
Obecní vysílání 

3C 



Sbor dobrovolných hasičů Žatčany 

uspořádá v sobotu 9. února 2013 

Ostatkovou pochůzku masek  

 po obci za doprovodu muzikantů. 

3C 3C 

3C 



Zveme všechny hasiče a příznivce.  

Sraz v 9:00 v hasičské zbrojnici. 

3C 

3C 



Pozvánka 

Valná hromada Honebního 
společenstva Žatčany  

se koná v pondělí 11. února  

v orlovně od 18:00 hod. 

 



Program: 

1. Zahájení, schválení programu, volba 
zapisovatele 

2. Zpráva o průběhu nájmu honitby 2003-2013 

3. Finanční zpráva, návrh na rozdělení zisku 

4. Volba honebního starosty a místostarosty 

5. Organizační záležitosti a různé 

6. Schválení usnesení a závěr valné hromady 

 

Žatčany 25.1.2013            Výbor H.S. Žatčany 

 



 

MUDr. Víšková oznamuje, že  
ve čtvrtek 7.2.2013 
bude mít výjimečně  

ranní ordinaci.  
 
 
   
  

 



UPOZORNĚNÍ! 

Zdravotní středisko Újezd u Brna  
oznamuje, že  

MUDr. Šultes po dobu své nemoci 
bude mít do konce února  

zkrácené ordinační hodiny 

Po, út, čt, pá 7 – 11 hod, 

Středa  12:30 – 17 hod. 

 



KRONIKA VANDRŮ 2011 

V obecním vysílání kabelové televize 

vám budeme opět promítat dokumenty 

pana Ladislava Čtvrtníčka st.  

z jeho pěšího putování po naší vlasti. 

Navštívíme s ním malebná místa, kam 

bychom se možná sami nikdy 

nepodívali. 

 

STŘEDA 13. ÚNORA 2013 v 16:00 hod. 

JIZERSKÉ HORY 



VE STŘEDU 13. ÚNORA   

PO PROMÍTNUTÍ 

DOKUMENTU JIZERSKÉ 

HORY, VÁM ZNOVU 

PROMÍTNEME DOKUMENT  

ZE SETKÁNÍ SENIORŮ  

V PROSINCI 2012 

OD PANA KŘIVÉHO. 

 



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 

 

37. výstava vín spojená  
s ochutnáváním 

v Měníně  
sobota 16. února 2013 
Společenský sál obecního úřadu, 

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

cimbálová muzika Varmuži 



 Pozvánka  

 na 27. zasedání zastupitelstva obce  

 ve středu 13. 2.2013 v 19 hod.  

 v zasedací místnosti OÚ  

 Program: 

 1. Zahájení 

 2. Inventarizace za rok 2012 

 3. Nákup energií – nabídky 

 4. Finance 

 5. Různé 

   Ing. František Poláček, starosta  



 Obecní knihovna Žatčany 

  má od 21.9.2012 

  rozšířenou otvírací dobu: 

 17:00 – 20:00 hod.  

  



Skládka 

je po dobu  

zimních měsíců  

uzavřena.  

 



Domácí dílna CUPÁK  

v budově místní knihovny  

oznamuje změnu otvírací doby:  

 

V lednu a únoru  

bude otevřeno pouze dopoledne  

od 8 do 12 hod. 



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  


