
Obecní vysílání 



KSV OZ Žatčany zve všechny občany a zejména seniory 
na přednášku Policie ČR  

„RADY PRO SENIORY“ 
Beseda se zástupci Policie ČR o právech 

seniorů a jejich bezpečí. Dozvíte se jak se chránit při 
nákupech, předváděcích akcích, 

před podomními obchodníky, jak ochránit svůj majetek 
a kam se obrátit o pomoc. 

  

Kdy: ve středu 19.10.2011 v 17,00 hodin 

Kde: v Orlovně   
 



V poslední době byla Policie ČR 

upozorněna na stížnosti, které se 

týkají nekalých praktik některých 

prodejců elektřiny a plynu. Zástupci 

společností navštěvují občany v 

bytech či domech a požadují 

uzavření nových smluv. Někdy 

přitom nepravdivým způsobem 

informují zákazníky o podmínkách 

dodávek energií nebo o tom, za 
jakého dodavatele vystupují. 

 



Z uvedených důvodů žádáme 

občany, aby pečlivě 

vyhodnotili veškeré nabízené 

podmínky a smlouvu 

podepisovali s rozvahou po 

důkladném přečtení. Pouze tak 

lze minimalizovat rizika spojena 

s nepoctivě uzavřenými 
smlouvami. 

 



Pepíčkovo řeznictví bude ve čtvrtek 
20.10.2011 v 9 hodin  

u samoobsluhy  prodávat základní 
sortiment vepřového, hovězího  

a kuřecího masa, široký sortiment 
domácích uzenin a jiných masných 

výrobků. 

Akce: vepřová kýta a krkovice bez kosti  

99 Kč/kg, uzené koleno 59,- Kč/kg, uzená 
žebra 33 Kč/kg, domácí klobása 103 Kč/kg 

 



 AGRO Brno – Tuřany si Vás dovoluje 

pozvat v sobotu 22.10.2011  

ve 13:30 hod. u samoobsluhy  

na prodej širokého sortimentu 
podzimních květin – chryzantém, 
vřesů, ovocných stromů a dřevin 

vhodných na podzimní výsadbu za 
velmi výhodné ceny.  

 



 

Zahradnictví Hrozek Telnice 

bude v neděli 23.října v 11:00  

prodávat u samoobsluhy 

kytice a věnečky na dušičky. 

 



Soukromý výkupce bude ve 
středu 26.10.2011 ve 12:40 
hodin před samoobsluhou 
vykupovat jádra vlašských 
ořechů z letošní sklizně.  

Jádra musí být řádně vysušená. 
Cena za 1 kg je 100,- Kč. 

 



  
Prodejna „Železodům“ v Újezdě 
u Brna zahájila prodej ovocných 

stromků – certifikované s kořenovým 
balem, např. jabloně, hrušky, meruňky, 

broskve, švestky, třešně, višně, 
angrešt, rybíz aj. Dále nabízí široký 

sortiment zahradních substrátů 
v různých baleních. 



Pan Antonín Rychlík, Žatčany 265 

nabízí k prodeji  

červenou papriku ………..20 Kč/kg 

brambory ……………………. 7 Kč/kg 



 

POZVÁNKA                           
na výstavu  fotografií   

pořádanou  v  Měníně  
 v sobotu 29.října  od  14   do  17 hod. 
 v neděli  30.října  od     9  do  17 hod.  

 v sále za Radnicí 
 

 Srdečně  zve  a  na Vaši účast  se těší místní  
organizace    SPCCH 

 ( svaz postiž. civilizačními chorobami Měnín ) 



 Zahradnictví Žatčany - Jiřina Franklová  

 přijímá objednávky na dušičkovou 
vazbu.  
Lesní kytka 250,- Kč  
Kladený věneček menší 180,- Kč, 

  větší 210,- stříbrný smrk 240,- Kč  
Velký vypichovaný 500,- Kč  
Chryzantémy od 30,- Kč  
Objednávky přímo v zahradnictví 
Žatčany nebo na tel. 776 030 447 

 



Ve čtvrtek 3. 11. 2011 se koná 
 

PRŮVOD SVĚTLUŠEK  
A JINÝCH BROUČKŮ 

 

 

Milé děti, ve čtvrtek 3. listopadu se v 17,oo hodin sejdeme v Ţatčanech  

na návsi, abychom si uţili světélek různobarevných lampionů,   

rozloučili se s létem  

a všemi broučky, kteří se právě uloţili k zimnímu spánku. 

 

Přijďte v maskách broučků, nebo jen se symbolickými tykadélky či křidélky.  

A nebo třeba vezměte s sebou svého plyšového kamaráda broučka či berušku.  

Ať je naše rozloučení s těmi ţivými co nejupřímnější, a co nejveselejší. 

 

V průvodě prosvítíme lampiony celou ţatčanskou vísku a  

u řeky Cezavy pak do nebe vypustíme lampiony štěstí.  
 

„Spi, můj broučku,spi,  
zavři očka svý.  

Už je podzim, bude zima, 

teploučká je tvá peřina.  

Spi, můj broučku, spi…“                

         



Zkušební provoz  

noční linky  

  Brno (Tuřany) 

 -  Telnice a Žatčany  

v měsíci říjnu 2011 



 Starostové obce Žatčany a obce Telnice se 
dohodli na zkušebním provozu noční linky z 
Brna do Telnice a Žatčan v měsíci říjnu 2011. 
Dřívější snaha o zřízení této noční linky pod 
hlavičkou Integrovaného dopravního 
systému Jihomoravského kraje narazila na 
nezájem obcí na trase Brno-Šitbořice, a 
proto se starostové rozhodli vyzkoušet 
skutečný zájem ze strany obyvatel obou 
zmíněných obcí. 

 Autobus tedy bude jezdit vždy o víkendu z 
pátku na sobotu a ze soboty na neděli v 
těchto časech: 

 



 trasa Žatčany, Telnice, Brno (Tuřany-
Hanácká) - odjezd ze Žatčan v 01:00 
hod. 

 trasa Brno (Tuřany - Hanácká), Telnice, 
Žatčany - odjezd z Brna-Hanácká v 01:20 
hod. 

 Doba jízdy z Brna do Telnice, resp. 
Žatčan se odhaduje na cca 10-15 minut, 
podle aktuálního počasí či dopravního 
provozu.  Jízdní řád je vyvěšen na 
zastávkách autobusu. 

 Cena jedné jízdy činí 50 korun.  
 



 Služba je provozována společností 
Autodoprava Čech 

 Po měsíci provozu této noční linky bude 
vyhodnocena ekonomika celé této 
služby a na základě tohoto vyhodnocení 
poté učiní obě obce rozhodnutí o 
budoucnosti této myšlenky. 

 Věříme, že této služby rádi využijete a 
sama o sobě přispěje k větší ochraně a 
bezpečí našich občanů, kteří se potřebují 
v noci dostat především z Brna do 
Telnice/Žatčan. 

 
 



Ztráty a nálezy 
1. V neděli 9.října se našel před domem 

č. 251( Cagašovým) svazek dvou klíčů.  

2. Našla se černá kšiltovka.  

3. U sokolovny se našla cyklistická helma. 

4. Před Březinovým se našel klíč s 
přívěskem. 

 Vše je k vyzvednutí na obecním úřadě. 

 

 



Ve čtvrtek 29. září otevřela v naší obci  

(vedle knihovny v bývalém kadeřnictví) 

novou prodejnu firma  CUPÁK  domácí dílna. 

Nabízí vše pro dům, dílnu i zahradu.  

Otevírací doba  

po – pá  7 – 11  15 – 18 hod. 

sobota  8 – 12 hod. 

Jako službu zákazníkům nabízí rozvoz zboží 
ZDARMA po Žatčanech a okolí.  

Těší se na Vaši návštěvu. 

 



Z naší vesnice 















Knihu  
„Z historie obce Žatčany“ 

si můžete zakoupit na 
obecním úřadě. 







 

 
Dne 20.října 2011 oslaví  

88. narozeniny  
paní Miluška Dostálová. 

Hodně zdraví  
a spokojenosti  do dalších 

let přejí dcera Miluška   
a snacha Věra s rodinami. 

 





Firma Beton Brož Otnice  
Oznamuje všem zákazníkům, že zahajuje sezónní 

výprodej betonových výrobků se sníženou kvalitou za 

minimální ceny. V nabídce jsou plošné dlažby II. jakosti v 

různých barevných kombinacích za cenu 60,- Kč/m2, 

doplňkové prvky okrasných štípaných tvárnic v ceně od 

5,- Kč/kus a dále zámkové a skladebné dlažby  

od 100  Kč/m2. Ceny jsou včetně DPH 

Výprodeje budou probíhat o sobotách  

 22.10., 29.10., a 5.11.2011 v době od 8:00-11:00 hod. 

 

Informace  v pracovní dny na tel. 544 120 621 - 624 

 



Jednota, spotřební družstvo v Mikulově 

K o s t e l n í   n á m ě s t í   157 / 9 

692 43 Mikulov 

Jednota, spotřební družstvo v Mikulově vyhlašuje 

výběrové řízení na pozice 

Vedoucí prodejny  

a  

zástupce vedoucí prodejny 

Pracoviště:   Nesvačilka 



 Charakteristika činnosti: 

• řídí činnost maloobchodní prodejny 

• organizuje práci a pracovní procesy s cílem dosáhnou co 
nejlepších výsledků  

 Požadujeme:  

• zkušenosti s vedením prodejny – není podmínkou 

• odpovědnost, spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, 
komunikativnost, příjemné vystupování 

• základní znalosti práce na PC výhodou 

• Nabízíme: 

• zaměstnání u stabilní a ekonomicky silné společnosti 

• zaměstnanecké výhody 

• možnost dalšího vzdělávání 
 



 Uzávěrka přihlášek do :         1.11.2011   

 Výběrové řízení:     4.11.2000 

 Nástup:                                   14.11.2011  

 Vás profesní  životopis, motivační dopis a souhlas se 
zpracováním osobních údajů zasílejte elektronicky na e-mail   
herzanova@jednota.cz,   nebo na níže uvedenou adresu. 

 Kontakt  :  724 653 017  

 Jednota,  spotřební družstvo v Mikulově 

 Zuzana Herzánová 

 Kostelní  náměstí   157/9 

 692 43 Mikulov 

  Nebo na OÚ Nesvačilka. 

 

mailto:herzanova@jednota.cz
mailto:herzanova@jednota.cz
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Servis jízdních kol  
včetně prodeje náhradních dílů. 

Provozní doba každý den  

včetně víkendu, a to po 17 hod.,   

nebo dle domluvy přes mobil nebo e-mail.  
 

 Pekárek František 

   Žatčany 316 
   e-mail: pfcyklo@centrum.cz 

     mobil: 602747430 

 





 Firma Lesnictví Kohoutek 
dřevosklad NEVOJICE  

u BUČOVIC  

nabízí palivové dříví štípané   

SE SLEVOU a dopravu dřiví k 
zákazníkovi. 

 Informace na tel. 723 649 092 

   



 



Nabízí Vám: 
• Kompletní kosmetické ošetření profesionální značkou ALCINA,   
   vyvinutou v laboratořích Dr. Kurta Wolffa 
• Ošetření obličeje i dekoltu • Přímý prodej kosmetických přípravků 
• Líčení a poradenství • Kompletní denní, večerní a slavnostní líčení 
• Manikúru a ošetření rukou • Parafínový zábal 
• Pedikúru • P–Shine - přírodní japonská manikúru 
• Epilaci teplým voskem • Barvení obočí a řas 

Otevírací doba (dle objednávek): 
Po 9:00 – 19:30 hodin 
Út 8:00 – 16:00 hodin 
St 9:00 – 19:30 hodin 
Čt 9:00 – 19:30 hodin 
Pá 8:00 – 15:00 hodin 

Na návštěvu se těší Bc. Jana Sedláčková 
Telefon: +420 728 266 049 
e-mail: freya.kvalitne@email.cz 
Více informací naleznete na www.freya.kvalitne.cz 
 

http://www.freya.kvalitne.cz/
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                        Prodám 
             čerstvě vytočený včelí med. 

V nabídce je květový, slunečnicový  

a akátový med. 

       Cena za 1 láhev Omnia – 100,- Kč. 
 

                                                MVDr. Jiří Ryba 

                                                  Žatčany 218  


