
Obecní vysílání 

3C 



UPOZORNĚNÍ! 
MUDr. Šultes a MUDr. Kudrnová oznamují,  

že z důvodu vypnutí elektřiny budou 

ordinovat takto: 

  čtvrtek 24. 3. ordinuje pouze MUDr. Šultes  

od 7 do 9 hod. a pouze pro akutní pacienty 

 

středa 30.3. pouze MUDr. Kudrnová 

od 7 do 9 hod. a pouze pro akutní pacienty 

 



 Soukromý prodejce pan 
Procházka bude ve čtvrtek 

24.3.2016 v 8 hod. prodávat        
u samoobsluhy: 

  jablka Rubín, brambory 9 Kč/kg,  

 květák 24 Kč/kg, česnek 198 Kč/kg    
a další zeleninu 



POPLATKY 2016 
se vybírají od 15. března                  

v hotovosti na obecním úřadě 
v úřední dny   

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 2016  



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 2016 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  



 Farnost Žatčany Vás srdečně zve na slavení 
Velikonočních svátků do kostela Nejsvětější Trojice 
v Žatčanech. 

 Pořad bohoslužeb ve Svatém týdnu je následující:  
 Zelený čtvrtek 24. 3. 2016  
 mše svatá na památku Večeře Páně v 17:00 hod.   
  
 Velký pátek 25. 3. 2016  
 Velkopáteční obřady  v 17:00 hod. 

 od 8:00 do 16:00 hod. kostel otevřen k adoraci 
  
  Bílá sobota 26. 3. 2016  
 Velikonoční vigilie  v 18:00 hod.   
  
 Neděle 27. 3. 2016 v 9:30 hod. - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

při mši sv. bude žehnání velikonočních pokrmů 
 
  Velikonoční pondělí 28. 3. 2016 v 9:30 hod. 

   



  
 Ve dnech 23. až 31. března 2016 navštíví naši 

obec kominík Josef Galba. 
 Po roce budou prováděny kominické služby.  

 Kontroly a čistění komínů na tuhá paliva a plyn dle 
zákona o požární ochraně 133/1985 dodatek čl. 

43/2016 je povinné. 
 Součástí kontroly je roční zpráva dle zákona o 
požární ochraně 133/1985 dodatek čl.  43/2016. 

 Na Zahradách 20 
69002 Břeclav 
IČO: 87851768 

Tel. č.: 775 648 427 
 
 



  
Společnost STAREX spol. s r.o. - Stavebniny 

Nesvačilka přijme  
 ŘIDIČE SKUPINY C + E 

 Jeřábnické a vazačské zkoušky výhodou. 
 SKLADNÍKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU 

 Průkaz VZV a vazačské zkoušky výhodou. 
 Požadují vysoké pracovní nasazení a 

flexibilitu, nabízí pravidelnou měsíční mzdu. 
 Bližší informace získáte na telefonním čísle 

721 289 293 nebo na e-mailu 
skutek@starex.cz 

 

mailto:uctarna@starex.cz
mailto:uctarna@starex.cz


  
 Jednota, spotřební družstvo 

v Mikulově přijme pracovníka na 
pozici  

 VEDOUCÍ PRODEJNY                         
V NESVAČILCE  

 Nástup možný ihned. 
 Více informací na www.jednota.cz 

v sekci "O nás" nebo na tel. čísle 
519 500 958.  

 

http://www.jednota.cz/
http://www.jednota.cz/


 MUDr. Jonasová oznamuje, že v pátek 
18.3.2016 nebude ordinovat z důvodu 
stěhování ordinace. 

 Zastupuje MUDr. Utěšený, Sokolnice, 

  tel. 73.1 149 772, 544 224 875. 

  

 Od 21. 3. 2016 bude MUDr. Jonasová 

 ordinovat na nové adrese:  

 Újezd u Brna, Komenského 144  

 (budova pošty, 1. patro) 



Skládka 

je otevřena  

každou  sobotu 

od 10 do 12 hod. 



 
 

Zveme všechny děti,  
které budou o letošních hodech tancovat hodové pásmo, 

na nácvik hodových tanečků v pátek 11. 3. 2016 do orlovny: 
v 18:00 hodin mladší děti 

a v 18:45 hodin starší děti. 
Vezměte si s sebou prosím přezůvky. 

Zvány jsou všechny tancechtivé děti ... 
 
 



 Obecní knihovna Žatčany
  

Knihovna je otevřena vždy      
ve středu  

 od 17:00 do 20:00 hodin. 

  

  



 

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. 
 


