
Obecní vysílání 





 

Přejeme všem spoluobčanům 

příjemné prožití vánočních svátků 

a v novém roce mnoho zdraví, 

spokojenosti,  osobních  

a pracovních úspěchů.  

  



PŮJDEM  SPOLU  DO  BETLÉMA  ◦ 
přijměte  pozvání  na  tradiční 

ŽIVÝ BETLÉM 

na návsi v Žatčanech  
Středa 28.12.2011    16.30 hod. 

 
    

 



Zveme vás  

na ohňostroj  

a tradiční setkání  

na návsi v 0:30  

1. ledna 2012. 

 



 
MUDr. Víšková oznamuje, že  

21.12. a 23.12.2011  
nebude ordinovat,   

ve čtvrtek 22.12.2011 bude mít 
dopolední ordinaci  
od 7 do 11 hodin. 

   
  

 



MUDr. Jonasová oznamuje, že 

od 27.12. do 30.12.2011  

nebude ordinovat. 
 

 

  Zastupuje MUDr. Machalová 

  v Sokolnicích od 8 do 10 hod. pro 
nemocné, dále po tel. domluvě    

 na tel. 722 162 590. 



MUDr. Jonasová oznamuje, že 

od 2.1.2012 bude dětská ordinace sídlit  

na adrese U hřiště 966, Újezd u Brna 

(budova bývalého Telecomu za poštou). 

 

 

 

Tel. číslo a ordinační hodiny  

zůstávají beze změny. 

  



JUDr. Bedroš oznamuje,  

že z důvodu vánočních svátků bude  
mít v letošním roce poslední 
konzultaci na obecním úřadě  

v pondělí 19. 12.2011. 

   

V případě potřeby  

je možné volat na  tel. číslo 

 731 616 410. 



Matrika Těšany  

bude od 20. do 31.12. 2011  

 zavřena. 

 

Stavební úřad Sokolnice 

bude dne 28.12.2011 uzavřen. 

Děkujeme za pochopení. 



  

 Z důvodu čerpání řádné 
dovolené bude  

Obecní úřad Žatčany  

od 27. do 31.12.2011  

 uzavřen.  

Děkujeme za pochopení. 

  

 



Ordinace praktického zubního lékaře 

v Těšanech 
Společnost DENTALIS Bohemia s. r. o. bude 

pokračovat v provozování ordinace praktického 

zubního lékaře v Těšanech  

po MUDr. Janu Plškovi odcházejícím do 

zaslouženého důchodu.  

Nový personál zubní ordinace se těší se na 

současné pacienty vedené u MUDr. Jana Plška  

i nové zájemce o zařazení o kartotéky od března 

2012 na stále stejné adrese, Těšany 139. 

 



Pepíčkovo řeznictví  

prodává pravidelně každý  
čtvrtek v 9 hodin  

u samoobsluhy   
základní sortiment vepřového, 

hovězího  

a kuřecího masa, široký sortiment 
domácích uzenin a jiných masných 

výrobků. 

 



 

 

  

 Knihovna 

  je v pátek 23. a 30.12. 2011 

 zavřena.  

  



 MUDr.  Hana Halačková si Vás dovoluje 
upozornit, že bude čerpat ještě jeden den 

dovolené v roce 2011   

- v pátek  30.12.2011 

   

 Zastupovat bude   MUDr.Petr Kolegar   

 v Židlochovicích od 8 do 12hod. 

   

 Děkujeme  za pochopení a přejeme Vám  

i Vašim dětem krásné a radostné Vánoce   

 a hodně spokojenosti v novém roce . 



 INFORMACE  PRO  OBČANY  O  ZAVEDENÍ  
ELEKTRONICKÝCH  OBČANSKÝCH  PRŮKAZŮ 

 S účinností od 1.1.2012 nebude Obecní úřad 
Těšany přijímat žádosti občanů o vystavení 

nového občanského průkazu. Od tohoto data 
si budou občané podávat žádosti o nový 
občanský průkaz pouze na pověřeném 

Městském úřadě v Židlochovicích. Občan 
k  vystavení občanského průkazu nebude 

dokládat  fotografii, ta bude pořízena 
pracovnicí úřadu při podání žádosti.  

K žádosti doloží rodný list. 
 



 

Prodejna firmy  

 CUPÁK  domácí dílna 

oznamuje, že rozšířila svůj prodej 
o řezané a hrnkové květiny.  

Tento sortiment lze také 
objednávat. 

 
 



  Upozornění 
Od 30.11.2011 si naladíte: 

Program NOVA SPORT  

Kanál  E6 (analog)  

DVBT – T kanál 27  

Program PRIMA LOVE  

 kanál 25 



  Upozornění 
 

Po technické úpravě na kabelové 
televizi si naladíte program  

RTL   na kanále S 14 

Sat 1  na kanále S 16 



Obec Blučina a Spolek Lidového domu 
pořádají 28. prosince 2011 v 17:00 hodin 

v Lidovém domě v Blučině 

VÁNOČNÍ KONCERT 

s dechovou hudbou Zlaťanka a hostem 
pořadu Karlem Hegnerem. 

Cena vstupenky s místenkou je 120,-Kč. 

Vstupenky si můžete koupit v předprodeji 

v Lidovém domě v Blučině  
od 2. do 4.12.2011. 

 



Z naší vesnice 



Knihu  
„Z historie obce Žatčany“ 

si můžete zakoupit na 
obecním úřadě. 


