
Obecní vysílání 

3C 



Soukromý prodejce z Vacenovic bude 
ve čtvrtek 21. 5. 2015 od 15.00 hod. 

do 15.30 hod. u samoobsluhy prodávat: 
česká jablka Golden a Idared 

v ceně od 13 do 17 Kč/kg 
a konzumní brambory v balení po 25 kg 

cena 6Kč/kg. 



Pozvánka na hody 



 
 

Žatčanská chasa Vás srdečně zve na  

K R O J O V A N É     

Ž A T Č A N S K É    H O D Y, 
které se tradičně konají o svátku 

Nejsvětější Trojice, 

letos 30. května až 1. června 2015 

******* 

 
 
 



 
 Sobota 30. 5. 2015: 

20:00 předhodová zábava, hraje skupina Na2Fáze 
 

Neděle 31. 5. 2015: 
9:00 mše svatá 

dopoledne zvaní na hody - pochůzka s hudbou po mši sv. 
15:00 krojovaný průvod obcí 

16:00 odpolední program na návsi, předávání práva, 
taneční pásmo dětí a chasy 

20:00 večerní hodová zábava 
po celý den hraje dechová hudba Lácaranka 

Pondělí 1. 6. 2015: 
19:00 ženáčské hody, hraje dechová hudba Dambořanka 

 









 E.ON Distribuce a.s. oznamuje, že z 

důvodu plánovaných prací na 
zařízení distribuční soustavy bude v 
pátek 5. června 2015 v době od 8:00 

do 10:00 hodin v části Žatčan  

(hlavní ulice od č.p. 80, 304 a 241 u ZD 
po č.p. 118 a 107)  

přerušena dodávka elektrické energie. 

  



MATRIKA TĚŠANY 
od 10. 5. do 22. 5. 2015 

 nebude mít úřední hodiny. 

 



 OVĚŘENÍ VOZIDLA V POLOPŘEVODU 
 Ministerstvo dopravy vytvořilo webovou 

aplikaci, prostřednictvím které si lze ověřit, 
zda je u vozidla zapsán vlastník vozidla,  zda 
vozidlo není v tzv. polopřevodu!!! 

 Aplikace je dostupná na webové adrese: 
www.dokonceteregistraci.cz 

 Kontrolu lze provést na základě vložení čísla 
osvědčení o registraci vozidla. 

 Upozorňujeme, že vozidla, u kterých 
nebude do 30.06.2015 zapsán vlastník,  
zaniknou!!! 

 

http://www.dokonceteregistraci.cz/
http://www.dokonceteregistraci.cz/


Firma ADOSA a.s. nabízí pro letošní rok 
v provozovně Židlochovice široký sortiment 

skútrů a motocyklů za zajímavé ceny. 
Najdete zde značky: Honda, YUKI, MP Korado 

a Motorro. 
Využijte doprodej vybraných modelů za loňské 
nižší ceny. Samozřejmostí je 2letá záruka, servis 

a prodej příslušenství.  
Srdečně Vás zveme. 

Kompletní nabídku najdete na našich webových 
stránkách www.adosa.cz 



LARGO BRNO, s.r.o., Nádražní 371, 664 53 
Újezd u Brna 

Pekárna přijme nové spolupracovníky 
na pozice: prodavačka, pekařka. 

Pro bližší informace volejte:  
724 517 362 



Gamartis Trade, s.r.o. hledá do nové 
provozovny v Žatčaněch zaměstnance na 

pozice: 
konstruktér, 

seřizovač a obsluha obráběcích CNC 
a kvalitář – měření 3D 

Práce na plný úvazek ve dvousměnném 
provozu. 

Životopisy zasílejte na e-mailovou adresu: 
iveta.bedrechova@gamartis.cz 

Případné dotazy zodpoví na tel.: 733 536 009 



NABÍDKA PRÁCE  

Firma Storopack hledá brigádníky na třísměnný 
provoz (pondělí – pátek). Práce je vhodná pro 
ženy, jedná se o odebírání lehkých výrobků od 
lisovacích strojů. Možný i stálý pracovní poměr. 

Více informací na tel. čísle 544 254 052, 724 962 
912 (pan Vojta) nebo přímo v areálu firmy na 

adrese Nádražní 191, Telnice. 



Úklidová firma hledá šikovné ženy 
pro stálou práci na pozici hospodyně. 

Požaduje pořádkumilovnost, 
vstřícnost, kladný vztah k dětem a 

spolehlivost. 
Práci nabízí v okolí Žatčan. 

Vítá řidičský průkaz. 
Zájemkyně volejte na telefon 

774 887 831. 



NABÍDKA PRÁCE 
Prádelna Homola přijme do 

provozovny v Telnici, Na Vilách 341, 
pracovnice do 2-směnného 
provozu na pozici žehlířky. 

Nástup možný ihned. 
Kontaktní telefon: 602 710 875 



Společnost Beton Brož, s.r.o. hledá pro pobočku v Otnicích vhodné 
kandidáty na pozice: 

PROVOZNÍ ÚDRŽBÁŘ 
požadavky: zkušenosti s automatickým provozem, svářečský 

průkaz, znalost elektro se zaměřením na automatizaci výhodou, 
praxe v údržbě nutná 

OPERÁTOR VÝROBNÍ A PALETIZAČNÍ LINKY 
požadavky: zkušenosti s automatickým provozem podmínkou, 

znalost obsluhy PC, znalost elektro na automatizaci 
SKLADNÍK 

požadavky: praxe v řízení čelních vysokozdvižných vozíků 
podmínkou, výhodou řidičské oprávnění skupiny T, C 

Nabízí: dobré platové ohodnocení, zázemí stabilní a rozvíjející se 
společnosti, příspěvek na penzijní připojištění, týden dovolené navíc, 

příspěvek na stravování. Nástup možný ihned! 
Strukturované životopisy zasílejte na adresu 

h.zahradnikova@betonbroz.cz   Bližší informace na tel.: 777 223 953 



POPLATKY 2015 
se vybírají v hotovosti na 

obecním úřadě  

Pondělí 8 – 12 13 – 17 hod. 

Středa 8 – 12  13 – 17 hod. 



Poplatky lze uhradit také 
převodním příkazem nebo 

složenkou na účet obce číslo: 
9320 641/0100 

Variabilní symbol: číslo  domu poplatníka 

Poplatky jsou splatné  

do 31. května 2015  



Poplatek za odpady  

400 Kč za osobu na rok,  
 která je zde hlášena k trvalému pobytu. 

100 Kč děti do 15 let   
Snížená sazba platí ještě v tom roce, kdy 

dítě dovrší 15 let. 

Děti narozené v roce 2015 platí až od 
následujícího roku. 



Poplatek za odpady  
400 Kč za rok za nemovitost, 

ve které není nikdo hlášen  

k trvalému pobytu.  
Od poplatku jsou osvobozeni ti, kteří vlastní takovou 

nemovitost a mají zároveň v naší obci trvalý pobyt. 

 



Poplatek za odpady  
Cizinec, který má v obci trvalý 

nebo přechodný pobyt  

delší než 90 dnů  

400 Kč za rok  
 



Poplatek za jednoho psa  

50 Kč na rok  

Poplatek za kabelovou 
televizi  

1 080 Kč na rok  



Pan David Cupák  

prodává zeminu a hnojiva z garáže svého 
domu v Žatčanech č. 239  

(v parku na Dolech)  

každý čtvrtek od 16 do 17 hod. 

Bližší informace o cenách získáte v 
obchodě u Březinů nebo na tel. čísle 

 605 751 087. 

Pan Cupák garantuje kvalitu za velmi 
výhodné ceny. 

    



 

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.  

            

 





Informace pro zahrádkáře a milovníky květin!  

Společnost AGRO Brno-Tuřany vás zve do ráje květin a 
okrasných dřevin! Krásné muškáty, petunie a další 

balkonové květiny, letničky, dvouletky, trvalky, trávy, 
okrasné dřeviny, keře a v neposlední řadě také živé 
bylinky. Stovky druhů! Tisíce kusů! Zkrátka největší 

výběr na Moravě! To vše a ještě mnohem více najdete 
v maloobchodním prodejním centru společnosti AGRO 

Brno-Tuřany v Brně – Brněnských Ivanovicích, ulice 
Kaštanová 123, kousek od obchodních domů Makro, 

Tesco a Ikea. A navíc za dobré ceny přímo od pěstitele. 
Více informací naleznete na našich internetových 
stránkách www.agro-turany.cz. Těšíme se na Vaši 

návštěvu. AGRO Brno-Tuřany – ráj květin a okrasných dřevin 

http://www.agro-turany.cz/
http://www.agro-turany.cz/
http://www.agro-turany.cz/
http://www.agro-turany.cz/
http://www.agro-turany.cz/


 

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. 



 Prodej a servis PC 

Ondřej Dokoupil 
 Nabízím kompletní řešení a služby v oblasti IT 
techniky, zejména opravy počítačů a notebooků a 

dodávky nových strojů a komponent. Dále poskytuji 
diagnostiku chyb, instalaci operačních systémů, 

konzultace a návrhy řešení, údržbu a revizi, tvorbu 
webových stránek a správu systému a sítí. 

 Žatčany 257 

 Telefon: 721 240 280 a 774 940 280 

 Web: www.prodej-servispc.cz 

 E-mail: info@prodej-servispc.cz 

 

http://www.prodej-servispc.cz/
http://www.prodej-servispc.cz/
http://www.prodej-servispc.cz/
mailto:info@prodej-servispc.cz
mailto:info@prodej-servispc.cz
mailto:info@prodej-servispc.cz
mailto:info@prodej-servispc.cz


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. 
 


