
Obecní vysílání 

3C 



 Zápis dětí  
 do Mateřské školy v Žatčanech  

se uskuteční ve čtvrtek 26. dubna 
2012 v době od 8:00 do 16:00 

hodin v budově mateřské školy. 

   

 

 



Oznámení 
Ve čtvrtek 26. a v pátek 27. dubna  

se ruší cvičení v sokolovně  
(zumba a power jóga). 

Od příštího týdne se opět cvičí. 
Lucie Rybová 

 



 

Matrika Těšany  

bude od 23. dubna  

do 7. května 2012  

 z důvodu čerpání dovolené 
zavřena. 

 



 

 LILA Domov pro postižené děti Otnice 
Vás srdečně zve na 

 

 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
  

 ve středu 25. dubna 2012 

 od 9.00 do 17.00 hodin 
    

 Těšíme se na Vaši návštěvu! 

   
 



  

TJ SOKOL ŽATČANY ZVE 
VŠECHNY DĚTI 

  NA 20. ROČNÍK TRADIČNÍHO 
  POCHODU DO STARÉHO 

LESA 
  
  
 
 



 Pochod se koná v sobotu 28. dubna 2012, sraz 
dětí je v 8 hodin u sokolovny v Žatčanech. 

 Na účastníky čekají na trase různé soutěže a 
na závěr táborák a sladká odměna pro 

všechny.  
Soutěží se v kategoriích: MŠ, 1-3 tř, 4-6 tř, 7-9 tř 

 U myslivecké chaty vystoupí:  
 skupina historického šermu, hasiči ze Žatčan  

   kynologové , modelářský klub ALKA                                                                                     
sokolníci 

                                    
 Vezměte si s sebou pouze špekáčky. TJ Sokol 

jako každoročně zajistí chleba, hořčici a čaj. 
 
 



 
MUDr. Víšková oznamuje, že  

v pondělí 30. dubna 
a v pondělí 7. května  2012 

nebude ordinovat.  
Akutní případy 

ošetří MUDr. Šultes 
   
  

 



  

Hejtman Jihomoravského kraje  
rozhodl o odvolání doby 

zvýšeného nebezpečí vzniku 
požáru pro celé území 
Jihomoravského kraje. 

  



  

    Farní charita Žatčany vyhlašuje 
humanitární   

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ 
pro občanské sdružení  

Diakonie Broumov. 
    Sbírka bude probíhat do 25. dubna 2012 

    Své dary můžete odevzdat kdykoliv během 
dne, a to přímo do dveří domu č 16 

 ( u Jouzů – na Návsi ). 
 Věci musejí být zabaleny do pytlů a ne do 

krabic. 
      



 Rovněž prosíme o případné finanční 
dary, které jsou příspěvkem na 

dopravu, neboť Diakonie Broumov 
musí hradit pohonné hmoty z 

vlastních prostředků. 
   Děkujeme za jakoukoliv materiální 

pomoc všem potřebným nejen  
u nás, ale i v zahraničí. 

    Za farní charitu  
Vladimíra Sedláčková 

 



Sbírka 
 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ 

Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,  
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám 

odřezky a zbytky látek) 
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše 

nepoškozené 
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky 

Obuv – veškerou nepoškozenou 
Hračky – nepoškozené a kompletní 

  
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 

ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, 
matrace, koberce – z ekologických důvodů 
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se 

transportem znehodnotí 
znečištěný a vlhký textil 

  
 



Oznámení  
 

V pondělí  30. dubna 2012 

a v pondělí 7. května 2012 

bude Obecní úřad Sokolnice a Stavební úřad 

Sokolnice z důvodu čerpání řádné dovolené 

UZAVŘEN. 

 

Děkujeme za pochopení. 

Životský Jiří, starosta 



 
 

Nácvik na hodové tancování  
budou mít děti v pondělí v orlovně: 

v  15:30 - starší (od 3. třídy), 
v 16:30 - mladší. 

Přezůvky s sebou. 
 
  



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. 



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. 



Tenisové hřiště  

od 15.3.2012 otevřeno. 
Objednávky u správce: 

Miroslav Tichý 

Žatčany 59 

Tel. 737 035 468 
 



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. 

 





TOMÁŠ HLADKÝ,   

ŽATČANY 147 
• KOMPLEXNÍ ELEKTROINSTALACE 

• VÝROBA, MONTÁŽ, OPRAVY, ÚDRŽBA 
EL.STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 

• ZHOTOVENÍ HROMOSVODŮ 

TEL. 721 416 195 

E-mail: hladky-elektro@seznam.cz 

www.elektro-brno.kvalitne.cz 
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 Domácí dílna Cupák  
 na prodejně v budově obecní knihovny  

 nabízí všechny druhy substrátů a hnojiv, dále 
semena, květináče,  truhlíky, rýče, motyky, 
lopaty a další potřeby pro váš dům, dílnu a 

zahradu. Nabízí také barvy, laky, lepidla, 
silikony, PU pěny, elektro a spojovací materiál. 

  

 Na celý svůj sortiment nabízí rozvoz zboží 
zdarma po Žatčanech a okolí. 

 
 



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 



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  


