
Obecní vysílání 

3C 



Oznámení Brněnských vodáren  
 a kanalizací, a.s. 

Z důvodu zjištění nízkého výskytu 
bakterií v pitné vodě vyhlašují 

Brněnské vodovody a kanalizace po 
konzultaci s Krajskou hygienickou 

stanicí JMK pitnou vodu dodávanou 
do vodovodní sítě v naší obci za 

pitnou pouze po převaření, a to s 
okamžitou platností až do odvolání. 



Jako preventivní opatření byla 
zvýšena dávka dezinfekčního činidla 

dávkovaného do pitné vody, a to 
volného chlóru. 

Rovněž bylo zahájeno intenzivní 
proplachování páteřních řadů 

vodovodní sítě, které může způsobit 
krátkodobé zakalení dodávané 

vody. 



Poděkování 

kulturnímu výboru obce, 

paní Editě Bílé a panu starostovi 

za překrásně strávený den                  

ve skanzenu Strážnice 

a na zámku a s klubem seniorů          

v Miloticích. 

Žatčanští senioři - účastníci zájezdu 

 



Orel jednota Telnice Vás srdečně zve  
v sobotu 17. září 2016 od 14:00 hodin  

na  
H I S T O R I C K Ý    J A R M A R K     

A    V I N O B R A N Í 
• soutěže pro všechny děti 

• výstava fotografií Jany Dúbravčíkové 
• hudební představení Husak Quartet 

• šermířské vystoupení Khaern M‘orhen 
• stánky s nejrůznějším zbožím 

• koutek s živými zvířátky 
• projížďky s koňským povozem 
• burčák z Vinařství Pavel Husák 

 



 
Přijďte posedět s přáteli na dvůr krále Karla 

IV. a napít se dobrého burčáku či ochutnat 
výtečné placky. Obohaťte své domácnosti, 
obdarujte přátele drobnostmi k potěšení či 
užitečnými věcmi dostupnými na stáncích. 

Děti se již nyní mohou těšit na zábavné 
soutěže a vystoupení šermířů. Nebude 

chybět koutek se zvířaty, projížďky 
koňským povozem ani vystoupení hudební 
skupiny Husak Quartet. A pokud toho na 
vás bude hodně, můžete si odpočinout na 
fotografické výstavě Jany Dúbravčíkové. 

 



  

  

  





 V pondělí 19.září 2016            
v 19 hodin začíná v sokolovně 
pravidelné cvičení AEROBIKU. 

 Členky – 20 Kč 

 Nečlenky – 50 Kč 

 Těší na Vás cvičitelky  

 Lucka a Iva  



 Drůbežárna Prace bude v úterý 20. 9. 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, brojlerová kuřata, 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 
 



  

 Akciová společnost Agro MONET 
Moutnice přijme brigádníky na 

sběr hroznů. 

 Předpokládané zahájení prací  

v polovině září 2016.  

Informace na tel. č. 607 044 121 

 



  



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 

 



 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  



 Společnost E.ON oznamuje  

•PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ 
ENERGIE  

ve středu 5. října 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. 165, 265,315 

včetně ulice u ZD (Šanhaj) po č. 329  



 Společnost E.ON oznamuje  

•PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ 
ENERGIE  

ve středu 5. října 2016  

v době od 7:30 do 12:00 hodin.  

v části Žatčan  

napojené na trafostanici ZD 

(Zemos)  



Svoz nebezpečných odpadů 

v sobotu 22. října 2016 u samoobsluhy 

od 9:40 do 10:00 hod. 
   Zdarma můžete odevzdat baterie všeho 

druhu, oleje, plechovky od barev, 
zářivky, výbojky, kyseliny a zásady, 

barvy a ředidla, teploměry, kosmetiku, 
pesticidy, fotochemikálie, léky, lepidla, 

desinfekční prostředky, čistící 
prostředky na okna a WC, laky, nádoby 

se zbytky chemikálií apod. 



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 
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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. 
 


