
Obecní vysílání 

3C 



 

MUDr. Víšková 
oznamuje, že  

ve čtvrtek 17.9.2015  
bude mít výjimečně 

ranní ordinaci. 
 
   
 

 



 
 

 



   
 

 

 
Oznámení o uzavření odboru sociálních 

věcí při MěÚ Židlochovice 

Z důvodu stěhování odboru na nové 

pracoviště Židlochovice, Nám. Míru 152 

(bývalá Komerční banka), bude odbor 

sociálních věcí ve dnech 21. – 25.9.2015 

pro veřejnost uzavřen. Akutní záležitosti 

bude v tuto dobu možné řešit pouze 

telefonicky na mobilních telefonních 

číslech jednotlivých pracovníků. 

Děkujeme za pochopení. 



  TJ Sokol Žatčany srdečně zve 

všechny ženy na pravidelné 
pondělní cvičení aerobiku. 

Začínáme  

v pondělí 21.9. v 19 hodin .                                     
Členky Sokola – cvičení zdarma, 
ostatní – 50 Kč.  Těší se na Vás 

cvičitelky Lucka a Iva  

 



  

Školní jídelna při ZŠ a MŠ Žatčany hledá 
vyučenou kuchařku na plný úvazek. 

Požadovaná praxe min. tři roky.  

Nástup možný ihned.  

 V případě zájmu kontaktujte  

vedoucí školního stravování  

paní Ludmilu Petříčkovou  

na tel. 733 733 968. 

 



Město Újezd u Brna tímto oznamuje a 

současně zve občany na „Slavnosti 

farmářů a vína“, které se budou konat 

v centru Újezdu u Brna dne 19. září od 

14:00 hodin. Od dobrého jídla, pití, 

piva, vína i burčáku Vás dělí pouze 

chuť přijít. Od zábavy pro děti, včetně 

drobných nákupů, naleznete vše.     
 



   
Pracovní agentura hledá pracovníky na 

dlouhodobou spolupráci na pozici 
balení kosmetických výrobků či 
skladníka. Místo pracoviště je 

v Rajhradě. Práce je vhodné pro ženy   
i muže. Lehká manuální práce 

s možností výběru směn v týdnu. 
Nástup možný ihned, 8 hod. nebo 12 
hod. směny dle pracoviště. Kontaktní 

telefon a bližší informace: tel.: 
602 695 835. 

 
 



Diecézní charita Brno vyhlašuje materiální 
sbírku pro uprchlíky 

 
 V pracovních dnech od 1. 9. do 25. 9. 2015 

vždy od 8.00 do 17.00 hod.  
mohou lidé darovat na pomoc uprchlíkům 

zejména oděvy a hygienické potřeby  
v sídle Charity  

na Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno.  
 

  
 



Seznam potřebných věcí: 
deky, spacáky, karimatky, polštáře;  

hygienické potřeby (jednorázové dětské pleny, šampony, 
dám. vložky, mýdla, zubní pasty - kartáčky);  

trvanlivé jídlo bez nutnosti vaření, balené vody;  
zachovalé oblečení (pánské, dámské i dětské, nejlépe 

teplejší), ponožky a spodní prádlo - nové;  
obuv - nejlépe gumové „crocsy“, všech velikostí, i 

zateplené;  
výtvarné potřeby - papíry, pastelky, štětce, barvy, korálky;  

menší hračky 

 
 

  
 



Pokud chcete darovat finanční dar –  
konto: 1583741621/0100, v. s. 91140.  

Všechny materiální a peněžní dary budou 
použity na okamžitou pomoc uprchlíkům v 

provizorních evakuačních centrech u státních 
hranic na území Jižní Moravy a v Přijímacím 

středisku Zastávka u Brna, se kterým 
spolupracujeme. Diecézní charita Brno má 15 
letou pozitivní zkušenost s integrací migrantů.  

 

  
 



 Společnost E.ON Distribuce, a.s. 
oznamuje  

•PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ 
ENERGIE  

ve středu 7. října 2015  

v době od 7:30 do 17:30 hodin.  

v celé obci Žatčany  

mimo trafostanice ZD a Bemeta. 

  



V pondělí 24.8.2015 byl zahájen 
výkup padaných jablek.  

Výkup probíhá v Brně-Slatině, 
Drážní 9 -  Výkupna kovů  

Ivo Slavíček  

(kolem nádraží ČD Slatina 
směrem k dálničnímu mostu). 

 

 



Paní Marie Čumpová, Žatčany 286 
prodává:  

brambory na uskladnění 12 Kč/kg 

česnek 100 Kč/kg 

 

Prodejní doba: 

Pondělí,středa,pátek 

17 - 19 hod. 



 Paní Jiřina Franklová oznamuje, že 

v biokoridoru za hřištěm je v elektrickém 
ohradníku umístěno stádo oveček. 

Prosí všechny kolemjdoucí o dodržování 
několika zásad: 

Upozorněte děti, aby nesahaly na dráty 
ohradníku. Nenechávejte kolem ohradníku volně 
pobíhat své psy. A hlavně ničím nekrmte ovečky. 

Při nevhodném krmení je velká 
pravděpodobnost úhynu a určitě bychom 

nechtěli zrušit dětem malou ZOO.  
Děkuje všem za pochopení. 

 

  
 



  

Strojírenská společnost Aquadem 
z Brna-Chrlic přijme nové kolegy na 
pozice: operátor ohraňovacího lisu, 
vrtař, výrobní dělník (velmi dobré 

mzdové ohodnocení). Zájemci pište 
nebo volejte: Bc. Kateřina 

Matějková, kam@aquaem.cz, 
545 229 775. 

 

mailto:kam@aquaem.cz
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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.  

            

 





 

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. 



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. 
 


