
Obecní vysílání 

3C 



Zahradnické centrum Brabec 

DNY KOUZELNÝCH ORCHIDEJÍ 

24.2. – 26.2.2012 
PÁTEK – NEDĚLE - Prodejní výstava orchidejí, 

odborné poradenství v péči o ně. 

 

NEDĚLĚ 10 – 12 a 13 – 15 hod. 

Vazačská show dvojnásobného Mistra ČR ve floristice 
Petra Kopáče na téma orchideje a trendy ve 

velikonoční vazbě 

 



Výstava vín spojená  

s ochutnáváním 

v Měníně  

Sobota 20. února 2010 
Společenský sál obecního úřadu 

od 9 hod. do 21 hod., občerstvení 
tombola, odpoledne cimbálová muzika 

Varmuži 

 

36. výstava vín spojená  
s ochutnáváním 

v Měníně  
sobota 25. února 2012 
Společenský sál obecního úřadu, 

od 13 hod. do 22 hod.,  
občerstvení tombola,  

cimbálová muzika Varmuži 



KRONIKA VANDRŮ 2009 

V obecním vysílání kabelové televize 

vám budeme opět promítat dokumenty 

pana Ladislava Čtvrtníčka st.  

z jeho pěšího putování po našich 

krajích. Navštívíme s ním malebná 

místa, kam bychom se možná sami 

nikdy nepodívali. 

Pondělí 27. února v 16 hod. 

SÁZAVA 

Středa 29. února v 16 hod. 

CHVOJNICE 



 MUDr.Hana Halačková oznamuje rodičům a 
pacientům, že  od středy  22.2. 2012 do pátku 
24.2.2012 bude čerpat zimní dovolenou. 

  Zastupovat bude MUDr.Kolegar Petr  
 v Židlochovicích na poliklinice. 
  
    Středa :    14 - 16 hod. 
    Čtvrtek :      8 - 12 hod. 
 Pátek :        8 - 12 hod. 
   
 Děkujeme za pochopení a omlouváme se 

případné potíže. 
   
  



 

 
 

 

Žatčanská chasa zve všechny zájemce 

na zkoušky na hody. 

Nejbližší zkouška se uskuteční již tuto 

neděli 19. února 2012 v 15:00 hodin  

v místní orlovně.  

Žatčanské hody se slaví na svátek 

Nejsvětější Trojice, letos připadá na 

neděli 3. června 2012. 





 Na úřední desce je zveřejněna   
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o zahájení 

projednávání návrhu zadání změny  

č. I územního plánu obce Žatčany.  
Návrh zadání změny je k dispozici  

k nahlédnutí na OÚ v Žatčanech a na 
MěÚ v Židlochovicích po dobu 30 dní 
ode dne vyvěšení. V uvedené lhůtě 

může každý občan uplatnit své 
připomínky. 

 



 Návrh zadání změny  

č. I územního plánu obce Žatčany 
je uveřejněn také na webových 
stránkách města Židlochovice  

www.zidlochovice.cz  

(Městský úřad/ informace MěÚ/ 
územní plánování/Obec 

Žatčany). 

 



 

Divadlo Boleradice zařadilo do svého programu další reprízy 
komediální pohádky Voskovce a Wericha Robin zbojník v 

neděli 26. února a drama Maryša v sobotu 3. března a 
v neděli 4. března. Vstupenky si můžete rezervovat 

v pokladně divadla každou středu a pátek od 18 do 19 
hodin nebo na webových stránkách  

www.boleradice-divadlo.cz  
Zveme také zájemce a přátele dobré zábavy, divadla a tance 

na tradiční Divadelní bál, který se koná v sobotu 11 února 
v sále Úřadu městyse Boleradice. Ten letošní, s podtitulem 
Život je jen náhoda, je věnován slavné éře Osvobozeného 

divadla, písním Jaroslava Ježka a tancům té doby. Účinkuje 
Salónní orchestr Brno, cimbálová muzika Primáš a členové 

Divadelního spolku. Místenky na bál si lze rezervovat již 
teď v pokladně divadla v době předprodeje. 

•   
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Pepíčkovo řeznictví  

prodává pravidelně každý  
čtvrtek v 9 hodin  

u samoobsluhy   
základní sortiment vepřového, 
hovězího a kuřecího masa, široký 

sortiment domácích uzenin a jiných 
masných výrobků. 

 



Opět začínáme cvičit v sokolovně: 
ZUMBA 

KAŽDÝ ČTVRTEK V 19 HOD. 
Členové Sokola 50 Kč, nečlenové 60 Kč 

POWER JÓGA 
KAŽDÝ PÁTEK V 18 HOD.  

 50 Kč za hodinu 

    Srdečně zve TJ Sokol 
 
 



MUDr. Jonasová oznamuje, že 

od 2.1.2012 bude dětská ordinace sídlit  

na adrese U hřiště 966, Újezd u Brna 

(budova bývalého Telecomu za poštou). 

 

 

 

Tel. číslo a ordinační hodiny  

zůstávají beze změny. 

  



Z naší vesnice 



Knihu  
„Z historie obce Žatčany“ 

si můžete zakoupit na 
obecním úřadě. 





 Jarní nabídka 
 Prodejna Cupák – domácí dílna 

Žatčany zahájila prodej  zeminy  

a hnojiv pro jarní období.  

 Dále nabízí objednání a dodání  
zeminy a hnojiv podle katalogu, 
rovněž dovoz vybraného zboží  

až domů.   



TEXTIL STÁŇA 

Oznamujeme zákazníkům, 
že prodejna byla 

přestěhována z budovy 
bývalého Telecomu  

       na ulici Školní 707. 

      Na Vaši návštěvu se 
těší Stáňa Mácová 

 



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 61400 , kontakt : tel.547382474 , 

e-mail: tvtechnika@seznam.cz 
    

 2. Orgánem dohledu nad provozováním 
televizního vysílání je Rada pro rozhlasové 

a televizní vysílání  


