
Obecní vysílání 



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…“                

         



 

Skládka 

bude otevřena  

v sobotu 5. listopadu  

od 10 do 12 hod. 



Ve dnech 7. a 8. listopadu 2011 

v době od 15:00 do 17:00  

(v jiný čas po dohodě s pracovníky obce) 

bude  v budově č. 93  
(starý obecní úřad)  

sběr použitých elektrozařízení 
(např. televizory, počítače, monitory, lednice, 

apod...) 

Zařízení nesmí být v rozebraném stavu!!! 

 



Pozvánka na folklorní vystoupení 

Občanské sdružení Újezdská 
Rozmarýna srdečně zve všechny 
příznivce a milovníky folkloru na 
Folklorní podvečer s Rozmarýnou, 

který se uskuteční v sobotu  

5. listopadu 2011 v 15:30 hod.  

v sokolovně v Újezdě u Brna. 

 



V programu vystoupí újezdské soubory: 

dětský lidový soubor Jamírek, folklorní 

 soubor Hruška, ženský soubor Rozmarýna  

 a dále přespolní soubory: Brněnští Gajdoši, 
cimbálová muzika Kyničan z Moravských 
Knínic, folklorní soubor Bejatka ze Štítiny  

u Opavy a mužský sbor Žatčany. 

 

Pořadatelé srdečně zvou na posezení s 
hudbou, tancem, lidovými zvyky a zpěvem. 

 



Svolávám  

13. zasedání zastupitelstva obce na středu  

9. 11.2011 v 19 hod. do zasedací místnosti OÚ 

 

Program : 

1. Zahájení 

2. Škola 

3. Obecní vyhláška o pohybu psů 

4. Policie 

5. Různé 

                                      Ing. František Poláček, starosta 

 



 Ve středu  9.11.2011   

bude MUDr. Halačková 
ordinovat  

až od 8 hodin. 

 

 



Prodejna firmy  

 CUPÁK  domácí dílna 

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY 

Po – Pá  8 – 12  14 – 18 hod. 

Sobota  8 – 12 hod. 
 

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

Těší se na Vaši návštěvu. 

 



Upozornění 
 MěÚ Židlochovice upozorňuje, že od 
1.1.2012 se zavádí vydávání nových typů 

občanských průkazů s kontaktním 
elektronickým čipem. 

 Poslední termín pro podání žádosti  
o vydání stávajícího typu občanského průkazu 

na matričních úřadech je 30.11.2011.  
Na MěÚ Židlochovice lze žádost o vydání 
stávajícího typu občanského průkazu podat 

nejpozději do 14.12.2011. 
Od 1.1.2012 nelze žádat o OP na matrice ale 

pouze na MěÚ v Židlochovicích. 
 



 Dále MěÚ Židlochovice upozorňuje,  že v době od 
17. do 21.11.2011 a od 23.11. 2011 do 2.1.2012 
bude mimo provoz systém CDBP a nebudou 
přijímány nové žádosti o e-pasy ani vydávány  

 e-pasy. 
 Poslední termín pro podání žádosti o vydání  
 e-pasu je stanoven na 19.12.2011. 
 V době odstávky systému CDBP bude možné 

vydávat pasy bez strojově čitelných údajů typu 
BLESK.  

 Do stejného data tj. 19.12.2011 je možné na 
úřadě příslušném pro vydání e-pasu podat žádost 
o zapsání titulu do vydávaného pasu.  

 Od 1.1.2012 se tituly do cestovních dokladů 
zapisovat nebudou. 

 



V pondělí 31.10.2011  
a dále až do odvolání  

se z důvodu nachlazení 
cvičitelky Lucie Rybové 

nebude konat v sokolovně 
cvičení žen – aerobik. 

 



Ztráty a nálezy 

V sobotu 15.10.2011  

se u samoobsluhy našel 
mobil, je k vyzvednutí 

na OÚ. 



 
KINO MĚNÍN 

  Tvůj snoubenec, můj milenec 
 Pátek 4. listopadu, 20.00. Vstupné 59 a 49 Kč.  

Přístupný od 12 let. 
 

 Dvě nejlepší kamarádky milují stejného muže. 
Darcy, ta bezstarostnější z nich, si ho má brát. 
Neprůbojná Rachel si s ním začne před jeho 
svatbou tajný románek, po němž oba toužili už 
před lety, ovšem nedokázali si to vzájemně 
říct... Romantická komedie USA, české titulky, 
113 minut.  

 
 



ZŠ a MŠ Žatčany 

hledá paní na úklid  

do mateřské školy – 
zástup za nemoc. 
Přihlásit se můžete  

v MŠ u paní Petříčkové. 

 



  
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. 



Knihu  
„Z historie obce Žatčany“ 

si můžete zakoupit na 
obecním úřadě. 





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 

 



Nový domov pro seniory „SLUNCE“ 
Francouzská 16 Brno 

Zavolejte!!! Volná místa !!! 

Přijímáme žádosti o umístění v tomto domově.  

Nabízíme: * bydlení v novém domě v 

jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích * kvalitní a 
chutnou celodenní stravu * volnou kapacitu pro 50 
seniorů * pečovatelská služba nepřetržitě 24 hod. * 

odborný zdravotnický personál 

Kontakty: Alena Bendová, ředitelka 

Tel. 545 213 371 (9-16 hod.) 604 579 343 

www.chvalkovicezamek.cz  

 



 Firma Lesnictví Kohoutek 
dřevosklad NEVOJICE  

u BUČOVIC  

nabízí palivové dříví štípané   

SE SLEVOU a dopravu dřiví k 
zákazníkovi. 

 Informace na tel. 723 649 092 

   


