
Obecní vysílání 

3C 



Ve čtvrtek 5.7.2012 v 19 hod.  

jste srdečně zváni na přátelské 
posezení s Donavou  

na kovárně v Těšanech. 
 

V sobotu 7.7.2012 od 9 do 17 hod. jste zváni na  

„KOVÁŘSKOU  SOBOTU“. 

Je připraven celodenní program pro rodiny  

s dětmi a se svým uměním se představí  také 
profesionální kováři. 



 Drůbežárna Prace  

bude v pátek 6.7.2012 v 9:30 hod.  

u samoobsluhy prodávat: 
kuřice všech barev , 11 týdnů, cena 145 Kč/ks 

brojlerová káčata, 2-5 týdnů, cena 45 – 90 Kč/ks 

housata, 1-4 týdny, cena 90- 140 Kč/ks 

krůty , 6-13 týdnů, cena 170-295 Kč/ks 

slepice, 1 rok, 80 Kč/ks 
krmivo pro drůbež a králíky 

Vykupuje králičí kůže za 20-25 Kč/ks 
 
 



Paní Marie Čumpová,  

Žatčany 286 prodává  

okurky hadovky 20 Kč/kg 
rané brambory 12 Kč/kg. 

Prodejní doba: 

Pondělí,středa,pátek 

17-20 hod. 



 Obec Telnice a KINEMATOGRAF bratří Čadíků 
Vás srdečně zve na Letní promítání českých 
filmů: 

 - v sobotu 7. července 2012 - film LIDICE  

 - v neděli 8. července 2012 - film FIMFÁRUM  

 - v pondělí 9. července 2012 - film NEVINNOST  

 Začátek promítání vždy v 21:30 hodin na 
parkovišti u Sokolovny v Telnici. 

 Vstupné dobrovolné, výtěžek bude věnován na 
charitativní účel - projekt Rádia Impuls „ Pošli to 
dál“           Občerstvení a dobrá nálada zajištěny 

 



ŽIDLOCHOVICKÝ DĚTSKÝ SBOR  S K Ř I V Á N E K                   

  Vás srdečně zve na                              

   NA  KONCERT DĚTSKÉHO SBORU SAN GABRIEL * USA 

   Dirigent:     Mr. Samuel Lin 

 SPOLUÚČINKUJE :  ŽDS SKŘIVÁNEK                           

    Neděle 8. července v 19 hodin  - kostel Židlochovice * 

 vstupné dobrovolné    

 VÝTĚŽEK Z KONCERTU PŮJDE NA ČINNOST SBORU 
SKŘIVÁNEK  A  KOSTELA.             

    TĚŠÍME SE NA VÁS! 

Na místě je možné zakoupit skřivánčí CD a knihy o 
historii SKŘIVÁNKU.  

 



Čerpací stanice BENTEL Telnice  

hledá brigádníka/brigádnici 

pro obsluhu bistra. 

Podmínkou je dovršení věku 18 let, 

praxe v oboru kuchař nebo číšník 

vítána, nástup ihned. 

V případě zájmu volejte na tel. číslo 

605 297 686. 

 



Pekárna v Újezdě u Brna 

přijme pracovnici do pekárny 

a prodavačku na občasnou 
výpomoc (důchodkyni). 

Nástup možný ihned. 

Tel. 544 254 780 



Pepíčkovo řeznictví  
oznamuje, že z důvodu čerpání 

dovolené  v týdnu  

od 9.07.do 13.07.2012  

pojízdná prodejna do naší obce 
nepřijede. 

 

 



FESTIVAL   SLUNCE   STRÁŽNICE 

12. – 14- července 2012 
Tomáš Klus * Wabi Daněk * Spirituál kvintet  

 Neřež * Robert Křesťan a Druhá tráva 

Petr Bende a Pavel Helan * AG Flek * Kamelot* Fleret 

Hop Trop * Pavlína Jíšová * Roman Dragoun  

Folk Team * Nezmaři * Poutníci * Marien 

Pozdní sběr * Slávek Janoušek 

Lidoop * WB band 

 

www.festival-slunce.cz 



 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. 

 



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 
 



Z naší vesnice 



 Žatčanský modelářský klub MK Alka 
reprezentoval ve dnech 17. – 22. 6. 2012 

Českou republiku a naši obec na jubilejním  

X. Mistrovství Evropy rádiem řízených 
historických modelů. Na letiště Slávnica, poblíž 

slovenského města Dubnica nad Váhom,  

se z našeho klubu vypravilo 10 modelářů s 18 
modely letadel. V silné konkurenci soutěžících 

z jedenácti zemí světa, se sice alkáckým 
modelářům nepodařilo dosáhnout na stupně 

vítězů, ale někteří se svými výkony zapsali dost 
vysoko do výsledkových tabulek.  

 



 Např. 14. místo (ze 100 soutěžících) 
Jiřího Zámečníčka v kategorii větroňů 
nebo 9. místo (ze 48. soutěžících) Zdeňka 
Sýkory v kategorii velkých motorových 
modelů TEXACO. 
Kompletní výsledkové listiny a 
fotogalerie z této akce, je ke shlédnutí 
na internetových stránkách  
 www.mkalka.cz .  

 

http://www.mkalka.cz/
http://www.mkalka.cz/
















 Prodejna Domácí dílna Cupák  v Žatčanech  

rozšířila svou letní nabídku: 
• VŠE PRO VAŠE BEZSTAROSTNÉ ZAVAŘOVÁNÍ  

• Zavařovací sklenice:  obsah 370 ml, 377 ml, 710 ml, 720 ml, 2 l, 5 l 

• Víčka:  
- Omnia malá i velká 
- Twist malá i velká 
- Pano (na 5 l sklenice) 

• Zavařovací hlavy 

• Zavařovací hrnce:   20 l, 30 l  

• Teploměry:  krátké i dlouhé, v kovovém pouzdře, 

• - samostatné kovové pouzdro  

• Byl doplněn sortiment plastových květináčů, misek pod květináče 
a závěsných květináčů. 

 
 



Brněnská realitní kancelář  

MM reality holding, a.s.  

hledá pro své klienty byty, domy  

a pozemky v této lokalitě.  

Popřípadě vykoupí za hotové. 

Volejte na tel. 602 320 528 



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  


