
Obecní vysílání 

3C 



UPOZORNĚNÍ! 
1. Ve čtvrtek 27. března z důvodu výpadku elektrické 

energie nebude MUDr. Víšková ordinovat. 

  MUDr. Šultes bude přítomen pouze pro akutní 
pacienty. 

2. V pátek 28. března nebude MUDr. Šultes ordinovat, 
akutní případy ošetří MUDr. Víšková. 

 

3. V pondělí 31. března z důvodu výpadku elektrické 
energie ordinují MUDr. Víšková i MUDr. Šultes  

      pouze do 10 hod a pouze pro akutní pacienty. 



Žatčanské Misijní klubko Vás všechny zve  

v neděli 30. března 2014 od 14:00 do 16:00 hodin  

na faru v Žatčanech, kde proběhne akce  

M I S I J N Í    K O L Á Č 
 Můžete se těšit na:  

 - posezení u dobré kávičky nebo čaje  
- spoustu druhů vynikajících koláčů a dobrot  
- usměvavou a vstřícnou obsluhu  
- pokec s vašimi přáteli  
-  od 15:30 hodin dražba dortů 

• Zakoupením koláčů, kávy a dalších dobrot za 
dobrovolný příspěvek pomůžete lidem, kteří se bez 
pomoci druhých neobejdou ... 

 





 OZNÁMENÍ 
 Na úřední desce je zveřejněn záměr  obce 

pronajmout pozemky - parcely č. 4262, 4263, 4264, 
4265, 4266, 4267, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 

3176 zapsané na LV 10001 v k. ú. Žatčany.  

 Jedná se o parcely pod biokoridory u hřiště              
a u rybníka vedené jako travnaté plochy 

 o celkové výměře 39 594 m2.  

Občané se k tomuto záměru mohou vyjádřit             
do 8. 4. 2014 na Obecním úřadě Žatčany. 

 



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  

 



Skládka 

je otevřena 

jedenkrát za čtrnáct dnů 

v sobotu od 10 do 12 hod. 

(v sudém týdnu). 

   

 





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 

 



 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 
 



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. 

 

 



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.   

   



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  


