
Obecní vysílání 

3C 



   KRAX Ivanovice   

   bude  v pátek 21.9.2012   

   od 14:00 do  14:20 hod.       
prodávat u  samoobsluhy: 

  

 kuřice za 170 Kč/ks 

 roční slepice za 80 Kč /ks 

 krmné směsi 

 



 Obecní knihovna Žatčany 

  má od pátku 21.9.2012 

  rozšířenou otvírací dobu: 

 17:00 – 20:00 hod.  

  



 Orel jednota Telnice srdečně zve na tradiční 
HISTORICKÝ JARMARK A VINOBRANÍ spojený 

s výstavou OLYMPIJSKÉ HRY. Již tuto sobotu na 
Vás od 14.00 hod. čekají zruční řemeslníci se 

svými výrobky, soutěže pro děti, grilované kousky 
z pašíka, středověké placky pečené na ohni, 

country tanečníci, šermíři, kouzelník, projížďky 
koňským spřežením a samozřejmě burčáku, co 
hrdlo ráčí! Akce proběhne za každého počasí, 

v případě deště se přesune do vnitřních prostor 
orlovny. Vstupné dobrovolné. Přijďte všichni! Na 

Vaši účast se těší organizátoři. 

  

 



                    Budulínek  
se po prázdninách vrací ! 

 
                                                            

 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
                         Těší se na vás Bětka, Soňa a Lída.     
 

v Sokolovně v Žatčanech 

           každé úterý od 9:30 do 10:30, 
                           následuje  
                 cvičení pro maminky 
           s cvičitelkou Mirkou Kuncovou  
                 od 10:30 do 11:30  
          (cena cvičení 50Kč) s možností hlídání dětí 
          (cena 20Kč/dítě) 
           první setkání se uskuteční 25.9.2012  

  
první setkání 8.9. 2011 

 



    ZÁJEZD POLSKO 
 Před dušičkové nakupování v Polském Těšíně  

 Odjezd: sobota – 20.10.2012  
 Odkud: Telnice - Pohostinství u Laštůvků 4:30 
  Cíl : Polské trhy 
 Cena zájezdu + cestovní pojištění: 350 Kč  
 (Z toho nevratná záloha 150 Kč ) 
 Prosím o uhrazení celé částky do 17.10.2012.  
 Bližší informace a rezervace míst  
 u sl.Olgy Netolické, Telnice    
 Tel: 728 708 141    
 Těší se na Vás řidič i vedoucí zájezdu. 
   
   

 



Z důvodu nemoci 

cvičitelky bude 

zumba v sokolovně 

až do 2.10. 2012 

zrušena. 



Cvičení pro děti 

ve věku 3 – 6 let 

 

 Kdy:  středa 16:30 – 17:30  

 Kde:  orlovna velký sál  

 S sebou: přezůvky, pití  

 

 



 KV Zastupitelstva obce 

Žatčany Vás srdečně zve na 

 volejbalový turnaj 

 „O pohár starosty“ 

 

 Kdy: neděle 23.9. 2012 ve 14:00 

 Kde: tenisové kurty  

 

 

http://www.google.cz/imgres?q=obr%C3%A1zek+volejbal&hl=cs&sa=X&biw=1280&bih=929&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=SYIouRtTKR1SdM:&imgrefurl=http://vokdvolejbal.wz.cz/&docid=bgcij21_3MX8MM&imgurl=http://vokdvolejbal.wz.cz/volejbal_logo.jpg&w=299&h=312&ei=d_9WUJviKoqLswaknoD4Bg&zoom=1&iact=hc&vpx=756&vpy=132&dur=639&hovh=229&hovw=220&tx=140&ty=134&sig=116550237909380307329&page=1&tbnh=139&tbnw=133&start=0&ndsp=32&ved=1t:429,r:4,s:0,i:85


 

 

 
 

Vedení Domova pro seniory Sokolnice 
 

Vás zve na 
 

 
   

 

Koná se v neděli 23. 9. 2012 ve 14:30 

v zámeckém parku v Sokolnicích 

pod záštitou ThDr. Jana Hradila, Th.D.  

 

 

Uslyšíte známé skladby v podání žesťového orchestru 

pod vedením Mgr. Vlastimila Bialase. 



 Městská policie v Újezdu u Brna žádá o 
spolupráci při pátrání po majiteli 
nalezeného pánského trekingového 
jízdního kola značky MILES X-Fun, bílo-
červené barvy, v.č. AA91154719. 
Uvedené kolo má standardní výbavu.   

 Jízdní kolo je možno vyzvednout po 
předložení dokladů v pracovní době  

 ( Pondělí – Pátek – 07.00 – 16.00 hod. ), 
nebo po předchozí telefonické domluvě  

 ( tel.: 602 500 584 ) na služebně zdejší 
městské policie.   

 





 Agro MONET,a.s.,Moutnice 
přijme brigádníky na 

vinobraní od 10.9.2012. 

 Zájemci hlaste se  

u paní Vognárkové  

tel. č. 721808227. 

 



  

 Zahradnictví Žatčany, 

 paní Jiřina Franklová,  

 nabízí chryzantémy, 

vřesy a sazenice 

jahod. 

 



Varování Krizového štábu JMK 



Chcete zlepšit kondici, ohebnost, zpevnit a posílit 
svoje tělo?  

Přijďte si zacvičit POWER YOGU 

    dynamické cvičení  budoucnosti 
    s Kamilou Vašíčkovou 

každý pátek 18.00-19.00 v ŽATČANECH   
na SOKOLOVNĚ. 
Cena za hodinu:  

50,-Kč - člen Sokola, 60,-Kč – nečlen.  
   Začínáme 7.9.2012. 

Těším se na Vás, bližší informace na tel. 724353569 
mail: Kamila.Vasickova@seznam.cz 



Pepíčkovo řeznictví  

prodává pravidelně ve čtvrtek 

v 9 hodin u samoobsluhy   
 základní sortiment vepřového, 
hovězího a kuřecího masa, široký 

sortiment domácích uzenin a jiných 
masných výrobků. 

 

 



Pan Antonín Rychlík,  

Žatčany 265 

prodává  brambory, papriky, 
rajčata a melouny  

   
 

 



ZVEME VÁS NA ZÁBAVNÝ POŘAD 

ZDEŇKA IZERA A ŠÁRKY VAŇKOVÉ 

TURNÉ ČTYŘ MŮSTKŮ 

 dne  20.10.2012 v 19.00 hodin 

do sálu sokolovny v Kobylnicích. 

Vstupenky je možno zakoupit každou středu vždy od 

18.00 do 19.00 hodin v restauraci Za Kovárnou 

v Kobylnicích nebo po dohodě na tel. čísle 

736538690 nebo 736538692. 

Cena vstupenky je 290,- Kč. 

Z důvodu omezené kapacity sálu doporučujeme 

včasnou rezervaci. Děkujeme za pochopení. 
 



Úřední hodiny obecní policie 
 

Po dohodě se strážníky Obecní policie 
Telnice budou úřední hodiny strážníků 

pro obec Žatčany  

každou druhou středu v měsíci   

od 16:00  do 17:00 hod. 

v budově Obecního úřadu Žatčany. 



Paní Marie Čumpová,  

Žatčany 286 prodává  

Rajčata 18 Kč/kg 

 Rané brambory 10 Kč/kg. 

  Prodejní doba: 

Pondělí,středa,pátek 

17-20 hod. 



Skládka 

je otevřena pravidelně  

vždy v sobotu  

v sudém týdnu  

od 10 do 12 hod. 

 



 

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 
 





  
   Stavební společnost DS STAVBY BRNO 

s.r.o. přijme zedníky pro výstavbu v okolí 
Brna. 

   Praxe nutná, nástup možný ihned. 

   Informace na tel.: 547241680 od 8:00 do 
16:00 hod. 

 

  
 



  

Předběžně hledáme podnájem 
1+1 nebo 1+kk v Žatčanech 

  

 Kontakt  

BEMETA DESIGN, s.r.o. 

tel. 544 224 338 

  



 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. 

 
 



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  


