
Obecní vysílání 

3C 



 V úterý 26.6.2012 přijede do naší 
obce prodejce borůvek. Borůvky 
budou valené v  ½  litrových 
vaničkách, cena za jednu vaničku je 
40 Kč. 

 Prodej se uskuteční u samoobsluhy 
v 10:20 hod., prodejce se zdrží asi 
půl hodiny. 



    KRAX Ivanovice   

    bude  v úterý 26.6.2012   

    od 14 do  14:30 hod.  prodávat  

   u  samoobsluhy: 
  

 kuřice za 150 Kč/ks 

 roční slepice za 80 Kč /ks 

 krmné směsi 
 



 Ve středu 27. června  

v 17 hod. vám v obecním 
vysílání kabelové televize 
promítneme dokument  

z oslav 110. výročí založení 
SDH Žatčany, který natočil 

pan Jan křivý.  
 



 
MUDr. Víšková oznamuje, že  

od pátku 29.6. do  úterý 3. 7.2012 
nebude ordinovat.  

 
Akutní případy 

ošetří MUDr. Šultes 
   
  

 



MVDr. Jiří Ryba provede v naší obci 
očkování domácích prasat proti 
nebezpečné nákaze července. 

Očkují se selata od váhy 25 kg,  

 pouze jedenkrát. 

Cena jedné dávky je 70 Kč. 

Zájemci o očkování se mohou 
přihlásit na OÚ  

do čtvrtka 28.6.2012.  



 Stavební úřad Sokolnice 
oznamuje, že ve dnech  

2. –  4. července 2012 
bude z technických 

důvodů uzavřen. 
 



 Pravidelná víkendová noční autobusová linka 
Brno-Újezd u Brna (přes Sokolnice, Telnici a 

Žatčany) spuštěna!  

 Po dlouhém vyjednávání byla konečně spuštěna 
víkendová noční autobusová linka z Brna-
hlavního nádraží do Újezda u Brna přes 
Žatčany. Tato noční linka má označení 95 a svou 
jízdu začíná v 01.00 hod. na hlavním nádraží a bez 
přesedání Vás o víkendu doveze do Sokolnic, na 
nádraží v Telnici, do Telnice (zastávka před 
Orlovnou), do Žatčan a následně na konečnou do 
Újezda u Brna. 

 



 Zpět vyráží linka ze Žatčan (zastávka náves)  

 v 02:17,  do Brna na hlavní brněnské nádraží 
dorazíte v 02:56. 

 Celý projekt je realizován ve spolupráci s 
Dopravním podnikem města Brna a.s. a čtyřmi 
sousedními obcemi  ( Újezd u Brna, Sokolnice, 
Telnice a Žatčany). Každá z obcí bude na 
provoz této linky přispívat stejným 25%-ním 
poměrem. 

 Děkujeme všem těmto našim partnerům za 
spolupráci. 

 



Ve čtvrtek 14.června odpadá 
cvičení v sokolovně - zumba. 

Poslední hodina zumby v 
tomto školním roce se koná 

21.června. 
 
 



 Výprodej muškátů v Zahradnictví 
Žatčany 

 Jiřina Franklová, Zahradnictví Žatčany, 
zahájila výprodej převislých muškátů, 
cena 15,-Kč/ks a dále nabízí další slevy 
na vybrané druhy letniček a 
balkónových rostlin.  

 V zahradnictví je otevřeno od pondělí 
do pátku od 9:00 do 11:00 hodin a od 
13:00 do 17:00 hodin, v sobotu od 8:00 
do 17:00 hodin. 

 

http://www.obeczatcany.cz/index.php?desktop=clanky&action=view&id=1484
http://www.obeczatcany.cz/index.php?desktop=clanky&action=view&id=1484
http://www.obeczatcany.cz/index.php?desktop=clanky&action=view&id=1484


Cvičení power joga  

v sokolovně je 
zrušeno až do konce 

školního roku. 
 



Skládka 

je otevřena pravidelně  

vždy v sobotu  

v sudém týdnu  

od 10 do 12 hod. 

 



 Rozšíření úřadních hodin některých 
pracovišť MěÚ Židlochovice 

 Od 1.5. do 31.8.2012 byly rozšířeny úřední 
hodiny na pracovištích Městského úřadu 

Židlochovice vyřizující agendu občanských 
průkazů, cestovních dokladů, řidičských 
průkazů a technických průkazů vozidel,  

a to tak, že v pondělí a ve středu budou tato 
pracoviště otevřena již od 7:00 hodin.  

U ostatních pracovišť se úřední hodiny 
nemění. 

Mgr. Miroslav Cvrk, tajemník úřadu 
   

 



Každý pátek v Újezdě u Brna 
v domě s pečovatelskou 
službou ordinuje kožní 

lékařka MUDr. Těšíková. 
Ordinační hodiny od 8 do 

12 hodin. Lze přijít bez 
doporučení. 

Tel. 777 596 097 

 



Tenisové hřiště  

od 15.3.2012 otevřeno. 
Objednávky u správce: 

Miroslav Tichý 

Žatčany 59 

Tel. 737 035 468 
 



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. 

 





TOMÁŠ HLADKÝ,   

ŽATČANY 147 
• KOMPLEXNÍ ELEKTROINSTALACE 

• VÝROBA, MONTÁŽ, OPRAVY, ÚDRŽBA 
EL.STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 

• ZHOTOVENÍ HROMOSVODŮ 

TEL. 721 416 195 

E-mail: hladky-elektro@seznam.cz 

www.elektro-brno.kvalitne.cz 
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Kontejnerová doprava od 3 do 10 tun 

Zemní a výkopové práce 

UNC a traktorbagr 
• Dovoz písků, štěrků, okrasných kačírků 

• Dovoz betonu, recykláž 

• Odvoz sutí, zeminy, domovních a různých odpadů 

• Výkopy bazénů, základů na RD 

• Terénní úpravy kolem domů 

•  Demolice, bourání domků a různých staveb 

• Dovoz katrovaného substrátu z kvalitní černé ornice 

Sedláček- tel. 604 716 027 
www.kontejnerysedlacek.ic.cz 



Montáž plotů a oplocení 

Petr Sedláček, Těšany 342 
• Montáže různých druhů pletiv-pogumovaných a 

zinkových v různých výškách s podhrabákem i  bez 

• Demontáže starých plotů 

• Montáže bran a branek 

• Výroba bran a branek (dle přání zákazníka) 

• Terénní úpravy se strojem BOBCAT S 175 

• Bezkonkurenční ceny 

Objednávky na tel. 775 695 731 



Pan Povolný Vladimír, Moutnice 
275 provádí pravidelnou 

kontrolu a čištění plynových 
kotlů, topidel, ohřívačů. 

Dále provádí opravy 
automatických praček,sporáků  
a dalších domácích spotřebičů. 

Tel: 603 993 385 

 



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  


