
Obecní vysílání 

3C 



Domov pro seniory Věstonická 1, 
Brno, příspěvková organizace, 
přijme do pracovního poměru 

pracovníky  
• na pozici úklidu, pracovní doba  

6:00 – 14:30,  i  víkendy 
• na pozici pracovník v sociálních 

službách, nepřetržitý provoz 
Kontaktní osoba p. Látalová, tel. 

544 121 575, 544 121 505, 
776 579 910 

 



PRODEJNA ENAPO  

v Žatčanech 

PŘIJME PRODAVAČKU  

I BRIGÁDNĚ. 

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED! 
Informace v prodejně. 



 MUDr. Hana Halačková 
bude mít dovolenou 
od 5.9. - do 9.9.2016 
  
Zastupuje MUDr.Kolegar v Židlochovicích 
poliklinika na náměstí (ve dvoře ) 
a Měnín - středisko u obecního úřadu 
  
  
Židlochovice  tel. 547 23 10 20 
PO, ÚT, ČT, PÁ   8 - 12  
ST      14 – 16 
 

Měnín 
ÚT, ČT    14 - 16 

  
 



 
Hudební škola Radka Meluzína oznamuje 

zahájení školního roku 2016/2017,  
které se koná ve středu 7.9.2016   

v ZŠ Žatčany v 16 hodin. 
Zájemci o studium hudebního oboru si 
mohou bez rozdílu věku vybrat z těchto 
předmětů hudebního oboru :   klávesy, 

kytara, zobcové flétny a  hudební teorie. 
Více informací o výuce naleznete na 

internetových stránkách školy www.hsrm.cz 
nebo na telefonu  777 341 002. 

 

http://www.hsrm.cz/
http://www.hsrm.cz/




 Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 8. září 2016 

  v 9:30 hod. prodávat u samoobsluhy: 

• kuřice všech barev + chovné kohouty  - cena 
170 Kč/ks 

•  roční slepice - cena 80 Kč/ks,  

• brojlerová káčata, husokačeny, krůty, 

• jatečné kachny o váze 3-4 kg - cena 190 Kč/ks 

• krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové 
doplňky,  

• vykupovat králičí kožky - 5 Kč/ks. 
 



 Kulturní a sociální výbor 
zastupitelstva obce Žatčany  

 zve všechny občany a 
především žatčanské seniory na  

 výlet se zážitkem  
 STRÁŽNICE - BAŤŮV KANÁL - 

MILOTICE,  
 který se uskuteční  

 ve středu 14. září 2016. 
 



Odjezd ze Žatčan od školy je ve středu 
14.9.2016 v 8:00 hod. 

Předpokládaný návrat v cca 16:30 hod. 

Dopravu autobusem a lodí hradí obec. 
Vstupné do muzea a zámku seniorům 

nad 65 let hradí obec, ostatní výletníci si 
hradí vstupné dle platného ceníku. 

Přihlásit se na výlet je možné v obchodě u 
Březinů nebo u paní Edity Bíle  

na tel. 777 129 838. 



                              Město Újezd u 
                         Brna srdečně zve 
                       na Farmářské trhy, 
                       které se budou se konat v sobotu  

  dne 10. září 2016 od 14:00 hodin 

                                                  v okolí ulice U Hřiště. Čekají Vás prodejci 

s domácími produkty, občerstvení - dobroty, víno, pivo a vše 

ostatní, co k dobré zábavě patří. V programu vystoupí Dětský 

folklórní soubor Jamírek a rocková kapela Stíny Acoustic Trio.          
Pro děti je zdarma připravena nafukovací skluzavka. 





  

  

  



 Společnost E.ON oznamuje  

•PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ 
ENERGIE  

ve čtvrtek 29. září 2016  

v době od 7:30 do 16:30 hodin.  
v části Žatčan  

napojené na trafostanici U mlýna:  

od č. 80 a č. 304 (u zemědělského 
družstva) po č. 118 a 107, 

včetně ulice u ZD (Šanhaj) po č. 329  



UPOZORNĚNÍ - KANALIZACE   
 Od 1.7. 2016 zajišťuje provozování kanalizace     

v Žatčanech pracovník VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ 
SPOLEČNOSTI a.s., provozního střediska 

Židlochovice, Lidická 689,  
 p. Radek Jedlička.  

V případě poruch nebo jiných závad během 
pracovní doby je potřeba volat na jeho služební 

telefon - 602 586 473,  
mimo pracovní dobu pohotovostní službu na 

kanalizacích -  602 586 481. 



Skládka 

je otevřena každou 

v sobotu   

od 10 do 12 hod. 

 



 

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.  

            

 





• Operátorka ve výrobě sportovních dresů  

• Požadujeme: spolehlivost, pečlivost, zodpovědnost, 
ochotu pracovat na směny, manuální zručnost a zájem 
učit se novým věcem, pozitivní přístup k práci 

• Nabízíme: zázemí stabilní společnosti, dobré platové 
ohodnocení, nástup ihned 

• V případě zájmu: kontaktujte nás na tel. čísle: +420 
777943669, popř. zašlete email: slatinsky@bison.cz 

•  
Adresa pracoviště: Bison sportswear s.r.o. 
                                 Nesvačilka 115 
                                 664 54, Nesvačilka 

 

mailto:slatinsky@bison.cz
mailto:slatinsky@bison.cz
mailto:slatinsky@bison.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. 
 


