
Obecní vysílání 

3C 



Svoz nebezpečných odpadů 

se koná v sobotu 13. května 2017  

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. 
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zbytky chemikálií apod. 



  

 









Pan Antonín Rychlík, Žatčany č. 265 

nabízí k prodeji sazenice 

rajčat, paprik, melounů, okurek 

 a květin.  

  



Základní škola a Mateřská škola 
Žatčany přijme  

•kuchařku do školní jídelny, 
nástup od 1.6.2017, popř. od 

1.9.2017. 
• učitelku na zástup za 
nemocenskou do MŠ. 

 



Svoz nebezpečných odpadů 

v sobotu 13. května 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. 



 Domov pro seniory Sokolnice přijme ihned 
pracovníka na výpomoc do kuchyně. Pracovní 

poměr na dobu určitou – zástup za 
dlouhodobou nemoc. 

 Zájemci se mohou hlásit osobně na adrese 
Zámecká 57, Sokolnice nebo telefonicky  

na č. 544 423 155 - p. Kopečková,  

popř. e-mailem  

na adrese kopeckova@domovsokolnice.cz 
 

mailto:kopeckova@domovsokolnice.cz


 
 

  
Zveme všechny děti, 

které budou chtít o letošních hodech tancovat hodové 
pásmo, na nácvik hodových tanečků: 

pravidelně každý pátek v orlovně 
v 17:30 hodin mladší děti 
v 18:00 hodin starší děti 

S sebou si vezměte prosím přezůvky. 

 



  

Jednota Orel Moutnice pořádá 
sportovní dětský letní tábor v Osové 

Bítýšce v termínu  
od 29. července do 5. srpna 2017.  

Přihlášky a informace jsou k dispozici u 
Janoušků, Moutnice 11.  

V případě dotazů volejte na tel. číslo 
605 714 338 nebo pište na email 

barbarra@email.cz. 
   

  
 



Základní škola a mateřská škola Těšany přijme 
asistenta pedagoga, výše úvazku 0,5.  

Vzdělání střední pedagogické, VŠ pedagogické 
nebo  maturita a kurz pro asistenta pedagoga. 

Bližší informace u ředitelky školy na tel.čísle 
724 324 475 nebo přímo ve škole. 

 



 Zeměměřičský úřad oznamuje, 

 že v období od 10. dubna do 15. prosince 2017  

bude provádět zeměměřičské práce  

na území naší obce. 

 Výsledkem prací je údržba a obnova 
zeměměřičských značek a zřizování nových bodů. 

Zaměstnanci úřadu jsou oprávněni vstupovat i 
vjíždět v nezbytně nutném rozsahu na pozemky. 

 Vlastníkům a oprávněným uživatelům nemovitosti, 
kteří jim v tom nesmí bránit, se prokáží úředním 
průkazem. Zeměměřičský úřad žádá občany, aby 
byli nápomocni při provádění uvedených prací. 

 



Skládka 

je otevřena  

od 4. března 2017 

každou sobotu 

od 10 do 12 hod. 



 TOM Sluníčko Šitbořice  

 Vás zve na další akce se zážitkem: 

 - jednodenní zájezd do ZOO VÍDEŇ 

 * * * * * * * 
- dětský stanový tábor HOBBIT 

 Bližší informace k uvedeným akcím 
naleznete na internetových stránkách 

obce www.obeczatcany.cz 
 



POPLATKY 2017 
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 2017  



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 2017 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  



 Pan David Cupák pokračuje v prodeji 

substrátů a hnojiv z garáže domu 
239, prodej substrátů a hnojiv 

probíhá každé úterý od 17 do 18 
hodin do konce dubna. Od května 

otvírá prodejnu Domácí dílna Cupák 
v Telnici, kde bude prodej pokračovat 

každý den včetně neděle.   
 



Správce tenisového hřiště  

 pan Miroslav Tichý oznamuje 
zahájení letošní sezóny od 

soboty 4. března. 

 Objednávat lze  

na tel. čísle 737 035 468. 

 

 



 

Výcvik a výchova psů 

 Pan Šmehlík nabízí výcvik                
a výchovu psů v Kobylnicích: 

individuální přístup, skupinové 
cvičení, telefonní kontakt 

608 708 798. 

 

http://www.telnice.cz/index.php?desktop=clanky&action=view&id=8652
http://www.telnice.cz/index.php?desktop=clanky&action=view&id=8652


 

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 11:30 hod. u samoobsluhy:  

  
ČERSTVÉ KUŘECÍ, VEPŘOVÉ  

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

 
 

            

 



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. 
 


