
Obecní vysílání 



Do naší obce přijede ve čtvrtek 
26. ledna pojízdná čistírna peří, 
která šije prošívané přikrývky  

a polštáře, sypkovinu dodají. 

Stanoviště má u samoobsluhy, 
otevřeno od 10 hod. 

Zdrží se dle zájmu občanů. 

 



Soukromý výkupce bude  

v úterý 31.1.2012 ve 12:20 
hodin u samoobsluhy 

vykupovat jádra vlašských 
ořechů ze sklizně roku 2011.  

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

 



Pozvánka na dětský karneval  

a maškarní ples  



  
Motobanda VOKUŠI  

srdečně zve všechny děti na  

 DĚTSKÝ KARNEVAL,  

 který se uskuteční 

 v sobotu 28. ledna 2012  

ve 14:00 hodin 

 v žatčanské orlovně. 

  

 Pro děti, maminky, tatínky i prarodiče je 

připravena bohatá tombola a občerstvení.  

 K tanci i pro radost zahraje  

DJ Luigi. 

 



Motobanda VOKUŠI  

Vás současně srdečně zve na  

3. MAŠKARNÍ PLES,  

který se uskuteční  

v sobotu 28. ledna 2012  

ve 20:00 hodin v orlovně.  

Zajištěno je výborné občerstvení  

a bohatá tombola.  

K tanci hraje živá kapela SONET.  

Pro hosty je připraveno večerní 

hudební překvapení. 



Na úřední desce je vyvěšen 
NÁVRH ROZPOČTU OBCE 

ŽATČANY na rok 2012.  

Občané se k návrhu mohou 
vyjádřit písemně do 7. února  

nebo přímo na zasedání 
zastupitelstva obce v měsíci 

únoru 2012. 



Občané, kteří měli v roce 2011 změnu 
ve vlastnictví nemovitosti (např. 
kupní smlouva, prodej, darování, 

dědictví apod.) jsou povinni podat 
na Finanční úřad daňové přiznání k 

dani z nemovitostí do 8.2.2012. 

Podrobnější informace najdete na 
úřední desce u samoobsluhy a na 

internetu.  

 



Rozšířené úřední hodiny  
Finanční úřad Brno-venkov 

 daň z nemovitostí 
23.1.2012  –  8.2.2012  

Pondělí – čtvrtek   

8:00 – 17:00 hod. 
Pátek  

8:00 – 15:00 hod. 
 



 Na úřední desce je zveřejněna 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o zahájení 

projednávání návrhu zadání změny  

č. I územního plánu obce Žatčany.  
Návrh zadání změny je k dispozici  

k nahlédnutí na OÚ v Žatčanech a na 
MěÚ v Židlochovicích po dobu 30 dní 
ode dne vyvěšení. V uvedené lhůtě 

může každý občan uplatnit své 
připomínky. 

 



 Návrh zadání změny  

č. I územního plánu obce Žatčany 
je uveřejněn také na webových 
stránkách města Židlochovice  

www.zidlochovice.cz  

(Městský úřad/ informace MěÚ/ 
územní plánování/Obec 

Žatčany). 

 



 

Divadlo Boleradice zařadilo do svého programu další reprízy 
komediální pohádky Voskovce a Wericha Robin zbojník v 

neděli 26. února a drama Maryša v sobotu 3. března a 
v neděli 4. března. Vstupenky si můžete rezervovat 

v pokladně divadla každou středu a pátek od 18 do 19 
hodin nebo na webových stránkách  

www.boleradice-divadlo.cz  
Zveme také zájemce a přátele dobré zábavy, divadla a tance 

na tradiční Divadelní bál, který se koná v sobotu 11 února 
v sále Úřadu městyse Boleradice. Ten letošní, s podtitulem 
Život je jen náhoda, je věnován slavné éře Osvobozeného 

divadla, písním Jaroslava Ježka a tancům té doby. Účinkuje 
Salónní orchestr Brno, cimbálová muzika Primáš a členové 

Divadelního spolku. Místenky na bál si lze rezervovat již 
teď v pokladně divadla v době předprodeje. 

•   
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Oznámení 

Dne 17.1.2012 ve 13:15 hod. došlo 
před firmou pana Svobody, Žatčany 
č. 7 k odcizení dokladů a klíčů z bílé 

dodávky Wolksvagen Crafter . 

Majitel nabízí odměnu za nalezení. 

Jakékoliv informace volejte prosím  

na tel. 777 752 457. 

 



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. 

 



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 
 



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. 

  



Z naší vesnice 



Knihu  
„Z historie obce Žatčany“ 

si můžete zakoupit na 
obecním úřadě. 





 Jarní nabídka 
 Prodejna Cupák – domácí dílna 

Žatčany zahájila prodej  zeminy  

a hnojiv pro jarní období.  

 Dále nabízí objednání a dodání  
zeminy a hnojiv podle katalogu, 
rovněž dovoz vybraného zboží  

až domů.   



TEXTIL STÁŇA 

Oznamujeme zákazníkům, 
že prodejna byla 

přestěhována z budovy 
bývalého Telecomu  

       na ulici Školní 707. 

      Na Vaši návštěvu se 
těší Stáňa Mácová 

 


