
Obecní vysílání 

3C 



Upozornění 

Pro nepříznivé počasí se  

„Den pro obec“ 

překládá  na příští týden  

 v sobotu 17.3.2012 

 



Výbor pro životní prostředí a 
zastupitelstvo obce Žatčany zve všechny 

malé i velké občany a organizace 
působící v obci na již druhý ročník  

„Dne pro obec“.  
Během dne se pokusíme vyčistit okolí 
obce po zimním období a provedeme 

sběr a třídění odpadů kolem cest, 
cestiček a silnic, dále pak prořezávku 

označených stromů v biocentrech  
a případně pohrabání proschlé trávy.  

 
 



Akce se uskuteční  
v sobotu 17.3. 2011  od 8:00 hod  

Sraz na hřišti.  
S sebou si vezměte pracovní rukavice, 

případně hrábě nebo bodec na odpadky. 
Uplatnění najde i motorová pila nebo 

křovinořez. 
Na závěr se opět uskuteční táborák. 

Občerstvení zajistí pořadatel. 
Přijďte udělat obec hezčí! 

•   
 
 



 

Skládka 

bude otevřena  

v sobotu 10. března 2012  

od 10 do 12 hod. 



PRODEJNA ENAPO 
ŽATČANY 

PŘIJME BRIGÁDNICI  

-NÁSTUP 26.3.2012 
BLIŽŠÍ INFORMACE NA TEL. ČÍSLE 

544 22 42 11 

 



 
MUDr. Hana Halačková   

bude v pátek 9.3.2012 ze zdravotních 
důvodů ordinovat pouze do 10 hod. 

•   
Sestra bude přítomna. 

•   
Akutní případy ošetří  

MUDr.Petr Kolegar  v Židlochovicích 
od 10 do 12 hod. na poliklinice. 

 



Zemědělský podnik Dolní Dunajovice 
bude v pátek  9.3. 2012 v 8:30 hod.   

u samoobsluhy prodávat: 
 

 

 

  Jablka různé druhy ……….…………… 13-18  Kč/kg 

 Brambory na uskladnění po 25ti kg …… 5 Kč/kg 

 Cibuli na uskladnění po 10 kg …………….  7 Kč/kg 

 Sadbové brambory  s certifikátem Marabel, 
Adéla, Dali, Rosára červené ……..…..…  11 Kč/kg 



KRONIKA VANDRŮ 2009 

V obecním vysílání kabelové televize 

vám budeme opět promítat dokumenty 

pana Ladislava Čtvrtníčka st.  

z jeho pěšího putování po našich 

krajích. Navštívíme s ním malebná 

místa, kam bychom se možná sami 

nikdy nepodívali. 

Pondělí 12. března v 16 hod. 

ČESKÝ RÁJ 

Středa 14. března v 16 hod. 

JIZERSKÉ HORY II 



POPLATKY 2012 
se vybírají v hotovosti na 

obecním úřadě od 12. března 

Pondělí 8 – 12 13 – 17 hod. 

Středa 8 – 12  13 – 17 hod. 

do konce měsíce dubna 2012. 



Poplatky lze platit i převodním 
příkazem na účet obce číslo: 

9320 641/0100 
 

Variabilní symbol: 

číslo  domu  



Poplatek za odpady  

400 Kč za osobu na rok,  
 která je zde hlášena k trvalému pobytu 

100 Kč děti do 15 let   
Snížená sazba platí ještě v tom roce, kdy 

dítě dovrší 15 let. 

Děti narozené v roce 2012 platí až od 
následujícího roku. 



Poplatek za odpady  

400 Kč za rok  

za nemovitost, 
která je využívána, ale není  

v ní nikdo trvale hlášen k pobytu.  



Poplatek za jednoho psa  

50 Kč na rok  

Poplatek za kabelovou 
televizi  

960 Kč na rok  
( tj. 80 Kč měsíčně) 

 



 

V případě změny ve 
vlastnictví psa je třeba 

tuto skutečnost 
nahlásit na obecní úřad 

osobně. 



  

V sobotu 10.března přijede do naší obce prodejce 
sadbových a konzumních brambor z 

Českomoravské vrchoviny. V nabídce budou 
kvalitní sadbové brambory s certifikátem, 

konzumní brambory vhodné i na uskladnění, 
cibule, jablka červená odrůdová i Golden 
Delicius, med lesní a květový, výběrové 

marmelády Maintal, krmné směsi pro králíky s 
léčivy a granulovaná nebo šrotovaná krmiva pro 
nosnice v baleních 10 a 25kg. Dále bude možno 

zakoupit zahradnické a květinové substráty, 
hnojiva: NPK, ledek, cererit, hnojivo na brambory 

a granulovaný kravský hnůj v 25kg balení za 
výhodné ceny.  

Prodej bude u samoobsluhy v 11:30 hod. 
  



Restaurace u Paseků Újezd u Brna pořádá 
v neděli 11.3.2012  

COUNTRY - VEČÍREK  
s hvězdami COUNTRY - FOLK  

a TRAMPSKÉHO ŽÁNRU - Michal Tučný, 
skupina Kamelot, Žalman, Věra 

Martinová a další.  
Naživo hraje kapela "TWO COUNTRY", 

zahájení v 17.00 hodin.  
Přijďte se k nám pobavit.  

Na Vaši návštěvu se těší personál 
Restarace u Paseků. 

 



•   

S v o l á v á m  
 17. zasedání ZO na středu 14.3. 2012 v 19.00 hod., 
 zasedání se uskuteční v zasedací místnosti OÚ   

     

   Program: 
 
 1.      Zahájení 
 2.      Jednotka SDH obce – výhled dalšího rozvoje 
 3.      Smlouva o budoucí smlouvě, věcné břemeno s E.ON 
 4.      Rozpočtové opatření 
 5.      Různé 
  
   
 V  Žatčanech  6.3. 2012 
                                                    Ing.  František Poláček, starosta

                    
 



 Výbor honebního společenstva 
Újezd u Brna oznamuje svým 

členům, že se ve středu 
14.3.2012 v době od 17:00  

do 17:30 hod. v pohostinství 
Žatčany bude vyplácet 

nájemné z honebních pozemků 
za rok 2011. 

  
 



 Společnost Dentalis Bohemia s.r.o. 
oznamuje pacientům, že od 

15.března 2012 bude na zubním 
středisku v Těšanech přítomna 

zdravotní sestra, která bude 
objednávat pacienty.  

Z administrativních důvodů začne 
zubní lékař v Těšanech ordinovat 

pravděpodobně   
až od 2.dubna 2012. 

  
  
 



 

Pan Bínek Milan – Žatčany č. 13 

prodává  

sazenice salátu a kedluben 

2,50 Kč /kus 

15:30 – 17:30 hod. 

 

 



 ZŠ Židlochovice vyhlašuje výběrové 
řízení na obsazení pracovního místa 
školnice.  Jedná se o zástup za 
mateřskou dovolenou. 

 Požadavky: 
 komunikativnost a příjemné vystupování v jednání 

s úřady, rodiči a ostatními klienty školy, schopnost 
samostatně řídit menší kolektiv, základní znalost práce 
na počítači – Excel, Word, včetně používání 
elektronické pošty , schopnost provádět jednoduché 
úkony administrativního charakteru, dobrý zdravotní 
stav, přirozená autorita u žáků nutná 

 řidičský průkaz výhodou 

 Zájemci odevzdají strukturovaný životopis na 
ředitelství školy do 31. 3. 2012. 

  



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. 
Členové Sokola 50 Kč, nečlenové 60 Kč 

POWER JÓGA 
KAŽDÝ PÁTEK V 18 HOD.  

 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. 

  





 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 
  KOMPLETNÍ PROJEKČNÍ ČINNOST 

 (vypracování návrhů, studie, dokumentace pro územní 
a stavební řízení, realizační dokumentace, dokumentace 

skutečného provedení, zaměření stávajícího stavu - 
pasportizace, dokumentace bouracích prací atd.) 

  
 INŽENÝRSKÁ ČINNOST 

 (předprojektová příprava, projednání s dotčenými 
orgány a správci sítí, projednání na stavebním úřadě - 
zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení 

atd.) 
_________________________________________ 

  Mobil :  732 139 057, 603 361 752 
  www.komosny.cz 

  
  



 
Firma Beton Brož Otnice  

oznamuje všem zákazníkům, že zahajuje 

předsezónní výprodej betonových výrobků se 

sníženou kvalitou za minimální ceny.  

Výprodeje budou probíhat o sobotách  

 3.3. a 10.3.2012 v době od 8:00-11:00 hod. 

POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB 

Bližší informace  v pracovní dny  

na tel. 544 120 621 – 624 

 

 



 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 

 



Provozovatelem informačního kanálu je 
společnost 3C spol.s r.o. , sídlo společnosti 

- Myslivní 21 , Brno , PSČ 614 00 

 IČ 005328819 
 

  Adresa pro doručování : Myslivní 21 , 
Brno PSČ 61400 , kontakt : tel.547382474 , 

e-mail: tvtechnika@seznam.cz 
    

 2. Orgánem dohledu nad provozováním 
televizního vysílání je Rada pro rozhlasové 

a televizní vysílání  


