
Obecní vysílání 



V pondělí 14.11.2011  
 bude cvičení žen 

 - aerobik v sokolovně. 
 Lucka Rybová 

 



  

Rybářství Dujsík  

PRODEJ ŽIVÝCH RYB  
V úterý 15.11.2011 v 11:30 hod.u samoobsluhy  

               Kapr výběr      89 Kč/kg                  
  Amur       89 Kč/kg 

   Maréna                        125 Kč/kg           

               Pstruh                         125 Kč/kg 

   Kapří půlky                 135 Kč/kg 

   Zlatý pstruh    150 Kč/kg 

   Štika    250 Kč/kg 
Nabízí také jehňata na porážku, informace 

poskytne při prodeji ryb. 

Na požádání rybu zabije a vykuchá. 

    



    KRAX Ivanovice   
    bude  v úterý  15.11.2011   
    od 13:40  do  14 hod.  prodávat  
   u  samoobsluhy: 
  
  

 čerstvá vejce 
   plato za 60,- Kč 
   plato za 75,- Kč 
  
 



Cestovní agentura Marie Hourová 
pořádá v sobotu dne 19.11.2011 

zájezd do termálních lázní 
v Gyóru. Cena za osobu včetně 

vstupu do lázní je 550 Kč,  
odjezd v 6 hod. ze Žatčan. 

Bližší informace na tel. čísle 
544 224 164, 732 474 879. 



 Drůbežárna Prace bude ve středu 
16.11. v 9:30 hod. u obchodu 
 
V TOMTO ROCE NAPOSLEDY 
prodávat: 
kuřice červené , stáří 18 týdnů, cena 
150,- Kč/ks 
krmivo pro drůbež a králíky 
 
 



 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. 
  
 

http://www.boleradice-divadlo.cz/
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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. 



 

 



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. 

 



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. 

 



 
KINO MĚNÍN 
  Šmoulové  

  DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ 
 Pátek 18. listopadu, 20:00.  

Vstupné 59 a 49 Kč.  
 Šmoulové se chystají slavit festival modrého měsíce, ale 

do jejich vesnice vtrhne čaroděj Gargamel. Na útěku se 
šest skřítků včetně Taťky Šmouly dostane do 

současného New Yorku, kde najdou útočiště u 
manažera Patricka. Stále však mají v patách Gargamela, 

který z nich chce získat mocnou esenci... Hraný a 
animovaný rodinný film USA,  české znění,102 minuty.  

  
 
  
 
 
 
 



 Zkažená úča   
 Pátek 18. listopadu, 20:00.  hod. 

Vstupné 59 a 49 Kč. Přístupný od 12 let. 

  
Elizabeth je učitelka, která by z chování dostala 

přinejmenším dvojku. Je sprostá, zlá, pije, bere drogy 
a nemůže se dočkat, až si najde dobře situovaného 
muže, který se o ni postará a ona bude moci svou 

kariéru učitelky definitivně opustit. Když se s ní 
rozejde snoubenec, vymyslí plán, jak získat jeho 

bohatého a pohledného náhradníka... Cameron Diaz 
v hlavní roli komedie USA.  

 České titulky, délka 92 minuty.  



Knihu  
„Z historie obce Žatčany“ 

si můžete zakoupit na 
obecním úřadě. 



Rodinná 

kronika 



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 

   


