
Obecní vysílání 

3C 



Vážení spoluobčané,  
naše obec se v letošním roce přihlásila do 

soutěže obcí „Vesnice roku“. 
Ve čtvrtek 29. 5. 2014 přijede do Žatčan komise, 
která bude jednotlivé obce posuzovat. Proto vás 

prosím, kdo můžete, přispějte ke zdárnému 
hodnocení naší vesnice úklidem a úpravou 

kolem vašich domů. Budeme rádi, když se vám 
podaří zvládnout květinové výsadby do truhlíků                

a předzahrádek. 
Za zastupitelstvo obce 

    Ing. František Poláček, starosta 
 



 
 

Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace 
ve spolupráci s obecním úřadem Vás srdečně zvou na oslavu 

 

120. výročí založení současné budovy  
základní školy, 

 

která se koná v neděli 25. května 2014 
 
 
 

 Program: 
   10:00 – 16:30   Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ 

10:00 – 12:00   Skákací hrad před budovou ZŠ  
     14:00  Besídka ZŠ a MŠ v orlovně 

                      15:30   Přednáška o historii školy v orlovně 
             19:00   Mužský sbor Mužáci v orlovně 

 



MUDr. Šultes oznamuje, že 
ve čtvrtek 22. května  

a v pátek 23. května 2014 nebude        
z technických důvodů ordinovat.  

Akutní případy  
ošetří MUDr. Víšková.  

 
 
 



Voliči,  kteří ze závažných, zejména  
zdravotních  důvodů, nemohou přijít    

k volbám a chtějí volit,  

se mohou přihlásit na obecní úřad nebo 
v průběhu voleb okrskové volební 

komisi. 

Ta je navštíví v sobotu dopoledne  

s přenosnou volební schránkou. 



Složení okrskové volební komise 
 Pro volby do EP stanovil starosta minimální počet 

členů OVK na 5 členů.  Na prvním zasedání OVK dne 
29.4.2014 proběhlo vylosování předsedy a 
místopředsedy. 

 

Mgr. Vojtěch Blaho – předseda, jmenován starostou 

Jiří Svoboda – delegován za KDU - ČSL 

Martin Stibor – delegován za Českou pirátskou stranu 

Bc.Adam Jaroš – místopředseda, delegován za ANO 2011 

Jana Jašová – zapisovatelka 

 

  



Zveřejnění výsledků voleb 
  

Ihned po ukončení hlasování ve volbách do EP 
na území ČR, tj. v sobotu ve 14 hod.,  zahájí 

okrsková volební komise sčítání hlasů a 
výsledky hlasování předá Českému 

statistickému úřadu.  

Výsledek hlasování může být zveřejněn až po 
ukončení hlasování ve všech členských 

státech EU, tj. v neděli po 23 hod. 

 

 



Oznámení  
j 

o době a místě konání voleb do Evropského 
parlamentu   

 Starosta obce Žatčany podle § 32 zákona č. 62/2003 
Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně 

některých zákonů  
oznamuje:  

1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční   
v pátek dne 23. května 2014  
od 14:00 do 22:00 hodin  
a v sobotu dne 24. května 2014  
od 8:00 do 14:00 hodin  



2.  Místem konání voleb je zasedací místnost 
Obecního úřadu Žatčany.  
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svou totožnost a státní občanství České 
republiky (platným občanským průkazem, 
cestovním, diplomatickým nebo služebním 
pasem České republiky, cestovním průkazem). 
Volič, který je občanem jiného členského státu, 
prokáže svou totožnost a státní občanství jiného 
členského státu Evropské unie. 
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými 
doklady, nebude mu hlasování umožněno.  



3. Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu 
voličů, okrsková volební komise hlasování 
neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na 
voličský průkaz. 

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem 
konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič 
může obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti. 



Motobanda Vokuši Žatčany Vás srdečně zve na  
1 0 .    Ž A T Č A N S K E J    R Á M U S  

    v sobotu 31. května 2014                                              
u staré hasičky za samoobsluhou 

Program: od 12:00 hodin příjezd návštěvníků * 
čumenda na mašiny * krátká vyjížďka * občerstvení 

zajištěno 
Doprovodný program od 12:00 hodin - DĚTSKÝ DEN: 

atrakce * nafukovací skluzavka * střelba ze 
vzduchovky * výstava historické i současné 

zemědělské techniky 
Kulturní program: od 14:00 do 20:00 hodin hraje 

ZIMOUR a spol. * od 21:00 hodin FLASH Kobylnice 
  

 



Společnost Well Pack přijme pracovníky 
do skladu v Pohořelicích.  

Požadavek na pracovníky: spolehlivost, 
manuální zručnost a chuť pracovat.  

Ohodnocení: 80Kč/hod.  
Nástup okamžitě.  

Zájemci kontaktuje personální oddělení: 
222 703 240 nebo kariera@wellpack.cz 

 

mailto:kariera@wellpack.cz
mailto:kariera@wellpack.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. 



23. 5. 2014                    NOC KOSTELŮ 

Židlochovice 

kostel Povýšení sv. Kříže 
Program: 

18:00   18:05   Zvonění zvonů 

18:15   19:15   Kulturní historie kostela 

                          Hudební vystoupení Farní kapely s komentovaným              
      vstupem Martina Hladkého 

19:30   20:15   Hudební skvosty období baroka a 20. století 

                               Cimbálový koncert Daniela Skály 

20:15   20:35   Dokument o rekonstrukci kostelní věže 

 

 



21:00   21:30   Korunka Božího milosrdenství   

                               – R. D. Mgr. Pawel Cebula 

21:30   21:40   Varhaní intermezzo – Marta Hanáková 

21:45   22:45   Noc žalmů – čtení při svíčkách s hudebním    
      doprovodem 

                               Ambientní hudba: Daniel Skála (cimbál), Tomáš    
                                           Šenkyřík (elektrická kytara) 

23:00   23:10   Dechové nokturno z kostelní věže 

 

Během celého večera prohlídky kostelní věže a kůru –  
Karel Hanák 

 

www.nockostelu.cz 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST A MĚSTO ŽIDLOCHOVICE 

 



 Jiřina Franklová- Zahradnictví Žatčany vás zve do 
zahradnictví a na malou zoo.  

 Nabízíme muškáty za stálou cenu 25,- Kč, voskovky, 
přísady rajčat v 8 odrůdách, paprik v 10 odrůdách, 
roubované melouny. Máme velký výběr letniček a 
balkonových rostlin, hnojiv a další různé doplňkové 
zboží. Jsme ve většině rostlin pěstitelé, proto si 
můžeme dovolit nižší ceny, než jsou v květinářstvích. 

 Otvírací doba:  

 pondělí -pátek  9 - 11   13 - 17 hod. 

 sobota  8 - 17 hod. 
tel. 776 030 447 



MAS Za Humnama, MAS Společná cesta,      
Mas Strážnicko vás zvou na 

T r a d i č n í   ř e m e s l n ý   j a r m a r k  
s   u k á z k o u   u m ě l e c k ý c h   ř e m e s e l 

 
sobota 31. května 2014 od 9:00 do 17:00 hod 

Palackého náměstí, Slavkov u Brna. 
 

od 10:00 hodin vystoupení folklorních souborů: 
KŘENOVÁČEK Křenovice, ORLÍK Pozořice, 

SALAJKA Dambořice 
 



Budou představeny ukázky práce a výrobky uměleckých 
řemeslníků ze tří regionů místních akčních skupin: 

- přehlídka kovářských prací 
- malba slováckého ornamentu 

- ukázka paličkované krajky 
- výrobky uměleckého řezbáře 

- tradiční malované, děrované kraslice a panenky ze šústí 
- výrobky z keramiky a ručně malované hrnky 

- výroba šperků a korálků 
- ručně šité výrobky, háčkované dekorace a malované hedvábí 

- medové produkty a voskové dekorace 
- dekorace z perníků 

- bio ovoce a zeleninačerstvé pečivo, tradiční koláče a víno 
Vstup zdarma 

  
 



AUTO – PYTELA 
vykupuje starší vozy 

protihodnotou 
nového vozu  

s 5ti letou zárukou 
„výhodné ceny 6ti 
měsíčních vozů“. 



ORDINAČNÍ HODINY 
ZUBNÍ ORDINACE 

MDDr. KOPŘIVA JAN 

ČTVRTEK     8 – 1530    PÁTEK     8 – 1530 

 

         24. 4.     25. 4. 
           1. 5.     SVÁTEK               2. 5. 
           8. 5.     SVÁTEK              9. 5. 
         15. 5.              16. 5. 
         22. 5.              23. 5. 
         29. 5.                                30. 5. 
  



 

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. 

 
  

 
 



  

Řeznictví a uzenářství D-MASO Blažovice  
bude prodávat každý čtvrtek  

ve 12:00 hod. u samoobsluhy:  

  
ČERSTVÉ KUŘECÍ, VEPŘOVÉ  

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

   AKCE:           

•    HOVĚZÍ ŽEBRO-HRUDÍ                           99,- 

•              HOVĚZÍ KRK                                          173,-    
•              VEPŘOVÁ  KRKOVICE S KOSTÍ              99,-                                                  
•              KUŘECÍ PRSA                                        119,-  

 

 

 



 

NOVĚ OTEVŘENÉ  

KADEŘNICTVÍ  

HELA 

Žatčany č. 93, tel. 608 523 756  

(bývalý obchod Domácí dílna Cupák) 

        Otevřeno: 

    Po   14  -  19 

    St   9   -  14 

    Pá   14  -  19 

    So   9  -  13 

 



TJ Sokol Žatčany oznamuje všem 
ženám, že od 7.4.2014 cvičí v liché 

týdny cvičitelka Martina Uldrychová 
(thai –box, aerobik), v sudé týdny 
cvičitelka Iva (aerobik, posilování). 

Začátek všech cvičebních hodin bude 
v 19.00.  

Cena – členky Sokola zdarma, ostatní 
– 50 Kč.   

 



 Zájezd pro děti a dospělé na strašidelný 
hrad a do pohádkové vesničky,  

který se bude konat v sobotu 14. 6. 2014 
  

 V 8:15 hod  odjezd z Nesvačilky do Dolní Rožínky.  
V dopoledních hodinách návštěva strašidelného hradu.  
V poledne oběd ve vyhlášeném hostinci Maršovská 
rychta s vyžitím pro děti na dětském hřišti.  
V odpoledních hodinách návštěva pohádkové vesničky 
s průvodcem. 

 Poté pro zdatné a neúnavné návštěva rozhledny 
Karasín. 

  

     
 



  Cena zájezdu: Děti z Nesvačilky zadarmo.    

 Děti nebydlící v Nesvačilce  150,- Kč. 

 Dospělí:  300,-Kč.  Starší děti mohou jet bez rodičů.
    

 Co si vzít? Jídlo a pití,  dobrou náladu a kamarády, 
peníze na drobnosti. 

 Zájemci přihlaste se:  
u pí. Ivy Husákové Nesvačilka 90, nebo   

 u p. Michaely Čermákové 602 938 819  
podatelna@nesvacilka.cz 
nejpozději do neděle 1.06.2014.     

 

 



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  



PLACENÍ DANĚ Z 
NEMOVITÝCH VĚCÍ 

NA ROK 2014 



Od konce dubna jsou postupně rozesílány složenky na 
úhradu této daně.  

Jednotlivé platby za více nemovitostí v jednom kraji jsou 
sloučeny do jedné, poplatník tedy obdrží jednu 

složenku za celý kraj. Má-li poplatník nemovitosti na 
území více krajů, přijde mu v jedné obálce více složenek.  

Složenky jsou distribuovány postupně (tzn. že ani v 
rámci jedné ulice nemusejí poplatníci dostat složenky ve 
stejný den). V rámci klientského přístupu jsou složenky 

zasílány nejprve seniorům.  
Poplatníci, u nichž roční daň nepřesáhne částku 5 000 
Kč, mají povinnost daň uhradit do 2. června tohoto 

roku. 



Nejpohodlnějším způsobem placení daně je 
bezhotovostní převod částky na bankovní účet 

finančního úřadu nebo platba daně poštovní složenkou 
na kterékoliv poště. 

Číslo účtu pro daň z nemovitých věcí 
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 

7755-77628621/0710 

Hotovostní úhradu daně pak lze provést na poště 
prostřednictvím obdržené složenky nebo v rámci 

pokladních hodin na kterémkoli územním pracovišti 
finančního úřadu.  



Skládka 
je otevřena jedenkrát 

za čtrnáct dnů  

v sobotu                        
od 10 do 12 hod. 

(v sudém týdnu) 



Pan Antonín Rychlík, Žatčany č. 265 

nabízí k prodeji sazenice 

salátu a kedluben  

Cena 2 Kč/ks 

  

Prodejní doba každý den  

15 - 18 hod. 



  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 
 

 





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 
614 00 

Kontakt – tel: 547 382 474, e-mail: 
tvtechnika@seznam.cz   

 

2. Orgánem dohledu nad provozováním 
televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a 

televizní vysílání. 
 


