
Obecní vysílání 

3C 



MATRIKA TĚŠANY 
 

 bude mít v pondělí 26. října 2015  

z technických důvodů zavřeno. 

 

 



  

P O Z V Á N K A  
  

 Obec Žatčany zve všechny občany u příležitosti  

 Dne vzniku samostatného československého státu  

 na 

   

 SETKÁNÍ U PAMÁTNÍKU OBĚTEM VÁLEK 

 ve středu 28. října 2015 v 18 hod. 

   

 Po pietním aktu zveme občany do orlovny na 
promítání filmu pana Křivého 

 Výročí 870 let obce – svěcení znaku a praporu. 

  

 



UPOZORNĚNÍ! 

MUDr. Šultes nebude  

29. a 30. října 2015 

ordinovat.  

Akutní případy ošetří  

MUDr. Víšková  

 



   
 

 

ZO Žatčany ve spolupráci se ZO Nesvačilka Vám 
i v tomto roce nabízí 

J A R N Í    P Ř E D P L A T N É  
do divadla Boleradice. 

Zájemci se mohou do 30. listopadu 2015 
přihlásit u p. Vladimíry Sedláčkové 

na telefonním čísle 602 678 388. 
 

Představení budou jako obvykle v sobotu 
v 19:30 hodin, vždy jedenkrát za měsíc 

Jednotná cena předplatného je 480,- Kč 
 



   
 

 

Sobota 16. ledna 2016 v 19:30 hod.  
 
Divadelní studio “V“ Brno    
Josef Škvorecký   Prima sezóna 
 
Divadelní adaptace Škvoreckého románu o láskách 
studenta Dannyho Smiřického, který se v krásném, ale 
hříšném městě Kostelci potýká nejen s reparáty 
z matematiky a latiny, se zkouškami protektorátem 
zakázaného jazzbandu, ale především se šálivou koketérií 
místních dívek. Krutá jsou pravidla milostných her a víc 
než kde jinde v nich platí, že chceš-li rozesmát pánaboha, 
máš mu prozradit své plány. 
 



   
 

 

Sobota 13. února 2016 v 19:30 hod. 
Divadlo Hvozdná     
Alena Herman   Kód nula 
 
Divadelní hra Kód nula, je autorským dílem z 
pera členky Kroužku divadelních ochotníků 
Hvozdná Aleny Herman, kterou napsala k 105. 
výročí založení divadla. Jedná se o sociální 
drama, které se odehrává v určitém fiktivním 
období a nese sebou drobné známky sci-
fi. Ústředním tématem ovšem zůstává člověk, 
partnerské vztahy a lidské osudy. 



   
 

 

Sobota 12. března 2016 v 19:30 hod. 
Divadlo Stodola Jiříkovice   
F. Renč, Z. Zelenka, J. Kalousek Rebelové 
 
Malé město v českém pohraničí, tři maturantky a tři 
„rebelové“, kteří už s totalitním režimem nechtějí mít nic 
společného, okolnosti, za nichž se mladí hrdinové setkají, 
a co všechno z toho vyplyne, to jsou hlavní prvky příběhu 
o lásce, které dějiny nebyly právě příznivě nakloněny. A 
k tomu spousta nesmrtelných písniček v podobě barvitých 
choreografických čísel: Šššš, Pátá, Včera neděle byla, 
Náhrobní kámen, Hvězda na vrbě, Stín katedrál, Já budu 
chodit po špičkách, Řekni, kde ty kytky jsou… 
 



   
 

 

Sobota 16. dubna 2016 v 19:30 hod. 
Divadlo Prkno Veverská Bítýška   
Bertolt Brecht   Maloměšťácká svatba 
 
Metafora o hodnotách, postupně podléhající zkáze. 
Běžná svatební hostina se zprvu zdá normální, 
s pokračující zábavou se dostává do poloh zcela 
výjimečných. Živočichopis typů, podléhajících 
postupné devastaci. Aktuální v každé době, ve které je 
ještě přítomen člověk a jeho nevyzpytatelné důvody 
k sebedestruktivnímu jednání. Jedná se o ranou 
Brechtovu aktovku, kterou si napsal pro své potěšení a 
osvěžení. 
 



   
 

 

Sobota 14. května 2016 v 19:30 hod. 
Divadelní spolek Kroměříž   
Sue Glover   Slaměná židle 
 
Dějištěm hry je ostrov Hirta, drsná výspa v severním moři, 
kde větry a vysoké vlny příboje bičují skalní útesy, na nichž 
žijí kolonie mořských ptáků. Roste tu jen tráva, žádný 
strom a keř, dřevo je vzácností, obydlí jsou z kamene, židle 
ze slámy. Na této skále, vržené Bohem do moře, přežijí jen 
ti, kdo se nebojí lézt po strmých útesech a vybírat vejce 
z ptačích hnízd. Do této nehostinné krajiny přijíždí pastor 
se svou mladinkou ženou. Šuměním moře a křikem ptáků 
pronikají hlasy, které prosí o pomoc a odpuštění, o lásku a 
pochopení. Hlasy, které svědčí o lidské nezdolnosti… 



Tradiční SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ 

Farní charita Žatčany vyhlašuje humanitární SBÍRKU 
POUŽITÉHO OŠACENÍ pro občanské sdružení Diakonie 
Broumov. Sbírka bude probíhat od 26. 10. do 31. 10. 

2015. Své dary můžete odevzdat kdykoliv během dne, a 
to přímo do vrat starého obecního úřadu  

(vedle obecní knihovny):  

• letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) 
• lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony 

• látky (min. 1m2, nedávejte odřezky a zbytky látek) 
• domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky – vše 

nepoškozené) 
•  peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky 



• obuv (veškerá nepoškozená 
• hračky (nepoškozené a kompletní) 

 

Věci musejí být zabaleny do pytlů, ne do krabic. 
 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: ledničky, televize, počítače a 
jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických 
důvodů, nábytek, jízdní kola, dětské kočárky – ty se 
transportem znehodnotí, znečištěný a vlhký textil 
 

Rovněž prosíme o případné finanční dary, které jsou 
příspěvkem na dopravu, neboť Diakonie Broumov musí 
hradit pohonné hmoty z vlastních prostředků. 
 

Děkujeme za jakoukoliv materiální pomoc všem 
potřebným nejen u nás, ale i v zahraničí. 

Za Farní charitu Vladimíra Sedláčková 





  

TJ Sokol Měnín Vás zve na lekce YOGy pro 
začátečníky i pokročilé.  

Lekce začínají od 26.října  

každé pondělí od 19:30 -20:30 hodin 
v sále sokolovny Měnín.  

První lekce  zdarma.  

Další informace na stránkách 
www.sokolmenin.cz 

  

 

http://www.sokolmenin.cz/
http://www.sokolmenin.cz/


Svoz nebezpečných odpadů 

v sobotu 31. října 2015u samoobsluhy 

od 9:40 do 10:00 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. 



 Upozornění 
   V prodejně potravin U Březinů je možné 

si zakoupit újezdský Katalog firem, 
úřadů, prodejen a služeb z roku 2014 

doplněný o dodatek změn z roku 2015. 
V katalogu firem jsou mimo jiné uvedeny 

ordinační hodiny lékařů, otvírací doby 
prodejen a  kontakty na firmy a 

řemeslníky bydlící v Újezdě u Brna. 
• Cena Katalogu je 20,--Kč a výtěžek 
z prodeje bude věnován Nadačnímu 

fondu Základní školy v Újezdě u Brna.  
 





 Přijímáme objednávky na dušičkovou vazbu 

 

 Kladený věneček 

 mini     90,- Kč 

 menší                                    120,- Kč 

 střední                                         180,- Kč     
větší                                              210,- Kč 

 stříbrný smrk    prům. 30 cm    250 ,-Kč   
           prům. 35 cm    280,- Kč 

 Vypichovaná lesní kytka: 

 se sušeným materiálem                260,- Kč 

 s voskovými nebo umělými květy      280,- Kč 

 Velký vypichovaný věnec                 500,- Kč 
          



 Objednávky přijímáme: 

 
 * Zahradnictví (skleník v areálu bývalého ZD Žatčany) 

 * Paní Jiřina Franklová, tel. 776 030 447 

  e-mail:jirina.frnaklova@seznam.cz 

 

Můžete se podívat i na našich 
webových stránkách: 

www.zahradnictvi-
zatcany.webnode.cz 

 

http://www.zahradnictvi-zatcany.webnode.cz/
http://www.zahradnictvi-zatcany.webnode.cz/
http://www.zahradnictvi-zatcany.webnode.cz/
http://www.zahradnictvi-zatcany.webnode.cz/


 
Srdečně Vás zveme na   

5. FOLKLORNÍ PODVEČER S ROZMARÝNOU  
v sobotu 7. 11. 2015 od 16:00 do 20:00 

hodin v sokolovně v Újezdu u Brna 
Vystoupí: 

ženský pěvecký soubor Rozmarýna, 
dětský lidový soubor Jamírek, 

FS Kalina z Babic u Uherského Hradiště, 
dívčí sborek Kalinka, 

hudecká muzika Davida Šinderbala, 
žatčanští Mužáci 

 

  

 



 

ŽATČANSKÝ BUDULÍNEK 

ZVE VŠECHNY MAMINKY      

A JEJICH DĚTI NA 

PRAVIDELNÁ ÚTERNÍ 

SETKÁVÁNÍ V ŽATČANSKÉ 

SOKOLOVNĚ. 

ZAČÍNÁME V ÚTERÝ  

6. ŘÍJNA 2015  

VŽDY OD 9 DO 10:30 HOD. 



  V sobotu 21.11.2015                    
se v kulturním domě  v 

Krumvíři  koná od 8:00 do 
12:00 burza dětského, 
dámského a pánského 

oblečení, příslušenství pro 
miminka, hraček, obuvi, knih 

a sportovního vybavení.  

 



 Obecní knihovna Žatčany 

 POZOR ZMĚNA ! 

 Od listopadu bude knihovna 
otevřena vždy VE STŘEDU     

v obvyklém čase od 17:00 do 
20:00 hodin. 

  

  



 Úklidová služba ČISTĚ CZ přijme 
pracovníka na pravidelný úklid firmy     
v ŽATČANECH.  

• Práce 24 hodin/týdně, možnost volby 
směn - 3x8 hodin nebo 4x6 hodin. 

• Požadují NÁSTUP IHNED, spolehlivost, 
pečlivost, zodpovědný a aktivní přístup k 
práci, zkušenosti v oboru výhodou 

• Nabízí dlouhodobou pravidelnou práci, 
měsíční odměna 6700,-Kč čistého. 

• V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 
č. 777 747 413 nebo prace@ciste.cz. 

 

mailto:prace@ciste.cz
mailto:prace@ciste.cz
mailto:prace@ciste.cz


Upozorňujeme občany na nově 
zavedený přípoj linky č. 151         
z nádraží Sokolnice - Telnice 

s odjezdem v pracovních dnech 
v 17:54 hodin, který navazuje na 
vlakový spoj linky S2 s odjezdem 
z Brna, hl. nádraží v 17:33 hodin. 
Změna jízdního řádu platí již od 

konce června 2015. 
 



  TJ Sokol Žatčany srdečně zve 

všechny ženy na pravidelné 
pondělní cvičení aerobiku. 

Začínáme  

v pondělí 21.9. v 19 hodin .                                     
Členky Sokola – cvičení zdarma, 
ostatní – 50 Kč.  Těší se na Vás 

cvičitelky Lucka a Iva  

 



 

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.  

            

 





 

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. 



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. 
 


