
Obecní vysílání 

3C 





 

Přejeme všem spoluobčanům 

příjemné prožití vánočních svátků 

a v novém roce mnoho zdraví, 

spokojenosti,  osobních  

a pracovních úspěchů.  

  



Zveme vás  

na ohňostroj  

a tradiční setkání  

na návsi v 0:30  

1. ledna 2016. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Základní škola a Mateřská škola v Žatčanech 

 přeje všem příjemné prožití vánočních svátků  

a šťastný nový rok 2016 



  

PRODEJ ŽIVÝCH RYB  
v úterý 20.12.2015  

ve 12:00 u samoobsluhy  

 

  Kapr I. tř.  88 Kč/kg, Kapr výběr 
96 Kč/kg,  Amur 105 Kč/kg, 
Tolstolobik 65 Kč/kg     

  



 

Kadeřnictví HELA 
vánoční otevírací doba: 

 
Pondělí 21.12. od  14:00 do 19:00 
Středa 23.12. od 14:00 do 19:00 

 
Přejeme všem našim zákazníkům hezké 

prožití vánočních svátků. 
 
 

  
 



Oznámení 

Matrika Těšany  

zavřeno  

od 21. 12. do 31.12.2015  



Oznámení 

Obecní úřad Žatčany 

zavřeno  

23. 12.  – 31. 12. 2015 

Úřední hodiny 

pouze v pondělí 28.12.2015 

8 – 12   13 – 16 hod. 



 Obecní knihovna Žatčany 

Ve středu 23.12.2015  
bude zavřeno,  

ve středu 30.12.2015 bude 
otevřeno 

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

  

  





 MUDr. Jonasová oznamuje, že 
od 28.12. do 31.12.2015   

 nebude ordinovat.  

  
  Zastupuje MUDr. Utěšený: 

  Po, Út, Čt  8 – 12  Sokolnice    

 Středa  8 – 12 Telnice 

     13 – 15 Sokolnice 

 Tel. 731 149 772, 544 224 875 



Prodejna ENAPO Žatčany 

Silvestr 31.12.2015 

otvírací doba 

7:00 až 14:00 

bez přestávky 



Návrh rozpočtu obce  
na rok 2016 je vyvěšen na úřední 

desce u samoobsluhy  
a  elektronické úřední desce na  

www.obeczatcany.cz.  
Občané se k němu mohou 

vyjádřit písemně do 10.1.2016, 
nebo přímo na zasedání ZO         
v lednu 2016, kdy se bude 

rozpočet schvalovat. 

http://www.obeczatcany.cz/
http://www.obeczatcany.cz/


Upozornění na změnu ve svozu odpadů 
  Firma SITA upozorňuje, že vzhledem k tomu, že rok 2015 

končí lichým týdnem a rok 2016 začíná zase lichým, dojde v 
roce 2016 k překlopení svozů z lichého týdne na sudý a 

naopak, tak aby zůstala zachována čtrnáctidenní četnost 
svozu. 

  
Tato změna se týká jak komunálního odpadu z nádob občanů, 

tak separovaných složek odpadu. 





   
 

 

Amatérský spolek dobrovolných degustérů 
spolu s Hospodou u Severů v Žatčanech   

p o ř á d á  
 
 

pro rok 2016 
který se koná v Žatčanech v sobotu 16.1.2016. 

S r d e č n ě    z v e   p ř í p r a v n ý   v ý b o r  
Více informací získáte v Pozvánce zveřejněné na 

webových stránkách obce nebo   
 volejte na tel 731616410 nebo 604451946 

  
  Mira Cáb a Milan Bedroš 

13. SVÉPOMOCNÝ ŽATČANSKÝ  KOŠT 
SLIVOVICE 



   
 

 

 

Kominictví Tomáš Strouhal z Křepic 
provádí pravidelné roční kontroly a čištění 

komínů  
provádí také vložkování komínů  

a staví krbové obestavby dle platných 
norem včetně revize. 

Pro informace volejte 774 938 398 
webová stránka: www.kominem.cz 

 
 
  

http://www.kominem.cz/
http://www.kominem.cz/


 

ŽATČANSKÝ BUDULÍNEK  

se nebude konat do konce roku 

2015, opět začíná v úterý  

5. ledna 2016.  



 

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.  

            

 





 ČISTOTA – PŮL ZDRAVÍ 

 Čištění a tepování sedacích souprav, 
židlí, koberců, matrací a automobilů 

nabízí Jiří Blaško z Jiříkovic.  

 Více informací získáte na telefonním čísle 
702 349 559 nebo na internetových 
stránkách www.blasko.webnode.cz. 

 

http://www.blasko.webnode.cz/
http://www.blasko.webnode.cz/


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. 
 


