
Obecní vysílání 

3C 



Ředitelství školy oznamuje 

rodičům, že  

Mateřská škola Žatčany  

bude z hygienických důvodů  

ve čtvrtek 24.10.  

a v pátek 25.10.2013  

zavřena.  

Děkujeme za pochopení. 

  



Oznamujeme dětem, které chtějí 
hrát v letošním Živém Betlému, 
že první schůzka se koná tento 

pátek 25.10.2013  

v 18:30 hod. v Orlovně.  

Vezměte si s sebou prosím 
přezůvky. 

 



Soukromý prodejce z Dolní Dunajovice 
bude v sobotu 26.10. 2013 v 8:30 hod.   

u samoobsluhy prodávat: 

 

 

 

  Jablka  různé  druhy……………………..10 -18  Kč/kg 

 Brambory na zimní uskladnění  ……….. 11 Kč/kg 

    Cibule po 5 a 10 kg   … ……………………… 12 Kč/kg 

  Stromky jabloní různé druhy……… 90 - 140 Kč/kg 



 

Kamenická firma Doležal  bude  

v sobotu 26.10.2013  

od 12:30 do 13:00 hod.  

nabízet na místním hřbitově  

své služby. 



 Oznámení 

 o době a místě konání voleb  

 do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR 

  Volby se uskuteční:    

 v pátek 25. října 2013 v době od 14:00 do 22:00   

 v sobotu 26. října 2013      v době od 8:00 do 14:00  

 Místem konání voleb je zasedací místnost 

Obecního úřadu Žatčany, č.p. 125. 

 



  

 Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky platným cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem České 
republiky, cestovním průkazem anebo  
občanským průkazem.  Neprokáže-li uvedené 
skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu 
hlasování umožněno. 

 

 Hlasovací lístky budou voličům dodány 
nejpozději 24. října.   

 V den voleb voliči mohou obdržet hlasovací 
lístky i ve volební místnosti. 

   

   
   

 



 

Rodinné příslušníky nebo sousedy,  

kteří ze zdravotních důvodů nemohou 
přijít k volbám a chtějí volit,  

nahlaste na obecní úřad nebo v průběhu 
voleb okrskové volební komisi,  

ta je navštíví v sobotu s přenosnou 
volební schránkou. 



MATEŘSKÉ CENTRUM „BUDULÍNEK“ 

KAŽDOU STŘEDU  OD 9:30 HOD. 

V SOKOLOVNĚ. 

 

SRDEČNĚ ZVEME MAMINKY  

S DĚTMI NA SPOLEČNÉ CVIČENÍ. 

 

LENKA, MARTINA, LIDUŠKA 



Milé děti, přijďte v neděli 3. listopadu 2013 na  

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD SVĚTLUŠEK  
A USPÁVÁNÍ BROUČKŮ  

V průvodu s pestrobarevnými světélky lampiónů 
prosvítíme žatčanskou ves,  

rozloučíme se s teplem a přivítáme zimu.  
Na závěr u řeky Cezavy vypustíme lampióny štěstí a 

budeme si každý něco přát ... 
 

Průvod vyjde v 16:00 hodin z návsi přes dědinu k 
zahradnictví a dále přes most k řece Cezavě.  

Za deště se průvod nekoná. 
 



Základní škola a Mateřská škola Žatčany vyhlašuje  

SOUTĚŽ VE SBĚRU PAPÍRU 
Soutěž probíhá od 7. října do 29. listopadu 2013.  

Soutěž je určena pro děti z MŠ, ZŠ i občany Žatčan.  
Podmínky soutěže:  

Do soutěže se započítává papír odevzdaný v budově ZŠ 
Žatčany. Soutěžící musí odevzdat svázaný papír, na kterém 

je uvedena třída, jméno žáka (popřípadě jméno 
žatčanského občana) a počet kg papíru.  

 
Svoz papíru od občanů Žatčan je možný v pondělí 

25.11.2013 od 13:30 do 15:00 hodin.  
 

Výtěžek ze sběru papíru bude věnován na nákup materiálu 
a kostýmů pro školní besídku ke 120. výročí školy. 



Jiřina Franklová - Zahradnictví Žatčany nabízí 
macešky, vřesy, chryzantémy, cibuli, česnek 
sadbový i na uskladnění, mořidla na česnek 

 a přijímá objednávky na dušičkovou  
 vazbu. Věnečky různých velikostí   
 a materiálu jsou v ceně od 100 Kč, lesní 
kytka 250 Kč a velký věnec 500 Kč. Zdobí 

sušeným materiálem, na přání zákazníka je 
možné udělat vazbu i z umělých nebo 

voskových květin. Chvojí je naprosto čerstvé 
a různé druhy, mimo zeleného smrku, který 

brzy opadává.  

Objednávky přijímá na tel. čísle 776 030 447 

 



TJ Sokol Žatčany 
Vás zve na lekce pohybového cvičení 

Čas: 19:00 – 20:00 
PONDĚLÍ 

Lichý týden:  
Posilování aerobik, cvičení s míči 

Sudý týden: 
Thai box aerobik a posilování 

S sebou: pití, ručník, podložku a hlavně dobrou náladu a 
chuť si zacvičit. V době školních prázdnin a státních 

svátků se necvičí. 
Hodina: 10 Kč členky Sokola, ostatní 30 Kč 

ZAČÍNÁME 14.10.2013 



POWER JÓGA 
  KAŽDÝ PÁTEK V 18 HOD.  

 V SÁLE SOKOLOVNY. 
 

ZAČÍNÁME 27. ZÁŘÍ 2013. 
Srdečně zve TJ Sokol 

 



SBÍRKA POUŽITÉHO 
OŠACENÍ  

pro občanské 
sdružení Diakonie  



 Farní charita Žatčany vyhlašuje 
humanitární SBÍRKU POUŽITÉHO 
OŠACENÍ pro občanské sdružení 
Diakonie Broumov. Sbírka bude 

probíhat během měsíce října 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 

 



 Dne 14.10.2013 se konalo první zasedání okrskové volební 
komise v Žatčanech. Každá kandidující strana může 
delegovat do komise svého zástupce. Pokud se nenaplní 
stanovený minimální počet, jmenuje zbylé členy starosta 
obce. 

  
 Složení OVK: 
 Jana Jašová – zapisovatelka 
 Ing. Ondřej Sedláček (delegován za KDU-ČSL) 
 Jarmila Suchomelová (delegována za KSČM) 
 Jakub Demek (delegován za TOP 09) 
 Ludmila Petříčková (jmenována starostou) 
 Jana Doláková (jmenována starostou) 
 Mlada Richterová (jmenována starostou) 
  
 Předsedou byl vylosován Ing. Ondřej Sedláček, 

místopředsedkyní slečna Mlada Richterová. 
  



• Mateřské centrum DOMA, Chrlické náměstí 2, Brno-Chrlice  
nabízí od října řadu zajímavých kroužků. Pro rodiče s dětmi 
cvičení od  6 měsíců do 4 let, muzicírování  na netradiční 
hudební nástroje, keramiku,  malování s barvičkami. Pro děti bez 
rodičů divadelní dramaťáček, muzicírování a bubnování, dětskou 
Zumbu, kroužek Moderního tance- breakdance, cwalk, popping. 
Pro rodiče potom možnost si zacvičit bodyforming či powerjógu, 
na cvičení je možno využít službu hlídání dětí za zvýhodněné 
ceny.  

• V Mateřském centru můžete využít také službu Hlídání dětí či si 
pohrát s dětmi v dětské herně s veškerým zázemím. 

• Od října u nás můžete jedenkrát měsíčně shlédnout výtvarně-
hudební cyklus pohádek s prvky muzikoterapie a arteterapie v 
podání muzikoterapeutky Mgr.Petry Vinšové.  

• V sobotu 12.října v 16:30 hod  bude první pohádka: Karkulka.  

• Více informací na www.mcdoma.cz či na tel. 731610345.  

 

http://www.mcdoma.cz/


 
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. 

 
  

 
 



  
Řeznictví a uzenářství D-MASO Blažovice bude prodávat ve 

čtvrtek  3., 10., 17., 24. a 31. října  

ve 12:15 hod. u samoobsluhy:  

 ČERSTVÉ KUŘECÍ, VEPŘOVÉ  
 A HOVĚZÍ MASO, TRADIČNÍ UZENINY, UZENÁ 

MASA A SPECIALITY.  
•  AKCE: 

      VEPŘOVÁ KRKOVICE S KOSTÍ      107,- 
       KUŘECÍ ČTVRTKY                           56,- 
       KUŘECÍ SKELETY                             15,- 
        JITRNICE, JELITA                             89,- 
        UZENÁ PEČENĚ                            152,- 
        ŠKVARKY                                       149,-- 

 

 



Skládka 

je otevřena pravidelně 

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

od 10 do 12 hod. 

 





20.října se ve zdraví             

a životní pohodě dožívá 

krásných 90. let             

naše maminka, babička     

a prababička,  

paní Miluška Dostálová . 

 
 



Rádi bychom naší babičce tímto 
poděkovali za její lásku, obětavost, 
starostlivost, trpělivost a pomoc při 

výchově šesti vnoučat a později                
i sedmi pravnoučat.  

Za vše, co pro naši velkou rodinu po 
celý život vykonávala,  jí přejeme            

i nadále pevné zdraví, štěstí a rodinou 
pohodu. 

To vše přejí dcera Miluška Michálková                         
a snacha Věra Dostálová s rodinami. 

 

 





Beton Brož s.r.o. se sídlem v Otnicích, 
Dědina 484 oznamuje všem zákazníků, že 
zahajuje posezónní výprodej betonových 

výrobků a výrobků se sníženou kvalitou za 
výprodejní ceny od 80 Kč včetně DPH. 

Výprodeje budou probíhat vždy o sobotách 
počínaje dnem 5.10.2013  

v době od 8 do 11 hod. 

Pouze do vyprodání zásob. 

Bližší informace na tel. Čísle 544 120 621-624.
   

   



Pekařství Újezd u Brna přijme 

PEKAŘE / PEKAŘKU 

 a 

 BRIGÁDNICI DO VÝROBY 

 Místo práce: Újezd u Brna, Nádražní 371 

  

 Bližší informace získáte na tel. čísle 544 
254 780. 

 

   



Hledáte pomoc v domácnosti, 
pravidelný úklid nebo stálou 

hospodyni? Pro okamžitou domluvu 
volejte na telefonní číslo 774 887 831 

nebo pište na e-mail 
kalvodovam@tiscali.cz. Rychlá 

domluva, diskrétní jednání, rozumné 
ceny, příjemný a kultivovaný přístup, 

skvělé reference ... 
 



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  


