
Obecní vysílání 

3C 



 CRAX Ivanovice na Hané  

 bude v úterý  16.4.2013 

 prodávat od 14:00 - 14:20 hodin  

 u samoobsluhy 

 - kuřice různých barev  170 Kč/ks            

 - roční slepice  80 Kč/ks   

  - krmné směsi      

 



Zemědělský podnik  

Dolní Dunajovice bude  

ve středu 17.4. 2013 v 9:30 hod.   

u samoobsluhy prodávat: 

 

   Jablka různých druhů... 15 -18 Kč/kg 

 Cibuli v 5 kg balení…………. 10 Kč/kg 

 Konzumní brambory  ………  9 Kč/kg 

 Sadbové brambory ……….. 12 Kč/kg 



 Obecní knihovna Žatčany 

  bude mít v pátek 19. dubna  

  otevřeno pouze  

 do 19:45 hod. 

  

  

  



Vytvořte si vlastní rodokmen 

 Sociální a kulturní výbor ZO Žatčany 
zve všechny zájemce o sestavení 
vlastního rodokmenu na úvodní 

informační schůzku,  

která se bude konat 

 v pátek 19. 4. 2013 ve 20 hodin 
v malém sále Orlovny. 

 



 Setkání bude zaměřeno na to, jak 
začínat, které podklady si připravit a 
jak je připravit k dalšímu zpracování. 

Dále bude podrobněji hovořeno o 
vyhledávání údajů v matrikách a 
vytváření rodokmenů ručně, na 

počítači nebo na internetu. 

 Schůzky povedou pánové  

Josef Sedláček a Radek Hemala. 

 



Honební společenstvo HUBERT – 
Újezd u Brna zve všechny členy na 

schůzi valné hromady společenstva, 
která se koná v pátek 19. dubna  

v restauraci RYCHTA,   

Štefánikova 477, Újezd u Brna 

se zahájením ve 13:00 hod. 

Prezentace členů začíná ve 12:30 hod. 

 



Svoz nebezpečných odpadů 

v sobotu 20. dubna u samoobsluhy 

od 13:10 do 13:30 hod. 
   Zdarma můžete odevzdat baterie všeho 

druhu, oleje, plechovky od barev, 
zářivky, výbojky, kyseliny a zásady, 

barvy a ředidla, teploměry, kosmetiku, 
pesticidy, fotochemikálie, léky, lepidla, 

desinfekční prostředky, čistící 
prostředky na okna a WC, laky, nádoby 

se zbytky chemikálií apod. 



V sobotu 20. dubna 2013 

v době od 9:00 do 12:00  
(dále po dohodě s pracovníky obce) 

bude  v budově č. 93  
(dříve starý obecní úřad, nyní knihovna)  

sběr použitých elektrozařízení 
(např. televizory, počítače, monitory, 

lednice, apod...) 

Zařízení nesmí být v rozebraném stavu!!! 

 



Skládka 

bude otevřena  

v sobotu  20.4.2013 

od 10 do 12 hod. 

 



LILA Domov pro postižené děti Otnice, 
p.o. ,Boženy Němcové 151, Otnice 

Vás srdečně zve na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
ve středu 24. dubna 2013  

od 9 do 17 hodin. 
 

 



Ve dnech 29.dubna až 4. května se 
v Divadle Boleradice uskuteční Krajská 

divadelní přehlídka Jarní Sešlost. Pořádá ji 
Divadelní spolek bratří Mrštíků Boleradice 
a Svaz českých divadelních ochotníků. Na 

programu budou pohádky pro děti, 
komedie i muzikál. Vstupenky lze 

rezervovat již nyní v pokladně divadla. 
Bližší informace o přehlídce se dovíte na 

stránkách www.boleradice-divadlo.cz  

http://www.boleradice-divadlo.cz/
http://www.boleradice-divadlo.cz/
http://www.boleradice-divadlo.cz/
http://www.boleradice-divadlo.cz/


SBÍRKA POUŽITÉHO 
OŠACENÍ  

pro občanské 
sdružení Diakonie  



 Farní charita Žatčany vyhlašuje 
humanitární SBÍRKU 
POUŽITÉHO OŠACENÍ pro 
občanské sdružení Diakonie 
Broumov. Sbírka bude probíhat 
do konce měsíce dubna 2013. 
Své dary můžete odevzdat 
kdykoliv během dne, a to přímo 
do dveří domu č. 16 (u Jouzů na 
Návsi, vedle Sedláčků). 

 



  
•  letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)  
•  lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony 
•  látky (min. 1 m2), (nedávejte odřezky a zbytky 

látek) 
•  domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky - 

vše nepoškozené) 
•  peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a 

deky 
•  obuv (veškerá nepoškozená). 
•  hračky (nepoškozené a kompletní) 
• Věci musejí být zabaleny do pytlů, ne do krabic. 

 



 
• VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: ledničky, televize, 

počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z 
ekologických důvodů nábytek, jízdní kola a 
dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí 
znečištěný a vlhký textil 

• Rovněž prosíme o případné finanční dary, které 
jsou příspěvkem na dopravu, neboť Diakonie 
Broumov musí hradit pohonné hmoty z vlastních 
prostředků.  

• Děkujeme za jakoukoliv materiální pomoc všem 
potřebným nejen u nás, ale i v zahraničí. 

  
 Za Farní charitu Vladimíra Sedláčková 

 



 K O N K U R S 
 Rada obce Sokolnice ve smyslu § 166 odst. 2 

zákona č. 561/2004 Sb., o 

 předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský 

 zákon), v platném znění, vyhlašuje konkurs 

na pracovní místo 
ředitele/ředitelky 

 Mateřské školy Sokolnice, 

 okres Brno-venkov 
 



  Požadavky: 
 1) předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon 

činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 
Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 
některých 

  zákonů, v platném znění, 
 2) znalost školské problematiky a předpisů, 
 3) organizační a řídící schopnosti, 
 Předpokládaný nástup na pracovní místo 

ředitele/ředitelky: 1.srpna 2013 
 Obálku označte slovy: „Konkurs-neotvírat“. 
 Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 

20.května 2013 do 17:00 hod. na adresu: Obecní 
úřad Sokolnice, Komenského 435, 664 52 
Sokolnice. 

 



TANEČKY NA HODY 2013 



PRAVIDELNÉ ZKOUŠKY VŽDY 
V PONDĚLÍ 

------------------------------------------------------- 
MALÉ DĚTI     0. – 3. TŘÍDA 

16.45 – 17.30 HOD. 
------------------------------------------------------ 

VĚTŠÍ DĚTI    3. – 9. TŘÍDA 

17.30 – 18.15 HOD. 
------------------------------------------------------ 

V ORLOVNĚ – PŘEZŮVKY S SEBOU 

Je stále ještě velká zima a v Orlovně se musí na tanečky 
topit. Nelze tedy mít zkoušky v různé dny tak, jak bylo 

původně domluveno. 
 



VÝZVA 
Občanské sdružení MAS Za humnama žádá všechny 

občany o spolupráci na přípravě strategie rozvoje 
našeho území. Prosíme o vyplnění dotazníku, který 

by měl zachytit potřeby a představy občanů, 
neziskových organizací i podnikatelů v našem 

regionu a následně je pomoci uskutečnit za přispění 
finančních prostředků z Evropské unie. Dotazník je 
možné vyplnit na internetu na stánkách sdružení 

www.zahumnama.cz nebo jej lze vytisknout a 
vyplněný odevzdat na obecním úřadě v naší obci. 
Termín pro odevzdání vyplněného dotazníku je do 
pátku 19. dubna. Děkujeme tímto za spolupráci. 

 

http://www.zahumnama.cz/
http://www.zahumnama.cz/


POPLATKY 2013 
se vybírají v hotovosti na 

obecním úřadě od 25. března 

Pondělí 8 – 12 13 – 17 hod. 

Středa 8 – 12  13 – 17 hod. 

do konce měsíce května. 



Poplatky lze platit i 
bezhotovostně na účet obce 

číslo : 93 20 641/0100 
 

Variabilní symbol: 

číslo  domu  



Poplatek za odpady  

400 Kč za osobu na rok,  
 která je zde hlášena k trvalému pobytu 

100 Kč děti do 15 let   
Snížená sazba platí ještě v tom roce, kdy 

dítě dovrší 15 let. 

Děti narozené v roce 2013 platí až od 
následujícího roku. 



Poplatek za odpady  

400 Kč za rok  

za nemovitost, 
ve které není nikdo hlášen  

k trvalému pobytu.  

Osvobozeni jsou občané, kteří mají 
v naší obci zároveň trvalý pobyt. 



Poplatek za jednoho psa  

50 Kč na rok  

Poplatek za kabelovou 
televizi  

960 Kč na rok  
( tj. 80 Kč měsíčně) 

 



 

V případě změny ve 
vlastnictví psa je třeba 

tuto skutečnost nahlásit 
na obecní úřad osobně. 



Pan Antonín Rychlík 

 Žatčany č. 265  

prodává  

sazenice salátu a kedluben. 

Prodej ve skleníku 

14 – 18 hod. 

 

 



 POWER JÓGA  

BUDE V SOKOLOVNĚ  

KAŽDÝ PÁTEK  

V 18:30 HOD.  



Železodům – Zdeněk Fila, Újezd u Brna 

zahájil prodej ovocných stromků: 

Jabloně, hrušně, meruňky, broskve, švestky, 
třešně, višně, angrešt, rybíz 

Všechny stromky jsou certifikované s kořenovým 
balem. 

Dále nabízí široký sortiment zahradních 
substrátů v různých balení. 

Sortiment rozšířen o kvalitní značkové krmné 
směsi pro králíky a nosnice. 



Domácí dílna CUPÁK  

v budově místní knihovny  

oznamuje změnu otvírací doby:  

 

Od 4. března 2013  

je otevřeno také odpoledne  

od 14 do 18 hod. 



Zve vás na předzásobovací akci za 
bezkonkurenční ceny. Nabízí velký 

výběr zemin, hnojiv a všeho 
potřebného pro vaši zahradu: 
10 kg kravského granul. hnoje 218 Kč 

5 kg NPK za 103 Kč, 10 kg NPK za 171 Kč, 

10 kg CERERIT za 256 Kč 

40 l zahradní substrát 89 Kč 

70 l zahradní substrát za 132 Kč  

a jiné zeminy po 10, 20 a 40 l. 



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  


