
Obecní vysílání 

3C 



 ZŠ a MŠ Žatčany srdečně všechny 
zve na  

 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 

 ve čtvrtek 3. prosince 2015 v 16:30 
hodin na návsi. 

 Přijďte si s námi zazpívat a otevřít 
adventní čas. 

 Můžete si také přinést rolničky nebo 
ozvučná dřívka jako doprovod ke zpěvu. 

 
 



  
 Divadelní spolek Slavkov a Společenské centrum Bonaparte 

 uvádí pohádku se zpěvy 

Čertův mlýn  
 aneb  

 Poslyšte, braši ve mlýně straší 
 Námět a scénář: Ludmila Nosková 

 Režie: Stanislav Olbricht 

 Telnice – sokolovna 
 neděle 6. prosince 2015 v 17:00 hodin 

 Vstupné: děti 10,- Kč, dospělí 30,- Kč 
 Na krásnou pohádku vás a vaše děti srdečně zve obec Telnice 

  
 



  

KSV OÚ Žatčany zve všechny  
 žatčanské seniorky a seniory 
 na hudebně zábavné naučné  

představení Komorního hudebního 
divadla Brno  

 „H A Š L E R K Y  
aneb Ta naše písničká česká“ 
 o životě a tvorbě českého herce a 

písničkáře Karla Hašlera. 
  



  

 Těšíme se na Vás v neděli 
 6.12.2015 od 15:00 hodin  

 ve velkém sále Orlovny Žatčany. 
 Občerstvení zajištěno.  

 A možná přijde i Mikuláš!  
 

 Prosíme zájemce o představení, aby se 
z organizačních důvodů zapsali do soupisky 

(obchod u Březinů a samoobsluha)  
do 3. prosince 2015. 
Děkujeme  KSV OÚ. 

  



 Dámský klub Blučina zve všechny přátele a 
příznivce  

 na vánoční výstavu spojenou s prodejem 
 K D Y Ž    Z A V O N Í    J E H L I Č Í 

  
Akce se koná v sále Lidového domu v Blučině 

5. a 6. prosince 2015. 
 Přijďte se vánočně naladit, odpočinout si 

od shonu a užít si předvánoční čas trochu 
jinak. 

 Na Vaši návštěvu se těší  
 Dámský klub Blučina 

 
 



P O Z V Á N K A 
na 15. zasedání zastupitelstva obce, které se koná                                  
ve středu 9. 12. 2015 v 19:00 hod.  
v zasedací místnosti obecního úřadu. 
 
Program: 
1. Zahájení 
2. Návrh rozpočtu na rok 2016 
3. Rozpočtový výhled 
4. Rozpočtové opatření 
5. Rozpočtové provizorium 
6. Inventarizace 
7. Vyhláška č. 2/2015 – komunitní kompostování 
8. Převod majetku 
9. Smlouvy E.ON 
10. Rozvojový výbor 
11. Kronika 
12. Různé 

 
Ing. František Poláček, starosta obce 



  

 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 13. prosince 2015 
 v době od 10:30 do 11:30 (po mši svaté) a od 14:00 do 

15:00 hodin na faře v Žatčanech. 
 Součástí jarmarku bude i prezentace působení 

žatčanského Misijního klubka. 
 Výdělek jarmarku bude zaslán na misie. 

 Můžete se těšit na: vánoční přání, svíčky, ručně 
pletené šátky,… 

 
 TAK NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE SI KOUPIT VÁNOČNÍ 

DÁRKY!!! 
 



Městský úřad Židlochovice 
oznamuje, že z technických 
důvodů se dne 14.12.2015 
upravují úřední hodiny na 
Odboru dopravy - řidičské 

průkazy, budou mít otevřené 
až od 13:00 hodin. 

 



 Obecní knihovna Žatčany 

 POZOR ZMĚNA ! 

 Od listopadu bude knihovna 
otevřena vždy VE STŘEDU     

v obvyklém čase od 17:00 do 
20:00 hodin. 

  

  



Zveme všechny děti a mládež na 
nácvik na ŽIVÝ BETLÉM,  

který se bude konat každý pátek 
od 6.11.2015 vždy v 18:00 hodin   
v žatčanské orlovně. S sebou si 

prosím vezměte přezůvky. 

Bude se hrát v pondělí 
28.12.2015 na návsi. 

 

  



   
 

 

 

Kominictví Tomáš Strouhal z Křepic 
provádí pravidelné roční kontroly a čištění 

komínů  
provádí také vložkování komínů  

a staví krbové obestavby dle platných 
norem včetně revize. 

Pro informace volejte 774 938 398 
webová stránka: www.kominem.cz 

 
 
  

http://www.kominem.cz/
http://www.kominem.cz/


  

TJ Sokol Měnín Vás zve na lekce YOGy pro 
začátečníky i pokročilé.  

Lekce začínají od 26.října  

každé pondělí od 19:30 -20:30 hodin 
v sále sokolovny Měnín.  

První lekce  zdarma.  

Další informace na stránkách 
www.sokolmenin.cz 

  

 

http://www.sokolmenin.cz/
http://www.sokolmenin.cz/


 

ŽATČANSKÝ BUDULÍNEK 

ZVE VŠECHNY MAMINKY      

A JEJICH DĚTI NA 

PRAVIDELNÁ ÚTERNÍ 

SETKÁVÁNÍ V ŽATČANSKÉ 

SOKOLOVNĚ. 

ZAČÍNÁME V ÚTERÝ  

6. ŘÍJNA 2015  

VŽDY OD 9 DO 10:30 HOD. 



Upozorňujeme občany na nově 
zavedený přípoj linky č. 151         
z nádraží Sokolnice - Telnice 

s odjezdem v pracovních dnech 
v 17:54 hodin, který navazuje na 
vlakový spoj linky S2 s odjezdem 
z Brna, hl. nádraží v 17:33 hodin. 
Změna jízdního řádu platí již od 

konce června 2015. 
 



 

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.  

            

 





 ČISTOTA – PŮL ZDRAVÍ 

 Čištění a tepování sedacích souprav, 
židlí, koberců, matrací a automobilů 

nabízí Jiří Blaško z Jiříkovic.  

 Více informací získáte na telefonním čísle 
702 349 559 nebo na internetových 
stránkách www.blasko.webnode.cz. 

 

http://www.blasko.webnode.cz/
http://www.blasko.webnode.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. 
 


