
Obecní vysílání 

3C 



  Kulturní výbor ZO Žatčany  

 zve všechny občany, děti a mládež na 

  Turnaj v pétanque 

 „O pohár starosty“ 

   mezi místními organizacemi              

  

 Kdy: neděle 6.5. v 17,00 

 Kde: náves v Žatčanech 



Kominictví KAMENSKÝ 

bude ve dnech 7. – 11. 5.2012 
provádět v naší obci na základě 

telefonické objednávky 
prohlídky a čištění komínů. 

Zavolat můžete na tel. číslo 

605 511 618. 

 



Zemědělský podnik Dolní Dunajovice 
bude v pátek  4.5. 2012 v 8:30 hod.   

u samoobsluhy prodávat: 
 

 

 

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

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

  

 Doprodej sadbových brambor s certifikátem  
………………………………………………..…..……  8 Kč/kg 



Skládka 

je otevřena pravidelně  

vždy v sobotu v sudém 
týdnu od 10 do 12 hod. 

 

Nejbližší termín: 5. května 





Oznámení 

Od 28.4.2012 bylo ukončeno 

analogové vysílání stanic RTL, 

SAT 1, EUROSPORT.  

Na 26. kanále si můžete naladit 

v digitální formě RTL, RTL 2, 

SUPER RTL, EURONEWS, 

EUROSPORT, VOX. 



Ve dnech 30.dubna až 5. května se v divadle v 
Boleradicích uskuteční Krajská divadelní 

přehlídka Jarní Sešlost – Boleradice 2011. Každý 
den se představí divadelní soubor ze Staroviček, 

Újezda u Brna, Brtnice, Veverské Bítýšky, 
Velatic, Kunštátu se svým představením. 

V sobotu, na závěr vystoupí jako host krajanský 
spolek z Vídně Vlastenecká omladina. Z pestré 

palety komedií, satiry a veseloher si určitě 
vyberete. Každé představení začíná v 19:30, 
v sobotu v 16:00. Vstupenky na představení 

stojí 60 Kč a rezervovat si je můžete na 
www.boleradice-divadlo.cz nebo telefonicky na 

čísle 519 423 061 v době předprodeje každou 
středu a pátek od 18 do 19 hod a vždy půl 

hodiny před představením. 
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Občanské sdružení SKŘIVÁNEK Vás 
srdečně zve na koncert HRADIŠŤANU  

s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou. 

 Koncert se uskuteční v pátek 4. května 
v Masarykově kulturním domě.  

Začátek koncertu je v 19:00 hodin. 

 Hostem koncertu bude přípravný  

a koncertní sbor Skřivánek. 

   

 



Svolávám  

19. zasedání zastupitelstva obce  

na středu 9. 5.2012 v 19 hod. ,zasedání se 
uskuteční v zasedací místnosti OÚ 

Program : 

1. Zahájení 

2. Rozpočtové opatření 

3. Záměr prodeje pozemku pod trafostanicí 

4. Pasport veřejného osvětlení 

5. Různé 

                                      Ing. František Poláček, starosta 

 



 Rozšíření úřadních hodin některých 
pracovišť MěÚ Židlochovice 

 Od 1.5. do 31.8.2012 byly rozšířeny úřední 
hodiny na pracovištích Městského úřadu 

Židlochovice vyřizující agendu občanských 
průkazů, cestovních dokladů, řidičských 
průkazů a technických průkazů vozidel,  

a to tak, že v pondělí a ve středu budou tato 
pracoviště otevřena již od 7:00 hodin.  

U ostatních pracovišť se úřední hodiny 
nemění. 

Mgr. Miroslav Cvrk, tajemník úřadu 
   

 



VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

pro obsazení místa na MěÚ v Židlochovicích:  
Samostatný odborný referent stavebního úřadu  

•zástup za mateřskou dovolenou 
Pracoviště: Městský úřad Židlochovice - odbor územního 
plánování a stavební úřad  
Úvazek:  plný – smlouva na dobu určitou 

Požadavky: 
•SŠ, příp.VŠ  vzdělání stavebního  směru 

•základní orientace ve stavebním zákonu a prováděcích 
vyhláškách výhodou  
•ZOZ a praxe výhodou  
•znalost práce na PC 

•schopnost samostatné práce  
•morální bezúhonnost 
•řidičský průkaz sk. B, aktivní řidč  
•nástup dle dohody 



 Nabízíme platové zařazení dle nařízení vlády 
č.564/2006 Sb. v platném znění. 

 ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO  16.května  2012 :  
 - písemně na adresu: MěÚ Židlochovice, Masarykova 

100, personální odd., 677 01 Židlochovice – obálku 
označte heslem „Výběrové  řízení-referent SÚ“  

 - v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, 
datum a místo narození, státní příslušnost, místo 
trvalého pobytu, číslo OP, datum a podpis 

 - k přihlášce připojte strukturovaný životopis, originál 
výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, 
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém 
vzdělání 

 - datum možného nástupu  
 Bližší informace k uvedené pracovní pozici podá 

Ing.K.Suchánek – vedoucí odboru, tel.547428770 nebo 
604290316.   

 



 

Matrika Těšany  

bude od 23. dubna  

do 7. května 2012  

 z důvodu čerpání dovolené 
uzavřena. 

 



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 



 
MUDr. Víšková oznamuje, že  

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

nebude ordinovat.  
Akutní případy 

ošetří MUDr. Šultes 
   
  

 



Pan Antonín Rychlík,  

Žatčany 265 

prodává  sazenice   
rajčat, papriky, celeru,melounů 

a květiny. 

 



 
 

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. 
 
  



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  


