz/


 Římskokatolická farnost Moutnice Vás srdečně zve  

 13. října 2013 v 16:00 hodin  

 do moutnické orlovny  

na benefiční koncert skupiny  

 H R A D I Š Ť A N  

 pro novostavbu charitativního, vzdělávacího  

a duchovního centra s kaplí Panny Marie 
bolestné v Nesvačilce. 

 Cena vstupenek 250,- Kč v předprodeji / 290,- Kč na místě 

 



Svoz nebezpečných odpadů 

v sobotu 19. října u samoobsluhy 

od 13:00 do 13:20 hod. 
   Zdarma můžete odevzdat baterie všeho 

druhu, oleje, plechovky od barev, 
zářivky, výbojky, kyseliny a zásady, 

barvy a ředidla, teploměry, kosmetiku, 
pesticidy, fotochemikálie, léky, lepidla, 

desinfekční prostředky, čistící 
prostředky na okna a WC, laky, nádoby 

se zbytky chemikálií apod. 



 
Pepíčkovo řeznictví  

Prodej každý čtvrtek  v 7:30 u samoobsluhy 
 

Nabízí základní sortiment čerstvého masa 
výhradně z českých chovů - vepřového, 

hovězího i kuřecího masa, široký sortiment 
domácích uzenin a jiných masných výrobků. 

 
  

 
 



  
Řeznictví a uzenářství D-MASO Blažovice bude prodávat ve 

čtvrtek  3., 10., 17., 24. a 31. října  

ve 12:15 hod. u samoobsluhy:  

 ČERSTVÉ KUŘECÍ, VEPŘOVÉ  
 A HOVĚZÍ MASO, TRADIČNÍ UZENINY, UZENÁ 

MASA A SPECIALITY.  
•  AKCE: 

      VEPŘOVÁ KRKOVICE S KOSTÍ      107,- 
       KUŘECÍ ČTVRTKY                           56,- 
       KUŘECÍ SKELETY                             15,- 
        JITRNICE, JELITA                             89,- 
        UZENÁ PEČENĚ                            152,- 
        ŠKVARKY                                       149,-- 

 

 



 VÝKUP JABLEK 

 Výkupna : Brno, Slatina - ul. Drážní 9, výkupna 

kovů Ivo Slavíček, kolem nádraží ČD Slatina 
směrem k dálničnímu mostu.  

 Provozní doba :    

 Po - Čt  8 - 16 hod,  Pá      8 - 14 hod 

 Po dohodě s p. Slavíčkem,  

 tel. 602 766 001 i mimo tuto dobu 

 Cena  :   2,00 Kč/kg 
 



Skládka 

je otevřena pravidelně 

v sobotu   
(1x za 14 dnů v sudý týden) 

od 10 do 12 hod. 

 





Pekařství Újezd u Brna přijme 

PEKAŘE / PEKAŘKU 

 a 

 BRIGÁDNICI DO VÝROBY 

 Místo práce: Újezd u Brna, Nádražní 371 

  

 Bližší informace získáte na tel. čísle 544 
254 780. 

 

   



Hledáte pomoc v domácnosti, 
pravidelný úklid nebo stálou 

hospodyni? Pro okamžitou domluvu 
volejte na telefonní číslo 774 887 831 

nebo pište na e-mail 
kalvodovam@tiscali.cz. Rychlá 

domluva, diskrétní jednání, rozumné 
ceny, příjemný a kultivovaný přístup, 

skvělé reference ... 
 



   

 Prodejna Domácí dílna 
Cupák Žatčany prodává  

ve slevě  rýžová košťata  

za cenu 67,- Kč za kus   

z původních 88,- Kč.  

   



   

Firma PRAMOS nyní nabízí opravdu česká 
okna za polovinu ceny.  

 Navíc k oknům dostanete doplněk dle 
vlastního výběru ZDARMA. 

 Jedinečná nabídka pro naši obec platí do 
konce září. 

 Stačí zavolat na bezplatnou linku 
800 100 111!! 

   

 



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  


