
Obecní vysílání 

3C 



  

POZOR ZMĚNA ! 
Řeznictví a uzenářství D-MASO 

Blažovice  
bude prodávat každý čtvrtek  

v 12:00 hod. u samoobsluhy:  

  
ČERSTVÉ KUŘECÍ, VEPŘOVÉ  

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

    
 



Paní Marie Čumpová,  

Žatčany 286, zahájila prodej  

raných brambor 

13 Kč/kg 
  Prodejní doba: 

Pondělí,středa,pátek 

16 - 19 hod. 



 

MUDr. Víšková 
oznamuje, že  

od 30.6 do 4.7. 2014  
nebude ordinovat,  

akutní případy ošetří 
MUDr. Šultes. 

   
 

 



 Obecní knihovna Žatčany 

  je v pátek 11. 7.2014 

 zavřena.  

  

  

  



 Oznámení 
JUDr. Milan Bedroš nebude mít po 

dobu prázdnin konzultační hodiny 

na obecním úřadě. 

 

V případě potřeby můžete volat na 

tel. číslo 731 616 410. 

 

 



 Drůbežárna Prace bude ve   čtvrtek 10.7.  v 9:30 hod.          
u samoobsluhy prodávat: 

     kuřice všech barev, stáří 19 - 24 týdnů, cena 160 - 170 
Kč/ks, roční slepice, cena 80 Kč/ks,  

 brojlerová kuřata, stáří 2 - 4 týdnů, cena 25 - 45 Kč/ks, 

 káčata brojlerová, stáří 2-5 týdnů, cena 45-75 Kč/ks,  

 husokačeny, stáří 1-5 týdnů, cena 65-90 Kč/ks, 

  housata, stáří 1-5 týdnů, cena 90-140 Kč/ks,  

  krůty, stáří 6-13 týdnů, cena 180-290 Kč/ks 

  jateční kačeny, cena 190 Kč/ks 

  chovné kohouty 
krmivo pro drůbež a králíky 
dále pak vykupovat králičí kůže, cena až 20 Kč za kůži. 
 



 
Obec Sokolnice Vás zve na  

23. ročník SAŇAŘ CUP,  

který se bude konat ve dnech  

3. až 6. července 2014  

na futsal aréně u rybníka  

V sobotu 5.7. 2014 od 20:00 hodin vystoupí:  

* Věra Špinarová s kapelou Adama Pavlíka  

* skupina Legendy se vrací  

* AC/DC awake cover band  

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

 



  Firma Adosa a.s. přijme do trvalého pracovního 
poměru řidiče autobusu. Nabízíme dobré 
pracovní podmínky a odpovídající platové 
ohodnocení. Dále v prodejně Židlochovice 

najdete široký výběr letošních modelů skútrů, 
motocyklů, čtyřkolek a elektrokol za mimořádně 

příznivé ceny.  

 Těšíme se na Vaši návštěvu 

  
 Více na www.adosa.cz , nebo na telefonu 737 242 120 

   

 

http://www.adosa.cz/
http://www.adosa.cz/


 
Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí, 
které se budou konat 10. a 11. října 2014, se podle 

par. 21, ods. 3, zákona č. 491/2001 Sb., podávají 
nejpozději do 16:00 hodin 5. srpna 2014 

registračnímu úřadu (tj. do 16:00 hodin 66 dnů 
přede dnem voleb). Registračním úřadem je pro 

naši obec Městský úřad Židlochovice. 
 

Na úřední desce byly zveřejněny informace k 
podzimním volbám do zastupitelstev obcí: 



 
 
 
  
 
 

Počet obyvatel k 1.1.2014 v obci Žatčany je 790. 

 
Počet potřebných podpisů  

pro nezávislé kandidáty ……….32 
 

Počet potřebných podpisů  
pro sdružení nezávislých kandidátů …..56 

 
 
 

Počty potřebných podpisů na peticích pro nezávislé 
kandidáty a pro sdružení nezávislých kandidátů 

 



 

V KADEŘNICTVÍ  

HELA 

Žatčany č. 93 

(bývalý obchod Domácí dílna Cupák) 

      je nově otevřena  

PEDIKÚRA 



 

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. 

 
  

 
 



 

NOVĚ OTEVŘENÉ  

KADEŘNICTVÍ  

HELA 

Žatčany č. 93, tel. 608 523 756  

(bývalý obchod Domácí dílna Cupák) 

        Otevřeno: 

    Po   14  -  19 

    St   9   -  14 

    Pá   14  -  19 

    So   9  -  13 

 



Skládka 
je otevřena jedenkrát 

za čtrnáct dnů  

v sobotu                        
od 10 do 12 hod. 

(v sudém týdnu) 



Správce tenisového kurtu  

 pan Miroslav Tichý.  
Objednávat lze  

na tel. čísle 737 035 468. 

 

 





 FIRMA LESNICTVÍ  KOHOUTEK 
dřevosklad  ŽDÁNICE  

nabízí štípané palivové dříví          
a rozvoz k zákazníkovi. 

  

 Informace na tel. 723 649 092 

 

 



 Levné palivové dřevo 

Klobouky u Brna – areál JZD 
Palivové dřevo – štípané 

dub – buk 

950 Kč/ 1 prms – délka dle přání zákazníka 

1 m3 skládaný v bednách – 1400 Kč 

Jakékoliv množství 

Doprava dle dohody  

Více po telefonu: 

Urban 603 542 227, Šebesta 733 431 787 

 

 



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. 
 


