
Obecní vysílání 

3C 



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. 



 Tylovo divadlo Újezd u Brna vás 
srdečně zve na své nejnovější 

představení divadelní hry  
podle světoznámé knižní předlohy 

Gabriela Chevalliera  
Z V O N O K O S Y 

Představení se uskuteční v sobotu  
22. října 2016 v 19:00 hodin  
v sále orlovny v Žatčanech 

• Vstupné je dobrovolné, občerstvení 
zajištěno 

 



MUDr. Kudrnová 
oznamuje,  

že  ve středu 26. října  
a ve čtvrtek 27. října   

neordinuje. 

Pouze akutní pacienty  
ošetří MUDr. Šultes.  

 



Hledá se paní na úklid  

do MŠ Žatčany  

s nástupem od ledna 2017.  

Bližší informace  

u paní Petříčkové,  

nebo na tel. 604 441 457. 

 



 V pátek 28. října 2016 se v 
odpoledních hodinách  

 na modelářské ploše za řekou 
Cézavou uskuteční  

 A L K Á C K Á    D R A K I Á D A 

 Na Vás a Vaše draky se těší 
modelářský klub Alka.  

 Sladká odměna je opět 
připravena ... 

 



 
Divadlo Boleradice zahajuje prodej 

abonentek na dětské předplatné Rodiče 
s dětmi do divadla. Rezervovat si také 

můžete vstupenky na jednotlivá představení 
uváděná na podzim: komedie Na letním 

bytě nebo Zapeklitá komedie aneb Kdosi 
brousí nad Paďousy, drama Divá Bára a 

další. Celý podrobný program je uveřejněn 
na webových stránkách www.boleradice-

divadlo.cz. Pokladna je otevřena každý 
pátek od 18 do 19 hodin a vždy hodinu před 
představením. Těšíme se na vaši návštěvu. 
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BUDULÍNEK 

 



 Zveme všechny maminky s malými 
dětmi na další setkání  
 mateřského centra 
B U D U L Í N E K, 

 které se koná  
 každé ÚTERÝ od 9:00 do 10:30 hodin    

v žatčanské sokolovně 
 První setkání se uskuteční v úterý 27. 

září 2016. 
 S sebou si vezměte prosím přezůvky 

 



 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  



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.  

            

 





 

Společnost Beton Brož s.r.o. se sídlem v 
Otnicích, Dědina 484 oznamuje všem 

zákazníkům, že zahajuje posezónní výprodej 
nestandardních betonových výrobků. 

Výprodeje budou probíhat o sobotách, a to 
1., 8. a 22. října 2016 v době od 8:00 do 12:00 

hodin pouze do vyprodání zásob. Bližší 
informace získáte v pracovní dny na 

telefonních číslech 544 120 620 až 624. 

   

 





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. 
 


