
Obecní vysílání 

3C 



Pozvánka na hody 



 
 

Žatčanská chasa Vás srdečně zve na  

K R O J O V A N É     

Ž A T Č A N S K É    H O D Y, 
které se tradičně konají o svátku 

Nejsvětější Trojice, 

letos 10. až 12. června 2017 

******* 

 
 
 



  
 Sobota 10. 6. 2017: 

20:00 předhodová zábava, hraje skupina Fantazie 
  
 Neděle 11. 6. 2017: 

9:00 mše svatá v kostele Nejsvětější Trojice 
11:00 zvaní na hody 
15:00 požehnání v kostele Nejsvětější Trojice 
15:15 krojovaný průvod obcí 
16:15 odpolední program na návsi pod májí, předávání práva, 
taneční pásmo dětí a chasy 
20:00 večerní hodová zábava 
po celý den hraje dechová hudba Lácaranka 

  
 Pondělí 12. 6. 2017: 

19:00 ženáčské hody, hraje dechová hudba Zlaťanka 
   

                      
 









Svolávám  

33. zasedání zastupitelstva obce na středu  

14. 6. 2017 v 19 hod. do zasedací místnosti OÚ 

Program :   

1. Zahájení 

2. Dodatek ke smlouvě o bezúplatném převodu nemovité věci – 
pozemek v k.ú. Žatčany 

3. Žádost o odkoupení pozemku 

4. Internet, kabelová televize  

5. Různé 

Ing. František Poláček, starosta 

 

 



OZNÁMENÍ 
 Vodárenská akciová společnost, a.s. oznamuje, 

že ve dnech od 5. 6. a 6. 6. 2017 

 budou probíhat odečty vodoměrů  

v obci Žatčany.  

 V případě nepřítomnosti prosím volejte stav 
vodoměru na telefon:  

 547 231 018  nebo 725 596 547.  

 E-mail: zidlochovice@vasbv.cz 



OZNÁMENÍ 

 V týdnu od 3. do 7. července 2017  

 bude Obecní i Stavební úřad Sokolnice  

z důvodu čerpání řádné dovolené 

 UZAVŘEN. 

 Děkujeme za pochopení.  

 



 TJ Sokol Žatčany oznamuje, 

 že cvičení aerobiku v sokolovně 
 se až do konce prázdnin  

nebude konat. 
 



 SADY NOSISLAV OZNAMUJÍ, 

ŽE PRODEJ JABLEK BUDE PROBÍHAT 
V KVĚTNU A ČERVNU                   

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB. 

 NABÍZÍ JABLKA GOLDEN, IDARED, 
JONAGORED, ŠAMPION. 

TELEFON 607 007 963 



 Společnost Bemeta Design, s.r.o. hledá schopné 
zaměstnance, kteří se nebojí pracovat rukama s 
malým ručním nářadím, s možností naučit se spoustu 
nových věcí. Nezkušené zaučíme, zkušené podpoříme 
v rozvoji. Jsme malá výrobní dílna, kde se s ničím 
nenataháte a děláme malé luxusní výrobky do 
interiéru. Jedna směna, stravenky, občerstvení na 
pracovišti - Žatčany 28. 

 BEMETA DESIGN s.r.o.                   tel.: +420 544 214 956 
Žatčany 28, 664 53                         fax.: +420 544 213 040 
email: personalni@bemeta.cz 
www.bemetadesign.cz 
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 Mateřské centrum Budulínek 
oznamuje, že se tento školní rok  

 už nebude konat.  

Další setkání se uskuteční  

v září 2017.   



Farní charita Žatčany vyhlašuje humanitární 

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ 

pro občanské sdružení Diakonie Broumov. 

Sbírka bude probíhat  

v týdnu od 19. do 24. června 2017.  

Pytle s oděvy ponechejte ve vratech starého 
OÚ (vedle místní knihovny), kde budou 

průběžně sklízeny.  

Odvoz provede Diakonie Broumov v 
následujícím týdnu.  

 



  

FIRMA CUPÁK  
DOMÁCÍ DÍLNA, ZAHRADA 

vás zve do své nově otevřené prodejny  
v Telnici na náměstí. 

 

Otevírací doba: 
Pondělí – pátek     8 – 18 hod. 
Sobota                     8 – 12 hod. 

POZOR! 
Otevřeno i v neděli 8 – 12 hod. 

 
 



Pan Antonín Rychlík,  

Žatčany č. 265 

nabízí k prodeji  

hlávkový salát a kedlubny.  
 

 

  



 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  



Správce tenisového hřiště  

 pan Miroslav Tichý oznamuje 
zahájení letošní sezóny od 

soboty 4. března. 

 Objednávat lze  

na tel. čísle 737 035 468. 

 

 



 

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. 
 


