
Obecní vysílání 

3C 



Žatčanští stárci Vás srdečně zvou na  
Ž A T Č A N S K É    K Á C E N Í    M Á J E,  
které se uskuteční v pátek 30. srpna 2013 ve 20:00 hodin na návsi,  
v případě nepříznivého počasí v místní orlovně.  
K tanci i poslechu zahraje skupina IMPULS z Blučiny.  
Těšit se můžete na míchané nápoje  
a speciality na grilu. 
Srdečně zvou pořadatelé. 



 Drůbežárna Prace bude v sobotu 31.8.2013   

 v 9:30 hod. u samoobsluhy prodávat : 
kuřice všech barev, stáří 19 - 22 týdnů, cena 165 - 170 
Kč/ks 
roční slepice, cena 80 Kč/ks 
káčata brojlerová, stáří 2-5 týdnů, 45-85 Kč/ks 
husokačeny, stáří 1-5 týdnů, cena 65-90 Kč/ks 
housata, stáří 1-5 týdnů, cena 90-140 Kč/ks 
krůty, stáří 6-13 týdnů, cena 180-300 Kč/ks 
brojlerová kuřata, stáří 2-4 týdnů, cena 30-45 Kč/ks  

   jateční kachny, váha 3,5-4 kg , cena 180 Kč/ks 

 chovné kohouty 
krmivo pro drůbež a králíky 
dále pak vykupovat králičí kůže, cena až 20 Kč za kůži 



  KSV ZO Žatčany  

ve spolupráci s SDH a KDU-ČSL 

 zve všechny děti, rodiče i prarodiče 

 na zábavné sportovní odpoledne 

  „LOUČÍME SE S PRÁZDNINAMI“ 
 

 Koná se v neděli 1. 9. 2013 v 16,00 na návsi. 

 Kola, koloběžky a tříkolky s sebou! 

 Odměny pro děti a občerstvení zajištěno! 

   

 V případě nepříznivého počasí se akce bude konat 
souběžně s volejbalovým turnajem 22.9.2013. 

   



 Upozornění 
 Vážení občané, 

 ve dnech 27.8. až 1.9. 2013 bude obec stavět silniční 
zpomalovací práh na silnici do Kouta. Zpomalovací 
práh bude umístěn u památníku obětem válek. 
Objížďka bude vedena  po místní komunikaci ze 
silnice na Újezd odbočkou u Krejčího kolem skládky. 

   

 Děkuji za pochopení 

 Ing. František Poláček, starosta 

   

 



UPOZORNĚNÍ! 

MUDr. Šultes nebude  

 4.9. – 10.9.2013 

ordinovat.  

Akutní případy ošetří  

MUDr. Víšková  

 



Akciová společnost  
Agro MONET Moutnice  

přijme brigádníky na sběr hroznů. 
Předpokládané zahájení prací  

14. září 2013.  
Informace  

na tel. č. 607 044 121 ing. Miklík  
nebo 721 808 227 paní Vognárková. 

 



V Boleradicích v parku před radnicí se tento 
týden koná divadelní minifestival Letní hraní.  
V pátek 30. srpna ve 20 hodin uvádí Divadelní 

spolek bratří Mrštíků pohádkovou komedii 
z dílny Voskovce a Wericha Robin Zbojník. 

V neděli 1. září v 17 hodin pak drama bratří 
Mrštíků Maryša. 

Vstupenky si můžete rezervovat v pokladně 
divadla ve středu a pátek od 18 do 19 hodin. 
Bližší informace o minifestivalu a programu 
Divadla Boleradice se dovíte na webových 

stránkách divadla. 



 MUDr. Jiří Pirner oznamuje, že bude 
mít v době od 16. do 30. srpna 2013  

dovolenou.  

Zastupuje MUDr. Kučerová v ordinaci 
v Otnicích č.p. 49, a to v pondělí  

a ve středu od 11:00 do 12:00 hodin,  

v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 7:00 
do 8:00 hodin, telefonní číslo do 

ordinace je 544 240 088. 

 



Posezení u cimbálu 
 

Pátek 6. září 2013 od 19 hod. 

Orlovna v Žatčanech 

K poslechu a tanci hraje CM Kyničan. 

V průběhu večera vystoupí mužáci ze Žatčan. 

Vstupné DOBROVOLNÉ. 

Výtěžek akce je určen na práci středisek mládeže 

v Bulharsku. 



Hudební škola Radka Meluzína oznamuje, že zahájí školní 
rok 2013/2014  

ve středu 4.9.2013 v ZŠ Žatčany   v 16 hodin   
Bez rozdílu věku a ceny si mohou zájemci  o studium 

hudebního obor mohou vybrat z těchto předmětů :  Housle, 
kytara, klavír, klávesy, zobcové flétny nebo  hudební teorie 

zaměřené na úspěšné složení přijímacích zkoušek na střední 
nebo vysokou školu s hudebním oborem. Dále po dohodě je 

možná výuka hry na akordeon, cimbál, violu, violoncello a 
kontrabas. 

Na zahajovací schůzku spojenou s domluvou rozvrhu hodin 
pro první pololetí školního roku  si prosím do vezměte 

přezůvky. 
Více informací o výuce naleznete na internetových 

stránkách www.hsrm.cz nebo  na telefonu  777 341 002.  

http://www.hsrm.cz/
http://www.hsrm.cz/


 TRADIČNÍ PRODEJ KUŘIC 

 OVĚŘENÁ KVALITA Z INTEGRY! 

  Již tradičně společnost INTEGRA, a.s. se sídlem v Žabčicích pořádá 
prodej kuřic nosného typu přímo z vlastního odchovu 

v Unkovicích. 

  Termín zahájení prodeje:  

 OD PONDĚLÍ 2. ZÁŘÍ, OD 8.00 DO 13.00 HOD   

 V DALŠÍ DNY OD 8 DO 13 HOD, ČTVRTEK OD 8 DO 16 HOD, SOBOTA 
OD 8 DO 11 HODIN.  

 Stáří kuřic bude 16. týdnů. 

 Další informace na tel.: 547 231 110.                      

  nebo na www.integrazabcice.cz 

 Těšíme se na Vaši návštěvu na farmě v Unkovicích. 

http://www.integrazabcice.cz/
http://www.integrazabcice.cz/


 Vážení, 

 nenechte si ujít poslední letošní farmářský trh, který 
se uskuteční již tuto sobotu 31. 8. 2013, na náměstí 
Míru!!! 

 Od 8 do 13 hodin opět nakoupíte výrobky pečlivě 
vybraných regionálních výrobců a pěstitelů. Tentokrát 
se můžete těšit na:  králičí maso z farmy, 
koření,  regionální vína, sirupy, pečené čaje, medy a 
medovinu, speciality z rakytníku, netradiční uzeniny, 
maso a mléčné výrobky, čerstvou i nakládanou 
zeleninu, včetně bylinné kosmetiky a rozvažovaného 
sušeného ovoce. Nově nás na trhu navštíví rodinné 
Cyrilovo pekařství s tradičními valašskými frgály a 
k dispozici bude i automat s farmářským mlékem. 



  Připraven je oblíbený prodej čerstvých ryb, bylinek i 
léčivek a  bohatý sortiment okrasných dřevin do Vašich 
zahrádek od zahrádkáře z Rajhradu. 

 Kromě těchto specialit můžete přímo na místě také 
ochutnat grilovaná a douzovaná masa a nefiltrované pivo 
Mamut z rodinného pivovaru.  

  Mnohého návštěvníka tentokrát určitě potěší lidový 
harmonikář z Pohořelic, se kterým si může zanotovat 
nejednu známou lidovku… 

 Vezměte své přátele i známé, a přijďte si nakoupit na 
náměstí, které se tak po třetí v tomto  roce změní v pravé 
tržiště!!! 

   

 Čekají tu na Vás farmáři a pěstitelé, kteří Vám chtějí své 
zboží ochotně prezentovat. 



  Jihomoravský kraj pořádá  

v neděli 1. září 2013 v Brně na náměstí Svobody 
jubilejní  

 10. ročník Jihomoravských dožínek,  

 spojených letos s XXIV. mezinárodním 
folklorním festivalem.  

 Všichni jste srdečně zváni!  

 Podrobný program slavností konaných ve 
dnech 30.8. až 1.9.2013 je na 

www.obeczatcany.cz 



Pozvánka  
Obecní úřad Těšany ve spolupráci s místními spolky Vás 

zve na 15.ročník národopisných slavnostní v Těšanech. 
 V pátek 6. září v 19:30 hod. sehraje divadelní spolek 

z Boleradic ve venkovním areálu u tělocvičny drama 
Maryša, vstupné bude dobrovolné. 

  V sobotu od 9:00 hod. do 13:30 hod bude na kovárně 
probíhat soutěž mladých kovářů, bezplatně můžete 
shlédnout expozici kovářství a kolářství, dále budou 

v dopoledních hodinách  probíhat  soutěže hasičských 
dobrovolných sborů,  navštívit můžete jarmark, výstavu 
v obřadní síni obecního úřadu a další bohatý program, 
který je připraven.  Od  15:00 hod. budou vystupovat 

folklorní soubory ze Šlapanic,  Hustopečí a  Národopisný 
soubor Břeclavan. 

 Večer od 19:00 hod. jste zváni na babské hody 
s ochutnávkou vín místních vinařů a soutěží o živé sele. 

 



 Město Židlochovice Vás srdečně zve  

v neděli  8. září od 10 hodin na  

ZÁMECKOU SLAVNOST.     

Čeká na Vás  bohatý kulturní program ve stylu 30. 
let, prohlídky  zámku, projížďky koňským 

spřežením a jarmark tradičních řemesel. Od 
18.hodin se v prostorách zámku koná koncert 

hebrejských písní, vystoupí  vokální soubor  Noach.  

 Pro děti jsou připraveny  řemeslné 
dílničky,  malování na obličej a pohádkové 

představení. 
 



 Olga Netolická z Telnice Vás srdečně zve na  

 ZÁJEZD DO OSVĚTIMI  
 s prohlídkou známého pietního místa jihopolského města.  

 Zájezd se uskuteční v sobotu 21. září 2013,  
odjezd v 5:00 hodin z parkoviště U Laštůvků v Telnici. 

 Cena zájezdu 450,- Kč, nevratná záloha 150,- Kč.  
Přihlášky a platba zálohy do 16. září 2013. 

 Cesta je zajištěna pohodlným autobusem, ve kterém bude 
k dispozici káva, čaj, cappuccino, pivo a různé nealko 

nápoje.  

 Očekávaný  návrat je v pozdních večerních hodinách.  
Zájezd se koná v případě naplnění autobusu.  

 Bližší informace získáte na telefonním čísle 728 708 141. 

 



Pepíčkovo řeznictví  
Prodej každý čtvrtek  v 7:30 u samoobsluhy 

 
Nabízí základní sortiment čerstvého masa 

výhradně z českých chovů - vepřového, 
hovězího i kuřecího masa, široký sortiment 
domácích uzenin a jiných masných výrobků. 

 
 Speciální akce: 

 vepřový lalok 54 Kč/kg 
 vepřový jazyk 69 Kč/kg 
 vepřové srdce 44 Kč/kg 
 vepřová játra 39 Kč/kg 
 kabanos slovenský 65 Kč/kg 
 kabanos šunkový 99 Kč/kg 
 cigára domácí 99 Kč/kg 
  

 
 
 



 VÝKUP JABLEK 

 Výkupna : Brno, Slatina - ul. Drážní 9, výkupna 

kovů Ivo Slavíček, kolem nádraží ČD Slatina 
směrem k dálničnímu mostu.  

 Provozní doba :    

 Po - Čt  8 - 16 hod,  Pá      8 - 14 hod 

 Po dohodě s p. Slavíčkem,  

 tel. 602 766 001 i mimo tuto dobu 

 Cena  :   2,00 Kč/kg 
 



Paní Marie Čumpová,  

Žatčany 286 prodává  

brambory a česnek. 

 
  Prodejní doba: 

Pondělí,středa,pátek 

17 - 19 hod. 



Skládka 

je otevřena pravidelně 

vždy v sobotu   
(1x za 14 dnů v sudý týden) 

od 10 do 12 hod. 

 



Rodinná 

kronika 



Poslední rozloučení  

se slečnou 

Danielou Cejpkovou 
se koná v pátek 6. září 2013 

 v 16:00 hod. v kostele Nejsvětější 
Trojice v Žatčanech  

a poté ji uložíme do rodinného hrobu. 

 





 Prodejna Domácí dílna Cupák Žatčany rozšířila svou letní 

nabídku - nabízí vše pro Vaše pohodlné zavařování: 

• Zavařovací sklenice: 
- obsah 370 ml, 377 ml 
- 710 ml, 720 ml (na víčka Omnia a Twist) 
- 2 l, 5 l, skleničky na dětskou výživu 

• Víčka:  
- Omnia malá i velká, cena za 20 ks 27,- a 33,- Kč 
- Twist malá i velká, cena za 10 ks 23,- a 24,- Kč 
- Pano (na 5 l sklenice), cena 5,50 Kč za 1 ks 
- na sklenici 2 l cena 5,50 Kč za 1 ks 

• Zavařovací hlavy, teploměry. 

• Prodejna chystá prodej levných beček na mač 50 l, česká 
výroba za 379,- Kč. 

 



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  


