
Obecní vysílání 



Mateřské centrum 
BUDULÍNEK  

bude ve čtvrtek  

5. ledna 2012 

otevřeno. 

 



Soukromý výkupce bude  

ve čtvrtek 12.1.2012 ve 12:10 
hodin před samoobsluhou 
vykupovat jádra vlašských 

ořechů ze sklizně roku 2011.  

Jádra musí být řádně vysušená. 
Cena za 1 kg je 100,- Kč. 

 



Opět začínáme cvičit v sokolovně: 
ZUMBA 

KAŽDÝ ČTVRTEK V 19 HOD. 
 

POWER JÓGA 
       KAŽDÝ PÁTEK V 18 HOD.  

  
Poplatek 50 Kč za hodinu 

Srdečně zve TJ Sokol 
 



Pozvánka do divadla 
 

Žádáme všechny, kdo mají předplatné do 

divadla v Boleradicích, aby si vyzvedli 

vstupenky u paní Evy Stiborové  

do konce tohoto týdne. 

Zájezd na první představení se koná 

v sobotu 14.1.2012 , odjezd z návsi je 

v 18:30 hod. 

Je volných 6 vstupenek. 



Upozornění 
Uživatelé kabelové televize, kteří přijímají 

digitální signál, si musí znovu naladit 
program PRIMA FAMILY. 

 

Kdo přijímá analogově, nemusí nic 
přelaďovat,  program zůstává na pozici 

původního vysílání. 



Svolávám  

15. zasedání zastupitelstva obce na středu  

11. 1.2011 v 19 hod. do zasedací místnosti OÚ 

Program : 

1. Zahájení 

2. Návrh rozpočtu obce na rok 2012 

3. Investiční akce 

4. Kronika 

5. Různé 

                                      Ing. František Poláček, starosta 

 



Kominictví Kadlec bude 3. 1. – 5. 1. 2012 

provádět pravidelnou prohlídku komínů.  

Předběžné objednávky lze zasílat formou SMS na 

tel: 720 460 443 (není podmínkou) 
Pravidelné prohlídky se musí konat dle Nařízení Vlády 91/2010 

Sb. Plyn 1x ročně (do 50 KW), tuhá paliva 2-3x ročně (do 50 

KW) 

cena 450,- /za komín  

Při každém dalším komínu  300,-/za každý další. 

V případě zájmu prohlídka inspekční kamerou 

850,- 
Kominictví Ondřej Kadlec, Starovice 120, PSČ 693 01 

tel.: 720 460 443 

e-mail: ondrejkkadlec@tiscali.cz 

www.kominictvi-kadlec.unas.cz 
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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. 

  



Orel jednota Žatčany a KDU-ČSL Žatčany 

si Vás dovolují pozvat na  

2. KROJOVANÝ PLES, 

který se koná v sobotu 7. ledna 2012 

od 20:00 hod. v orlovně v Žatčanech. 

Moravská beseda * dechová kapela Zlaťanka 

Bohatá tombola * krojovaní vstupné 

dobrovolné * cena vstupenky 100 Kč  *  

* rezervace vstupenek 776 369 978 

Srdečně zvou pořadatelé 

 



 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA  



 
V sobotu 14. ledna 2012 v dopoledních 

hodinách vyjdou v naší obci do ulic 
skupinky koledujících dětí.  

V rámci Tříkrálové sbírky budou do svých 
pokladniček vybírat na projekty, které 
jsou zaměřeny na pomoc potřebným  

a nemocným lidem.  
Děkujeme za všechny dary a vstřícný 

přístup ke koledujícím dětem. 
FARNÍ CHARITA 



 Divadelní spolek bratří Mrštíků Boleradice vás zve na 
úspěšnou komedii Voskovce a Wericha Robin Zbojník. 

Představení začíná tuto sobotu 7. ledna v 19:30 
hodin.  Diváci jsou také zváni na další lednová 

představení: komedii o manželském čtyřúhelníku 
Báječná Anna a drama Maryša nebo dětské 

představení Čáry báby Cotkytle. 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 v době předprodeje 

 Těšíme se na vás v divadle v Boleradicích. 

   

 



Paní Marie Dvořáková ze 

Šaratic Vás srdečně zve na 

VÝSTAVU BETLÉMŮ, kterou 

můžete navštívit v sobotu a 

v neděli od 2. prosince 2011 

do 15. ledna 2012 mezi 14. a 

17. hodinou v Šaraticích, na 
Návsi č.p. 75 



  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 



Z naší vesnice 



Knihu  
„Z historie obce Žatčany“ 

si můžete zakoupit na 
obecním úřadě. 


