
Obecní vysílání 

3C 



 Jihomoravský kraj a KrÚ JMK 
informují, že hejtman JMK rozhodl 

o vyhlášení doby zvýšeného 
nebezpečí vzniku požáru pro celé 

území Jihomoravského kraje. 
 Doba zvýšeného nebezpečí vzniku 

požáru je vyhlašována na základě 
doporučení ředitele Hasičského 

záchranného sboru JMK z důvodu 
nadměrného sucha způsobeného 

dlouhodobým nedostatkem srážek. 
 



 V období zvýšeného nebezpečí vzniku 
požáru je v místech se zvýšeným 
nebezpečím vzniku požáru zakázáno: 

• rozdělávat nebo udržovat otevřený 
oheň, 

• kouřit, 

• odhazovat hořící nebo doutnající 
předměty, 

• používat zábavnou pyrotechniku a jiné 
obdobné výrobky. 

 



 Místem se zvýšeným nebezpečím vzniku 
požáru v období nadměrného sucha se 
rozumí: 

 

• lesní porosty a jejich bezprostřední okolí 
do vzdálenosti 50 m, 

• suché travní porosty, 

• plochy zemědělských kultur. 

 



ZD Žatčany upozorňuje 

včelaře, že v pondělí 26. 3. 

a úterý 27. 3.2012 bude na 

porosty řepky v katastru 

obce Žatčany aplikovat 

přípravek Nurele D, který je 

pro včely nebezpečný.  

 



 Újezdská Rozmarýna Vás srdečně zve na 
výstavu 

  Věry Procházkové 

  Obrazy a tapisérie 
Slavnostní zahájení výstavy v pátek  23. 3. 

2012  v 17 hodin.  
V  kulturním  programu zazpívá Olga 

Procházková, sólistka opery Slezského 
divadla v Opavě, za klavírního doprovodu 

Františka Šmída. 
Vernisáž uvede PhDr. Zuzana Ledererová. 

  
 



 Výstava je otevřena        
 pátek    23. 3. 2012   17 -  19 hod. 
    sobota  24. 3. a neděle  25. 3.   10 -  17  
 pondělí 26. 3. až pátek  30. 3.    10 – 12    16 -  18   
   nebo po domluvě na tel.  603 170 704 
  
 Výstava se koná v prostorách Vzdělávacího centra  

na  Nádražní ulici č. 440 v Újezdu u Brna (vedle 
pekárny). 

  
 Těšíme se na Vaši návštěvu. 

  
 



 

Skládka 

bude otevřena  

v sobotu 24. března 2012  

od 10 do 12 hod. 



Kamenická firma Doležal  

bude v sobotu 24.3.2012 nabízet 

v naší obci své služby: 

od 12:30 do 13:00  

(evangelický hřbitov - U mlýna)  

od 13:00 do 13:30  

(hřbitov u kostela) 



Poštovní doručovatelka   

paní Jolana Krátká hledá zástup  

v době nemoci a dovolené.  

Podmínka: věk 18 let a výše, 
zodpovědnost 

Informace na tel. 603 486 281  

volat po 13 hod. 



Do naší obce přijela pojízdná 
čistírna peří, která šije také 

přikrývky a polštáře.  

Stanoviště má u obecního úřadu   

od pátku 23.3. až do pondělí 
26.3.2012. 

Otevřeno má:  pátek 13 – 18 hod. 

sobota, neděle, pondělí 10 – 18 hod. 



Výbor životního prostředí  

a starosta obce děkují všem,  

kteří pomohli v sobotu při úklidu 
obce a okolí.  

Také děkují všem občanům, že se 
starají o své předzahrádky  

a zkrášlují naši vesnici. 



V sobotu 17.3. 2012 

nechal na hřišti některý malý 
pomocník mikinu. 

Je k vyzvednutí  

na obecním úřadě. 
 



Na fotbalovém hřišti  

se našla cyklistická přilba. 

Je k vyzvednutí  

na obecním úřadě. 
 



 V  pondělí 26.března  přijede do naší obce 
prodejce ovocných stromků a keřů,  

vinné révy a růží. 
 V nabídce budou dále jablka červená odrůdová i 

Golden Delicius, med lesní , 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 postřiky,zahradnické 
a květinové substráty, hnojiva: NPK, ledek, 
cererit, hnojivo na brambory a granulovaný 
kravský hnůj v 25kg balení za výhodné ceny. 

 
  Prodej se uskuteční u samoobsluhy v 11:30, 

prodejce se zdrží dle zájmu občanů. 
 



 Mudr. Kukačková Hana 
 Praktická zubní lékařka 
 telefon: 544 248 286 
   
 Pracovní doba – dle kalendáře: 
 Týden sudý 
 Po  8:00-12:00  12:30-17:30 
 Út  8:00-12:00 12:30-18:30 
 St   -----  12:00-18:00  
 Čt  11:00-14:00 14:30-18:30 
 Pá neordinuje se  

 



 Týden lichý 
 Po  8:00-12:00  12:30-17:30 
 Út  8:00-12:00 12:30-18:30 
 St   -----  12:00-18:00  
 Čt  8:00-12:00 12:30-15:30 
 Pá  8:00-14:00 
  

Již je možné se objednávat, 
ordinuje se od 2. 4. 2012, což je 
sudý týden. 

 



Zahradnictví Žatčany  

  nabízí primulky, pomněnky, 
sedmikrásky, hyacinty, 

narcisky a macešky.  

Dále nabízí také doplňkovou 
velikonoční výzdobu. 

 



ZÁJEZD – ITÁLIE 

26.4.-1.5.2012 
CAORLE, VERONA, BENÁTKY, PIAVA 

Předběžná cena 7 000 Kč/osoba 

Přihlášky- Rostislav Dohnálek 

Tel. 739 027 792 

(co nejdříve) 



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. 



Pan Antonín Rychlík,  

Žatčany 265 

prodává   

sazenice salátu  

a kedluben. 



 

Pan Bínek Milan – Žatčany č. 13 

prodává  

sazenice salátu a kedluben 

2,50 Kč /kus 

15:30 – 17:30 hod. 

 

 



PRODEJNA ENAPO 
ŽATČANY 

PŘIJME BRIGÁDNICI  

-NÁSTUP 26.3.2012 
BLIŽŠÍ INFORMACE NA TEL. ČÍSLE 

544 22 42 11 

 



Tenisové hřiště  

od 15.3.2012 otevřeno. 
Objednávky u správce: 

Miroslav Tichý 

Žatčany 59 

Tel. 737 035 468 
 



 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 
 
 



Z naší vesnice 



 Usnesení konkursní komise pro konkursní řízení na 
obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky 

Základní školy a Mateřské školy, Žatčany, 
příspěvkové organizace ze dne 23.3.2012 

    Na základě posouzení přihlášek, výsledků řízených 
rozhovorů, dosavadních pracovních výsledků 

uchazečů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy 
se komise hlasováním přítomných členů  

usnesla, že pro výkon činností ředitele jsou vhodní 
následující uchazeči v pořadí 

 1. Mgr. Ilona Kalná 

 2. Bc. Zdeňka Hrdličková 

   

  





Nábytek Mikulík Vranovice přijme 
truhláře do výroby nábytku, 

 nástup možný ihned, termín 
osobního pohovoru nutno předem 

dohodnout  

 na tel. 519 323 424  

nebo 724 221 741  

pí Bučková. 

  

  



Kontejnerová doprava od 3 do 10 tun 

Zemní a výkopové práce 

UNC a traktorbagr 
• Dovoz písků, štěrků, okrasných kačírků 

• Dovoz betonu, recykláž 

• Odvoz sutí, zeminy, domovních a různých odpadů 

• Výkopy bazénů, základů na RD 

• Terénní úpravy kolem domů 

•  Demolice, bourání domků a různých staveb 

• Dovoz katrovaného substrátu z kvalitní černé ornice 

Sedláček- tel. 604 716 027 
www.kontejnerysedlacek.ic.cz 



Montáž plotů a oplocení 

Petr Sedláček, Těšany 342 
• Montáže různých druhů pletiv-pogumovaných a 

zinkových v různých výškách s podhrabákem i  bez 

• Demontáže starých plotů 

• Montáže bran a branek 

• Výroba bran a branek (dle přání zákazníka) 

• Terénní úpravy se strojem BOBCAT S 175 

• Bezkonkurenční ceny 

Objednávky na tel. 775 695 731 



 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 

  
  



 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.   



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  


