
Obecní vysílání 

3C 



 
MUDr. Víšková oznamuje, že  

ve čtvrtek 19. prosince bude mít 
výjimečně ranní ordinaci 
a v pondělí 23. prosince   

nebude ordinovat. 
Akutní případy ošetří 

MUDr. Šultes. 
   
  

 



 

Zahradnictví Žatčany – paní Franklová  

nabízí  

různé vánoční svícny v ceně od 69,- Kč            
a vánoční stromky - borovice za 350,- Kč, 
dále krmítka a krmné směsi pro venkovní 

ptactvo.  

Objednávky na svícny  

na tel. čísle 776 030 447. 

 



 

  

 Čerpací stanice Bentel hledá na okamžitou 

brigádnickou výpomoc pracovnici obsluhy 

bistra. Praxe  v oboru kuchař, čísník 

výhodou, pracovní doba ve třísměnném 

provozu. Ostatní ifnormace buď při osobní 

návštěvě v kanceláři čerpací stanice, 

případně na telefonním čísle 605 297 686. 

 





  
Žatčanské misijní klubko Vás srdečně zve na 
 V Á N O Č N Í    M I S I J N Í    J A R M A R K, 

 který se uskuteční v neděli 22. prosince 2013 
 v době od 10:30 do 12:00 a od 13:00 do 15:00  

 na faře v Žatčanech. 
 Součástí jarmarku bude i výstava fotografií z 

misií. 
 Vaše příspěvky poputují na účet Papežského 
misijního díla, které rozhodne, jakým směrem se 
vaše dary vydají (sirotkům z různých koutů světa, 

zajištění stravy, léků, oblečení a materiálů pro 
vzdělávání, na stavbu azylových domů atd.). 

  
 



 Obec Měnín pořádá  

Vánoční koncert 
 hraje dechová muzika 

Rozmarýnka 

sobota 21.12.2013 v 16:00 hod. 

kostel Sv. Markéty 

 

Vystoupení bude pokračovat v prostorách 
obecního sálu, občerstvení zajištěno.  

 



 Společnost Well Pack přijme pracovníky 
do skladu v Rajhradu. 

 Požadavek na pracovníky: spolehlivost, 
manuální zručnost a chuť pracovat. 

Ohodnocení: 80Kč/hod.  

Nástup okamžitě.  

Zájemci kontaktuje personální oddělení:  

222 703 243 nebo kariera@wellpack.cz 

   
 



  

PRODEJ ŽIVÝCH RYB  
v pátek 20. prosince ve 12:00 

v neděli  22. prosince ve 12:00 

 u samoobsluhy po dobu ½ hod.  

 

   Kapr I. tř.    88 Kč/kg 

   Kapr výběr    96 Kč/kg 

   Amur         105 Kč/kg 

   Tolstolobik    65 Kč/kg 

   

 

  



 Obecní knihovna Žatčany 

  byla v pátek 13.12.2013 

 otevřena naposledy  

 v tomto roce. 

  

  



 

Skládka 

je po dobu zimních 
měsíců uzavřena. 

 

 



TJ Sokol Žatčany 
až do odvolání ruší  

pondělní cvičení 
 aerobiku  

 i Thai box aerobiku 
v sokolovně.  



 

 Spolek Lidového domu pořádá  
v neděli 22. prosince 2013 v 16:00 hodin  
v Lidovém domě v Blučině  
VÁNOČNÍ KONCERT  
Účinkuje Varmužova cimbálová muzika  
Cena vstupenky s místenkou 100 Kč  
Předprodej vstupenek v přísálí Lidového 
domu:  
5. a 6. prosince 2013 - 13:00-18:00 hodin  
7. a 8. prosince 2013 - po dobu Vánoční 
výstavy  
Srdečně zvou pořadatelé  



Upozornění 

 

Ve středu 11. prosince  

se nekoná setkání v Budulínku, 

sokolovna je obsazena pro 
divadlo. 



 
Pepíčkovo řeznictví  

 
Ve čtvrtek 19.12. 2013 v 7:30 u samoobsluhy 

poslední prodej v tomto roce 
 

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  5., 12. a 19.   
prosince 2013 

ve 12:15 hod. u samoobsluhy:  

  
ČERSTVÉ KUŘECÍ, VEPŘOVÉ  

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

     
     

 



 D.J. autodoprava za podpory TJ Sokol Sokolnice 

 pořádá pro Vás v sobotu 14.12.2013 oldies párt. 

 V rámci oldies párty proběhne výroční 

 koncert skupiny KATAPULT, s programem 

„50 let hraju ROCK“. 
Nenechte si ujít nezapomenutelný zážitek, který si v Sokolnicích můžete 

zopakovat po 25letech. Pojďte s námi zavzpomínat na tu dobu, kdy jsme 
byli mladí a hrozili jsme Kaťákům z podpódi a v Sokolnické sokolovně. 

 Zažijete 2,5 hod. pořádného Big beatu. 

Připravili jsme pro Vás občerstvení v podobě zabíjačkových specialit, 
pečenéhoselátka a pivo poteče proudem. 

Začátek párty v 20:00 hod 

Vstupenky možno zakoupit v předprodeji v trafice u paní Hradílkové a v 
Restauraci U Husara  

 



Rodinná 

kronika 



Poslední rozloučení  

s paní 

Jiřinou Habigerovou 
se koná ve středu 18. prosince 2013 

 ve 14:30 hod. v kostele Nejsvětější 
Trojice v Žatčanech a po zádušní mši 

svaté ji doprovodíme na místní 
hřbitov. 

 



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  


