
Obecní vysílání 

3C 



Vodárenská akciová společnost, 

a.s. oznamuje, že ve dnech  

4. a 5. června 2014 budou 

probíhat odečty vodoměrů v naší 

obci.  

V případě nepřítomnosti prosím 

volejte stav vodoměru na 

telefonní čísla 547 231 018 nebo 

725 596 547, případně e-mail 
zidlochovice@vasbv.cz. 



 Vážení cestující,  
provozovatel dráhy SŽDC s.o. informuje, že ve dnech 
2. až 11. června 2014 se koná nepřetržitá výluka koleje mezi 
stanicemi Brno hlavní nádraží až Křenovice horní nádraží. 
První den 2. června začíná výluka v 8:30 hodin a poslední 
den 11. června končí ve 14:00 hodin. Po celou dobu budou 
vlaky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.  

  České dráhy, a.s. se omlouvají za vzniklé potíže při cestovaní 
SŽDC, s.o.  

 České dráhy, a.s.  
tel: +420 840 112 113,  
e-mail: info@cd.cz 
www.cd.cz   

 

http://www.cd.cz/
http://www.cd.cz/


Ve čtvrtek 5. června 2014 se od 17:00 hodin 
uskuteční na nádvoří Staré radnice v Brně 
přehlídka folklorních souborů pod názvem  

B R N Ě N S K O    T A N Č Í    A    Z P Í V Á  
Na přehlídce vystoupí rovněž zástupci ze Žatčan:  

Mužáci, krojovaná chasa a děti s hodovým 
pásmem a také újezdský ženský soubor 

Rozmarýna.  

Všichni jste srdečně zváni  
Autobus pro účastníky akce pojede ze 

zastávek autobusu v 15 hodin. 
 
 



Na úřední desce je zveřejněn návrh závěrečného 
účtu obce Žatčany za rok 2013. 

Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané 
uplatnit písemně do 15 dnů ode dne jeho vyvěšení 

nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce 
v měsíci červnu, na kterém se bude návrh 

závěrečného účtu projednávat. 
  

V plném členění je závěrečný účet k nahlédnutí na 
Obecním úřadě Žatčany v úřední hodiny (v pondělí 

a ve středu od 8 do 12 a od 13 do 17 hod.). 
 



Nabídka výročního DVD z oslavy 120. 
výročí založení školy 

Žatčanská škola nabízí výroční DVD z oslavy 
120. výročí založení školy. Na DVD se 
nachází veškeré vystoupení MŠ a ZŠ. 
Nahrávka je vyrobena profesionální 

filmovou agenturou. Předběžná cena je 150 
Kč. Kdo by měl zájem, tak se může přihlásit 

pomocí formuláře, který najdete na 
www.zsmszatcany.cz  -  v záložce 

dokumenty – objednávkový formulář. 

 

http://www.zsmszatcany.cz/
http://www.zsmszatcany.cz/


Vážení spoluobčané, 
v době konání hodů v pátek 13. června v době 

od 11:30 do 14:30 nám vypne firma E.ON 
transformátor u sokolovny. Po jednání s firmou 

o přeložení termínu nebylo naší žádosti 
vyhověno. 

Za obecní úřad se omlouvám všem, koho toto 
vypnutí postihne. 

Mrzí mne způsob jednání tak velké firmy a její 
netolerance. 

Ing. František Poláček, starosta  



Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 

Firma E.ON oznamuje, že z důvodu plánovaných 

prací na zařízení distribuční soustavy bude 

přerušena dodávka elektrické energie dne 13.6.2014 

do 11:30 do 14:30 hod. v části obce Žatčany 

napojené na transformátor u sokolovny. 

Vypnutá oblast: 

* Od Újezda  

  Hlavní silnice po č.p. 71 a 87 

  Kolem hřiště ke kostelu a kabinám 

* Od Nesvačilky po hlavní ulici, včetně spojovací 

ulice na Újezd 

* Ulice  u OÚ (Ovčírny) od Nesvačilky po č.p. 98 a 

320 

Mapka je zveřejněna na internetových stránkách 

obce a na vývěsce u samoobsluhy. 

 



TJ Sokol Těšany Vás srdečně zve  
6. - 8. června 2014  

na tradiční  
T Ě Š A N S K É    H O D Y   

Pátek 6.6.2014:  
  DJ BORIS  

Sobota 7.6.2014:  
* 9:30 stavění máje * 13:00 zvaní na hody  

* 20:00 zábava s půlnočním překvapením - hraje MODUL  
Neděle 8.6.2014:  

* 10:30 mše svatá * 13:00 průvod obcí  
* 15:00 tanec a zpěv pod májí  

* 20:00 hodová zábava - hraje HORENKA 
Srdečně zvou stárci a sportovci 

 



 
Obec Sokolnice Vás zve na  

23. ročník SAŇAŘ CUP,  

který se bude konat ve dnech  

3. až 6. července 2014  

na futsal aréně u rybníka  

V sobotu 7. 6. 2014 od 20:00 hodin vystoupí:  

* Věra Špinarová s kapelou Adama Pavlíka  

* skupina Legendy se vrací  

* AC/DC awake cover band  

Cena v předprodeji 250,- Kč, na místě 290,- Kč 

 



 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 



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  



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. 



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 
 

 



Rodinná 

kronika 



Poslední rozloučení  

s paní 

Jiřinkou Švarcovou  
se koná v pátek 6. června 2014 

 ve 14:00 hod. v obřadní síni krematoria 
města Brna, Jihlavská ul. č. 1. 

Autobus pro smuteční hosty bude 
přistaven u zastávek v Žatčanech,                   

odjezd ve 12:45 hod.  

 





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. 
 


