
Obecní vysílání 

3C 



 Pan Koutný z Vacenovic bude  

 24.9.2015 od 15:00 do 15:30 hod. 

u samoobsluhy prodávat 

  brambory  12 Kč/kg 

česnek paličák 110 Kč/kg 

cibuli 13 Kč/kg 

jablka GALA 15 Kč/kg, 18 Kč/kg 

 

Vše je z Moravy a určené k uskladnění. 



KÁCENÍ ŽATČANSKÉ MÁJE 
 

v pátek 25. 9. 2015 od 20 hodin 
 

 

hraje CM PAJTÁŠ 
 

DRAŽBA MÁJE ✿ TANEC ✿ KROJE ✿ ZPĚV ✿ PIVO ✿  

VÍNO ✿ GRIL 
 

PŘIJĎTE SE S NÁMI BAVIT DO ŽATČANSKÉ ORLOVNY AŽ DO 

BÍLÉHO RÁNA 
 

VÍCE NA FB UDÁLOSTI „KÁCENÍ ŽATČANSKÉ MÁJE“ 

 

 



UPOZORNĚNÍ! 

MUDr. Šultes nebude  

v pátek 25. 9. 2015 

ordinovat.  

Akutní případy ošetří  

MUDr. Víšková  

 



 MK ALKA Žatčany Vás srdečně 
zve  v neděli 27. září 2015 na 

MODELÁŘSKÝ DEN.  
 Zahájení od 13:00 hodin na 
modelářském letišti za řekou 
Cezavou v Žatčanech. Uvidíte: 
komentované ukázky letadel, 
aut i lodí * výstavu modelů * 

noční létání * ukázku aerovleku 
a mnoho dalšího 

 



V pondělí 28.9.2015 navštíví naši obec 
Mobilní kancelář Raiffeisen stavební 

spořitelny. Navštívit ji můžete od 10:00 
do 11:30 hod. u samoobsluhy. 

V mobilní kanceláři se můžete 
informovat ohledně dotace Zelená 

úsporám a Kotlíkové dotace, určené k 
výměně starých kotlů za nové. 

Dále je možné získat informace z oblasti 
hypoték, spotřebitelských úvěrů a 

spoření. 

 



  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  

 



 
KSV OZ Žatčany srdečně zve 

všechny žatčanské seniory na 

DEN SENIORŮ 
který se uskuteční v orlovně  

v pátek 2. 10. 2015  

 od 17,00 hodin.  

 K tanci i poslechu zahraje a zazpívá 

 Jiří Helán 
www.jirihelan.cz 

 Občerstvení zajištěno. 

 Prosíme zájemce, aby se  

 nahlásili v samoobsluze nebo  

 v obchodě „ U Březinů“. 
  

 



 

 Karlova pekárna - výrobna studené 
kuchyně v Měníně  

hledá dělnice do výroby. Jedná se o 
dvousměnný provoz, pro zájemkyně s 
bydlištěm mimo obec Měnín - doprava 
vlastním vozem podmínkou. Hlásit se je 
možné v pracovní dny od 7:00 do 10:00 
hodin v kanceláři v Měníně u vedoucí 

provozu paní Rosívalové nebo na 
telefonním čísle 544254433. 

 



   
 

 

 
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. 



 MUDr. Jiří Pirner oznamuje, že bude 
mít v době od 21. 9. do 2. 10.2015   

dovolenou.  

Zastupuje MUDr. Kučerová v ordinaci 
v Otnicích č.p. 49, a to v pondělí  

a ve středu od 11:00 do 12:00 hodin,  

v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 7:00 
do 8:00 hodin, telefonní číslo do 

ordinace je 544 220 088. 

 



   
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. 

 
 



 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. 

  



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.  

 

  
 



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 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. 

 

  
 



 

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. 
 


