
Obecní vysílání 



Zemědělský podnik Dolní Dunajovice 
bude v pátek  11.11. 2011 v 9:30 hod.   

u samoobsluhy prodávat: 
 

 

 

  Jablka  Golden, Jonagold …… ……………. 16 Kč/kg 

 Brambory na uskladnění po 25ti kg …… 5 Kč/kg 

 Cibuli na uskladnění po 10 kg ……………. 9 Kč/kg 

 Sadbové brambory  s certifikátem Marabel, 
Adéla, Dali, Rosára červené ……..…..…  11 Kč/kg 



Zveme děti na zkoušku tanečků, které 
budou tancovat v neděli na 

"Martinských hodech". 
Zkouška bude v pátek 11.11.2011  

v 18.30 v Orlovně. 
 

V tuto stejnou dobu bude také první 
domluva na "Živý Betlém". 

Kdo máte zájem účastnit se nácviku, 
prosím přijďte. 

Těší se Martina Fialová  a Renata Kleinová 
 

 



  

V neděli 13. listopadu 2011  

se v žatčanské orlovně uskuteční tradiční  

BESEDA U CIMBÁLU.  
 K poslechu, zpěvu i tanci bude hrát 

cimbálová muzika Donava.  

 Začátek bude v 15:00 hodin.  

Vstupné dobrovolné.  

 Všichni jste srdečně zváni. 

  

  
 



 Divadlo Boleradice oznamuje, že probíhá 
předprodej vstupenek a předplatného na 

představení uváděná v této sezóně.  
Na programu jsou představení a pohádky pro děti, 

inscenace Maryša – tragický příběh o divoké 
touze milovat, Noc pastýřů o životě a díle učitele 

a kompozitora České mše vánoční Jakuba Jana 
Ryby a Robin Zbojník pohádková komedie z dílny 

Voskovce a Wericha. Diváci jsou také zváni na 
Adventní koncert smíšeného sboru ALOU VIVAT 

v sobotu 3. prosince. Vstupenky lze zakoupit 
každou středu a pátek od 18 do 19 hodin 

v pokladně divadla nebo si je rezervovat na 
www.boleradice-divadlo.cz  

 Těšíme se na vás v divadle. 
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Zkušební provoz víkendové noční 
linky Tuřany -  Telnice   

( přes Rebešovice, Rajhradice, Otmarov, Měnín, 

Žatčany, Újezd u Brna, Sokolnice, Telnice) 

pokračuje do 18. prosince. 
Odjezd je vždy sobotu a neděli v 1:20 
hod. z Tuřan ze zastávky před kostelem. 

Cena jedné jízdy je 50 Kč. 



 

 



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 se nebude  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. 

 



 
KINO MĚNÍN 

  Muži v naději  
 Pátek 11. listopadu, 20.00. Vstupné 59 a 49 Kč.  

Přístupný od 12 let. 
 Šarmantní šedesátník Rudolf (Bolek Polívka) zastává 

teorii, že základem šťastného manželství je nevěra, 
neboť žena se nesmí v manželství nudit. O to víc 
nechápe naivitu svého zetě Ondřeje (Jiří Macháček), 
který pro samé svědomité plnění povinností nevnímá, 
jak nebezpečně se jeho žena začíná nudit. Rudolf proto 
nabídne Ondřejovi několik prověřených rad, jak vnést 
do skomírajícího manželství vzruch... Česká komedie 
Jiřího Vejdělka, délka 115 minut. 

 
  



Knihu  
„Z historie obce Žatčany“ 

si můžete zakoupit na 
obecním úřadě. 



Rodinná 

kronika 



Poslední rozloučení   

s paní 

Annou Blažkovou 
se koná v sobotu 12. listopadu ve 14 hod. 

v chrámu Páně v Žatčanech 

a po zádušní mši svaté ji doprovodíme  

na místní hřbitov. 

 

 



Poslední rozloučení   

s panem 

Pavlem Veselým 
se koná v úterý 15. listopadu ve 12 hod. 

v obřadní síni krematoria města Brna. 

 

Autobus pro smuteční hosty bude přistaven  

u Městského úřadu v Újezdě u Brna,  

odjezd  v 10:45 hod. se zastávkami v Žatčanech. 

 





 Nábytek Mikulík Vranovice přijme do 
pracovního poměru řidiče dodávky 

skupiny B a řidiče  - rozvozce nábytku 
po ČR s řidičským průkazem skupiny  

C + profesním průkazem,  

nástup možný ihned. 

Termín osobního pohovoru možno 
předem dohodnout na tel: 

608 457 686. 

•   



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 

   


