
Obecní vysílání 

3C 



 Firma Kohaplant bude prodávat 

 ve středu 27. dubna 2016 

 v době od 12:40 do 13:00 hod 

 u samoobsluhy v Žatčanech 

 následující stromky :  jabloně, hrušně, meruňky, 
nektarinky, broskve, švestky, třešně srdcovky,  
višně,  lísky, angrešty bílé a červené, rybízy bílé, 
červené a černé, lísky, ostružiny, stolní vinnou 
révu,  borůvky, kiwi, maliny,balené růže, hnojivo 
na podporu kořenového systému. Švestky pouze 
za 99 Kč. Kořeny jsou ošetřeny speciálním gelem, 
který chrání kořeny před vysušením.   



  



LILA Domov pro postižené děti 
Otnice, p.o.  

Vás srdečně zve na 

 
D E N    O T E V Ř E N Ý C H    D V E Ř Í, 

který se koná  
 

ve středu 27. dubna 2016 od 9:00 do 
17:00 hodin 



Tradiční SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ 

Farní charita Žatčany vyhlašuje humanitární SBÍRKU 
POUŽITÉHO OŠACENÍ pro občanské sdružení Diakonie 
Broumov. Sbírka bude probíhat od 2. 5. do 7. 5. 2016. 
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 



Svoz nebezpečných odpadů 
v sobotu 7. května 2016 

 u 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. 





 

Sady (středisko Nosislav) 

 oznamují, že nabízí velký výběr 
levných jablek v ceně od 5 do 13 Kč.  

 Prodej probíhá na prodejně jablek  

 v Nosislavi,  tel 607 007 963. 

 
 



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  



Tenisové hřiště 

je v provozu od 1. dubna 2016. 

Správce tenisového kurtu  

 pan Miroslav Tichý,   

tel. číslo 737 035 468. 

 

 



 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. 



 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.  

        

 

 





 NABÍDKA  

 PRONAJÍMÁTE SVOJE POZEMKY K HOSPODAŘENÍ? PLATÍ VÁM MÁLO 
ZA PRONÁJEM? 

 NABÍZÍME PRONÁJEM VAŠICH POZEMKU V KATASTRU MOUTNIC, 
TĚŠAN, ŠITBOŘIC, NIKOLČIC, MĚNÍNA, ŽATČAN A TELNICE ZA VELMI 

DOBRÝ PRONÁJEM! 
 NABÍZÍME VÁM 5.500,-Kč ROČNÍHO PRONÁJMU ZA HEKTAR + 

ZAPLATÍME ZA VÁS DAŇ !! 
 FORMALITY VYŘÍDÍME ZA VÁS!! PRÁVNÍ ZÁRUKA! SERIOZNÍ JEDNÁNÍ! 

 POLE PRONAJÍMÁME PRO SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLCE 
HOSPODAŘÍCÍHO  V TĚCHTOKATASTRECH! 

  
 VOLEJTE : 731 007 369, 

 PIŠTE: mgr.cermakvladimir@seznam.cz 
 z pověření hospodáře vše vyřizuje: 

  

 Mgr. Čermák Vladimír, Na Větřáku 316, Moutnice 66455 
   

 STÁLE NAKUPUJEME V TĚCHTO KATASTRECH POLE AŽ ZA 20,-Kč/m2 
   

 

mailto:mgr.cermakvladimir@seznam.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. 
 


