
Obecní vysílání 

3C 



Kontejnery na objemný odpad  

budou  přistaveny  

v pátek 21. března  

a v sobotu 22. března 2014 

u sokolovny a za samoobsluhou. 

Uložit tam můžete např. matrace, 
linolea, koberce, starý textil apod. 

Nesmí se dávat dřevo! 

 



KRONIKA VANDRŮ  

V obecním vysílání kabelové televize 

vám budeme opět promítat dokumenty 

pana Ladislava Čtvrtníčka st.  

z jeho toulek po našich krajích. 

Navštívíme s ním malebná místa, kam 

bychom se možná sami nikdy 

nepodívali. 

 

Středa 19. března v 16 hod. 

O S O B L A H A 





V obci Žatčany proběhne kontrola 
úniků tepla u nezateplených           

i zateplených domů termovizí. 
Cena snímku tepelných úniků je 

100,- Kč vč. DPH. Služba obsahuje 
termovizní snímek odhalující 

tepelné úniky, analýzu problému 
a návrh řešení.  

Prosíme o kontaktování vlastníkem 
domu na telefonní číslo uvedené 

na letáku do 19.3. 2014. 
 



 Farnost Moutnice a Oblastní charita Hodonín 
Vás srdečně zvou na  

 B E N E F I Č N Í   K O N C E R T  
 pro novostavbu Charitativního, vzdělávacího a 
duchovního centra s kaplí Panny Marie bolestné 

v Nesvačilce 
• P E T R   B E N D E   &   B A N D  

• host: Pavel Helan  
• předkapela: Pavilon Opic  

 M o u t n i c e   2 3 .  k v ě t n a   2 0 1 4  
 v 18:45 hodin v areálu sportovního klubu  

 v případě nepříznivého počasí v budově orlovny 
 



 Firma JUKKA bude ve čtvrtek 13. března 2014 v době 
od 13:00 do 13:45 hodin prodávat u samoobsluhy v 
Žatčanech následující stromky k jarní výsadbě: 
jabloně, hrušně, meruňky, nektarinky, broskve, odolné 
švestky vhodné na pálení, ryngle, blumy, třešně, višně, 
třešňovišně, oskeruše, keřové a stromkové rezistentní 
angrešty a rybízy, lísky, ostružiny, stolní vinnou révu, 
kanadské a čukotské borůvky, růže, rododendrony, 
azalky, převislé vrby, okrasné trávy, sazenice jahod a 
jiné.  

• Více informací najdete na letácích ve Vašich poštovních 
schránkách.  

• Další termín prodeje:  
sobota 15. března 2014 v době od 12:15 do 13:00 
hodin 
čtvrtek 20. března 2014 v době od 13:00 do 13:45 
hodin 



POPLATKY 2014 
se vybírají v hotovosti na 

obecním úřadě od 10. března 

Pondělí 8 – 12 13 – 17 hod. 

Středa 8 – 12  13 – 17 hod. 



Poplatky lze uhradit také 
převodním příkazem nebo 

složenkou na účet obce číslo: 
9320 641/0100 

Variabilní symbol: číslo  domu 

Poplatky jsou splatné  

do 31. května.2014  



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 2014 platí až od 
následujícího roku. 



Poplatek za odpady  
400 Kč za rok za nemovitost, 

ve které není nikdo hlášen  

k trvalému pobytu.  
Od poplatku jsou osvobozeni ti, kteří vlastní takovou 

nemovitost a mají zároveň v obci trvalý pobyt. 

 



Poplatek za odpady  
Cizinec, který má v obci trvalý 

nebo přechodný pobyt  

delší než 90 dnů  

400 Kč za rok  
 



Poplatek za jednoho psa  

50 Kč na rok  

Poplatek za kabelovou 
televizi  

960 Kč na rok  

 





Farnost Otnice ve spolupráci s OÚ Otnice 
zve 6. dubna 2014 v 15 hod.  

do kostela sv. Aloise na 

JESUS CHRIST SUPERSTAR 

Fragmenty rockové opery- TÁBOR 
SUPERSTAR BAND 

Vstupné 150 Kč 

Výtěžek jde na opravu varhan 

Předprodej vstupenek na OÚ Otnice 

www.jesus-christ-superstar.cz 

 



Pan Antonín Rychlík, Žatčany č. 265 

nabízí k prodeji sazenice 

salátu a kedluben  

Cena 2 Kč/ks 

  

Prodejní doba každý den  

15 - 18 hod. 



  

Zahradnictví Žatčany, 

 paní Jiřina Franklová,  

 

 nabízí široký sortiment osiv, cibuli 

sazečku v ceně 52 Kč/kg,      

substráty, hnojiva, jarní postřiky na 

ovocné stromy, postřiky proti 

plevelům, netkané textilie na přísady 

zeleniny.  

 Primulky za 12,- Kč, narcisky a další 

jarní květiny. 

 

 



Zahájení otevření skládky 

bude 1.března 2014 

od 10 do 12 hod., 

další termín otevření je 8. března 

a potom pravidelně v sobotu  

jedenkrát za čtrnáct dnů 

(v sudém týdnu). 

   

 



TJ Sokol Žatčany oznamuje , že 
během března bude nadále 

pokračovat cvičení Ivy Oujezdské 
každé pondělí od 18.30 hodin. 

Cvičení thai-boxu bylo cvičitelkou 
zrušeno ze zdravotních důvodů. 
Zrušení je platné  na měsíc únor       

a březen.    
 



  Cvičitelka Kamila Vašíčková 
Vás srdečně zve na cvičení 

 P O W E R    J Ó G A 

 od března  každý čtvrtek     

v 18:30 v malém sále 
žatčanské orlovny. 

 Cena 50,- Kč/hod. 

 



Správce tenisového kurtu  

 pan Miroslav Tichý oznamuje 
zahájení letošní sezóny . 

Objednávat lze  

na tel. čísle 737 035 468. 

 

 



David Cupák oznamuje zahájení prodeje 
substrátů, hnojiv a jiných potřeb  

pro zahradu  

z garáže rodinného domu v Žatčanech č.p. 239  

na Kouskách. 
Bezkonkurenční ceny na tento druh kvalitních hnojiv        

a substrátů:  

Zahradnický substrát 70 litrů za 119 Kč 

Substrát na výsev a množení 20 litrů za 58 Kč 

NPK 10 kg za 159 Kč, kravský hnůj 10 kg za 204 Kč 

AKCE - koště venkovní  67 Kč 

 



Kompletní ceník  

najdete v Potravinách u Březinů. 

Prodej bude probíhat každý čtvrtek  

od 16 do 17 hod. 

Zahájení prodeje 20. února 2014 

Dotazy a přání na tel. čísle  

605 751 087 

R O Z V O Z   Z D A R M A 

 
 



  

Řeznictví a uzenářství D-MASO Blažovice  
bude prodávat každý čtvrtek  

( 6., 13.,20. a 27. března 2014) 
 ve 12:15 hod. u samoobsluhy:  

  
ČERSTVÉ KUŘECÍ, VEPŘOVÉ  

 A HOVĚZÍ MASO, TRADIČNÍ UZENINY, UZENÁ 
MASA A SPECIALITY.  

   AKCE:           

             HOVĚZÍ KLIŽKA                                          173,-    

              VEPŘOVÁ KÝTA                                           99,- 
              KUŘECÍ ČTVRTKY                                       54,- 
              UHERSKÁ KLOBÁSA                                 135,- 
  

 



 

Pepíčkovo řeznictví  
Každý  čtvrtek  v 7:30 u samoobsluhy 

 
Nabízíme základní sortiment čerstvého masa 
výhradně z českých chovů, široký sortiment 
domácích uzenin a jiných masných výrobků. 

Všechny uzeniny jsou bezlepkové, bez 
konzervantů, bez jakékoli chemie. 

 
  

 
 



TJ Sokol Žatčany 
Vás zve na lekce pohybového cvičení 

PONDĚLÍ 
Lichý týden od 19:00  

Posilování aerobik, cvičení s míči 
Sudý týden od 18:30  

Aerobik, 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: 30 Kč členky Sokola, ostatní 50 Kč 





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

výrobků se sníženou kvalitou za minimální 
ceny. 

Výprodeje budou probíhat vždy o sobotách 
počínaje dnem 1.3.2014  

v době od 8 do 11 hod. 

Pouze do vyprodání zásob. 

Bližší informace v pracovní dny na tel. čísle  

544 120 620-624.   

   



 Firma Nábytek MIKULÍK Vranovice - vyhlašuje VELKÝ ZIMNÍ 
VÝPRODEJ NÁBYTKU na prodejně ve Vranovicích od 20. února 
2014 do vyprodání zásob - kdy prodejní ceny snižujeme až o 70 
procent!!! 

   

 Například: Sedací soupravy koupíte již od 8 700,-- Kč, rozkládací 
pohovka původní cena 6 330,-- Kč nyní 2 990,-- Kč, dětský pokoj 
původní cena 11 800,-- Kč po slevě 6 900,--Kč, botník původní 
cena 1 628,--Kč po slevě 790 , --Kč, komplet dětské postýlky 
původní cena 6 590,--Kč po slevě 2 900Kč 

 a spoustu dalšího nábytku a doplňků za skvělé výprodejové ceny. 

  A u naší nové AKCE DOPRODEJ Vám jen nyní při nákupu 
ložnicového kompletu VRÁTÍME NAZPĚT  1500,-- Kč !! 

  

 Zveme srdečně všechny zákazníky k výhodnému nákupu nábytku 
ve Vranovicích.  

 



PRODÁM 
Kontakt: Dita Vymazalová, Žatčany 281, tel. 737514095 

 
1. Kočárek V-Cross trojkombinace: černo-modro-bílý, 

hluboká korba + sportovní + vajíčko; přísl. - taška, úl. koš, 

pláštěnka, moskytiéra, nánožník; velmi dobrý stav - téměř 

jako nový, po jednom dítěti; adaptér k vajíčku - možno použít 

s podvozkem; změna směru jízdy; dobře ovladatelný, nast. 

rukojeť; nafukovací kola, návod na použití; cena: 5.500,- Kč 

 

2. Sportovní kočárek "golfky" GUIDO 2011 Green /zeleno-

černý/; stříška, nánožník, úl. koš, bezp. pásy; pevná záda, 

polohovatelná; snadno složíte/rozložíte; velmi dobrý stav - 

téměř jako nový - používáno cca 6 měs. jako druhý 

kočárek; cena: 900,- Kč 







3. Ohřívač kojeneckých lahví BODY COMFORT; 

elektronicky monitorovaná teplota, zabudovaný 

zvukový alarm, velká nádržka na různé velikosti 

dětské výživy s přepínačem, plně funkční; cena: 

200,- Kč 

 

 

4. Nosítko - babyvak , modrotisk (modrý podklad, 

bílé drobné kytičky), oboustranný, pro novorozence 

- batolata, nosnost 50 kg; nepoužívaný; info: 

www.babyvak.cz; cena: 400,- Kč  

 

http://www.babyvak.cz/
http://www.babyvak.cz/




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  


