
Obecní vysílání 



 Tylovo divadlo Újezd u Brna  
 Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci 

ze současnosti od Antonína Procházky  

  Ve státním zájmu   
 Představení se koná  

v sobotu 26. listopadu 2011  
v 19.00 hod.  v žatčanské orlovně. 

   
 Vstupné 60,- Kč, představení není 

vhodné pro děti. Občerstvení zajištěno. 
 
 



  

JARMARK v Měníně  
 27. listopadu  2011 

9 – 17 hod.  

v sále za radnicí 
 Ukázky řemesel, prodej výrobků, 
keramiky, koření, perníků, bižuterie, 
květinové vazby, advent.svícny  apod. 

 Občerstvení zajištěno- svařené víno 

     Srdečně zvou pořadatelé 

 
 



Zveme všechny děti na zkoušky na 
"Živý Betlém",  

které se budou konat pravidelně  
každé úterý v 17:45 hodin na faře.  

Kdo máte zájem účastnit se nácviku, 
prosím přijďte. 

Vezměte si s sebou prosím přezůvky. 
Těší se na Vás 

Martina Fialová a Renata Kleinová 
 



 

Ve dnech 2.  –  4. prosince 2011  proběhnou tradiční 
vzpomínková akce u příležitosti   

206. VÝROČÍ BITVY U SLAVKOVA 



•   

 Pátek 2. prosince 2011 
 Žuráň, Podolí 
 17:30 Jiříkovické ohně 

 Jiříkovice 
 18:00 Jiříkovické ohně (ve sportovním areálu) 

 Sobota 3. prosince 2011 
 Šlapanice 

08:00-11:00 Burza militárií v orlovně, Masarykovo náměstí 2 
 

 Jiříkovice 
10:00 Pietní akt u vstupu do obce a průvod obcí k pomníku 
Norberta Brassina 

 Tvarožná, pod Santonem 
 14:00-15:30 rekonstrukce bitvy tří císařů 
   
 



•   

 Sobota 3. prosince 2011 
 Slavkov u Brna 
 19:30 defilé vojsk zakončené ohňostrojem (20:00) 
 10:00-17:00 veršované kostýmované prohlídky zámku 

s Napoleonem 
 09:00-21:00 tradiční řemeslný a vánoční jarmark 

(nádvoří zámku, Husova ulice a náměstí) 
   

 Neděle 4. prosince 2011 
  Prace, Mohyla míru 
 10:30-11:00 pietní akt 

  Slavkov u Brna 
 09:00-17:00 prohlídky zámku a podzemí 
  
 



•   

 2.- 4. prosince 2011 
 Vojenská ležení 
 Stará pošta pozořická, Křenovice, Tvarožná 

 
Zámek Slavkov-Austerlitz 
Výstava „Kancléř čtyř panovníků, 300. 
výročí narození Václava Antonína Kounice" 
Výstava „Loutky pro radost z Radosti" 
Výstava „Krajka na zámku" 
Výstava fotografií z akcí napoleonského re-
enactmentu 2011 

  

 



  

 
Divadelní spolek bratří Mrštíků Boleradice zve na 

Adventní koncert smíšeného sboru ALOU VIVAT 
v sobotu 3. prosince a další divadelní představení 

v prosinci.  
Podrobný program najdete na plakátech divadla 

nebo na jeho webových stránkách 
www.boleradice-divadlo.cz. Předprodej 

vstupenek je každou středu a pátek od 18 do 19 
hodin. Vstupenky lze rezervovat také telefonicky 

na čísle 519 423 061 
 Těšíme se na vás v divadle. 

   
  
 



 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. 



 

 



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. 

 



Knihu  
„Z historie obce Žatčany“ 

si můžete zakoupit na 
obecním úřadě. 





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  

 


