
Obecní vysílání 

3C 



Svoz nebezpečných odpadů 
v sobotu 11. dubna 2015 

u samoobsluhy 
od 10:00 do 10:20 hod. 

   Zdarma můžete odevzdat baterie všeho 
druhu, oleje, plechovky od barev, 

zářivky, výbojky, kyseliny a zásady, barvy 
a ředidla, teploměry, kosmetiku, 

pesticidy, fotochemikálie, léky, lepidla, 
desinfekční prostředky, čistící prostředky 

na okna a WC, laky, nádoby se zbytky 
chemikálií apod. 



Vakcinace psů proti vzteklině 
V sobotu 11. dubna 2015 od 10 do 11 hod.  

u obecního úřadu provede MVDr. Ryba 
každoroční vakcinaci psů proti vzteklině.  

Jedna dávka vakcíny stojí 130 Kč. Průkazku pro 
mladé psy obdržíte zdarma. 

Můžete si také nechat naočkovat psa kombinací, 
která kromě většiny nákaz obsahu i vzteklinu. 

Kombinace stojí 250 Kč. 

Agresivním psům dejte náhubek  

a neposílejte s nimi děti. 

 



UPOZORNĚNÍ! 

MUDr. Šultes nebude  

v pondělí 13. dubna 2015 

ordinovat.  

Akutní případy ošetří  

MUDr. Víšková  

 



NABÍDKA PRÁCE  

Firma Storopack hledá brigádníky na třísměnný 
provoz (pondělí – pátek). Práce je vhodná pro 
ženy, jedná se o odebírání lehkých výrobků od 
lisovacích strojů. Možný i stálý pracovní poměr. 

Více informací na tel. čísle 544 254 052, 724 962 
912 (pan Vojta) nebo přímo v areálu firmy na 

adrese Nádražní 191, Telnice. 



MATRIKA TĚŠANY 

Ve středu 15. dubna 2015  

bude z technických důvodů 
zavřeno. 

 



  

Pozvánka na setkání přátel 
folkloru z Brněnska 

 Žatčanští mužáci Vás srdečně zvou 
na setkání přátel folkloru z Brněnska 

 Z P Í V Á N Í    P O    N A Š E M 

 v neděli 19. dubna 2015  

 od 16:00 hodin v žatčanské orlovně. 

 



POPLATKY 2015 
se vybírají v hotovosti na 

obecním úřadě  

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 poplatníka 

Poplatky jsou splatné  

do 31. května 2015  



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 2015 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 naší 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  

1 080 Kč na rok  



Obuv  - Újezd u Brna, ulice Školní 

LIKVIDAČNÍ CENY 
od 7.4.2015  

KONČÍME!! 
25.4.2015 

Otvírací doba 

Po – Pá 9 – 12  14 – 17 

Sobota 9 - 11 



 
Prodejna Železodům v Újezdě u Brna  

zahájila prodej ovocných stromků                    
s kořenovým balem: 

jabloně, hrušky, meruňky, broskve, švestky, 
třešně, višně, angrešt, rybíz.  

Dále nabízí široký sortiment zahradních 
substrátů v různých baleních. 

Sortiment je rozšířen o kvalitní značkové 
krmné směsi pro králíky a nosnice. 

 
 
 
 



 

UPOZORNĚNÍ 

Správce obecní kabelové televizní sítě 
vyzývá občany, kteří mají problém           
s naladěním signálu NOVA, PRIMA, 

Barandov, aby se nahlásili na obecní 
úřad. 

 Technik provede kontrolu, popřípadě 
opravu připojení. 

 
 

  
 



 OS Na Kolečkách Vás zve na benefiční koncert skupiny 

 Č E C H O M O R 

 v pondělí 20. dubna 2015 v 19:00 hodin v KC 
Semilasso. 

 Cena vstupenky: 390,- Kč na stání, 490,- Kč na balkon, 
200,- Kč ZTP/P 

 Předprodej vstupenek: 
Student Agency - Dům pánů z Lipé 
KC Semilasso 
Brněnka nám. Míru 1(konečná tram.č.4) 
na dobírku: nakoleckach@seznam.cz 

 za OS Na kolečkách Zdislava Mezuláníková, DiS. 
kontakt: 736 659 300, www.osnakoleckach.cz  
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Pan David Cupák  

zahajuje opět prodej zemin a hnojiv z 
garáže svého domu v Žatčanech č. 239  

(v parku na Dolech)  

každý čtvrtek od 16 do 17 hod. 

Bližší informace o cenách získáte v 
obchodě u Březinů nebo na tel. čísle 

 605 751 087. 

Pan Cupák garantuje kvalitu za velmi 
výhodné ceny. 

    



 

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  

v 11:45 hod. u samoobsluhy:  

  
ČERSTVÉ KUŘECÍ, VEPŘOVÉ  

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

            

 



Rodinná 

kronika 



Poslední rozloučení  

s paní 

Růženou Simandlovou 
se koná v úterý 14. dubna 2015 

 v 15 hod. v chrámu Páně Nejsvětější 
Trojice v Žatčanech a po zádušní mši 

svaté ji doprovodíme na místní 
hřbitov. 

 





Informace pro zahrádkáře a milovníky květin!  

Společnost AGRO Brno-Tuřany vás zve do ráje květin a 
okrasných dřevin! Krásné muškáty, petunie a další 

balkonové květiny, letničky, dvouletky, trvalky, trávy, 
okrasné dřeviny, keře a v neposlední řadě také živé 
bylinky. Stovky druhů! Tisíce kusů! Zkrátka největší 

výběr na Moravě! To vše a ještě mnohem více najdete 
v maloobchodním prodejním centru společnosti AGRO 

Brno-Tuřany v Brně – Brněnských Ivanovicích, ulice 
Kaštanová 123, kousek od obchodních domů Makro, 

Tesco a Ikea. A navíc za dobré ceny přímo od pěstitele. 
Více informací naleznete na našich internetových 
stránkách www.agro-turany.cz. Těšíme se na Vaši 

návštěvu. AGRO Brno-Tuřany – ráj květin a okrasných dřevin 
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Roman Martečík – STAVEBNINY v Újezdě u Brna 

s provozovnou na ulici Masarykova naproti 
čistírny odpadních vod  

rozšířil sortiment o sazenice jahod, růží, 
balkonových květin, konifr, tůjí, sklaniček, 
substrátů a dalších potřeb pro zahrádkáře. 

Prodejnu můžete navštívit ve všední dny  

od 7 do 17 hod. a v sobotu od 7 do 12 hod. 



 Prodej a servis PC 

Ondřej Dokoupil 
 Nabízím kompletní řešení a služby v oblasti IT 
techniky, zejména opravy počítačů a notebooků a 

dodávky nových strojů a komponent. Dále poskytuji 
diagnostiku chyb, instalaci operačních systémů, 

konzultace a návrhy řešení, údržbu a revizi, tvorbu 
webových stránek a správu systému a sítí. 

 Žatčany 257 

 Telefon: 721 240 280 a 774 940 280 

 Web: www.prodej-servispc.cz 

 E-mail: info@prodej-servispc.cz 
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ÚKLIDY LUKÁŠOVÁ 

Helena Lukášová 

Masarykova 182, Sokolnice 

E-mail:     
uklidylukasova@gmail.com 

Tel. 604 639 171 

          www.uklidylukasova.cz 
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ZEDNICTVÍ 

František Lukáš 

Masarykova 182, Sokolnice 

E-mail:  

lukas.fr@seznam.cz 

Tel.: 605 505 370 
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V KADEŘNICTVÍ  

HELA 

Žatčany č. 93 

(bývalý obchod Domácí dílna Cupák) 

      je nově otevřena  

PEDIKÚRA 



 

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 

 



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. 
 


