
Obecní vysílání 

3C 



V pátek 1. června  

nebude cvičení power joga 
v sokolovně. 

Cvičení je zrušeno až do 
konce školního roku. 

 



Oznámení 
Ve dnech 5. - 6.6.2012 

budou  
v naší obci probíhat  
odečty vodoměrů  

 



 Stárci se obrací na všechny ochotné 
muže s prosbou o pomoc při kácení 
a stavění máje. Odjezd na kácení 
máje do Střelic je tento čtvrtek v 15 
hod. z návsi. 

 Pomoc bude velmi potřeba také při 
vykládání máje asi kolem 18 hod. 

 Stavění máje proběhne tuto sobotu 
ve 14 hod. na návsi. 

 Stárci vám předem děkují za 
ochotu.  

 



Pozvánka  

Žatčanská chasa Vás srdečně zve na  
ŽATČANSKÉ HODE,  

které se uskuteční ve dnech 2. až 4. června 2012. 
 



Sobota 2. června:          
14:00 hod.    Stavění máje na návsi  
20:00 hod.       Předhodová večerní zábava pod májí, hraje 

     skupina  FANTAZIE 
 
Neděle 3. června:         
 9.00 hod.        Mše svatá 
10: 00 hod.    Zvaní na hody s muzikou   
14.30 hod.       Krojovaný průvod po dědině 
16.00 hod.       Žádání o hodové právo na návsi, předávání  

     pávového peří, dětské pásmo lidových tanců,  
      pásmo tanců z Brněnska – stárci, perníčkové 

     sólo, vítání přespolních a hodová zábava  
20.00 hod.       Večerní hodová zábava pod májí 
24:00 hod.    Půlnoční překvapení        
Po celý den hraje dechová  hudba DAMBOŘANKA                     
 
 



Pondělí  4. června:  

 

19.00 hod.  -      Ženáčské hody,  

hraje dechová hudba ZLAŤANKA 

 

Těší se na Vás žatčanská chasa 

  

 





 

 Farnost Újezd u Brna Vás zve na  
“ Noc kostelů“  v pátek 1.června  

do chrámu sv.Petra a Pavla.  
Na programu je výklad historie 
kostela, koncert a komentovaná 

prohlídka kostela a varhan.  
Začátek programu je v 19 hodin  

a ve 21 hodin.  
  



•  Program 
  
• ÚJEZD U BRNA - CHRÁM SV. PETRA A PAVLA  
• 18:00 – Mše svatá 
• 19:00 – Varhanní preludium 
• 19:10 – Výklad historie kostela 
• 19:25 – Koncert rytmického chrámového sboru 
• 19:40 – Komentovaná prohlídka kostela a varhan 
• 19:50 – Koncert sboru Magnificat 
• 20:15 – Volná prohlídka kostela, varhan,  
•              výstavy z  historie farnosti,  
•              ochutnávka mešních vín 
• 21:00 – Varhanní preludium 
• 21:10 – Výklad historie kostela 
• 21:25 – Koncert rytmického chrámového sboru 
• 21:40 – Komentovaná prohlídka kostela a varhan 
• 21:50 – Koncert sboru Magnificat 
•   
•   



Skládka 

je otevřena pravidelně  

vždy v sobotu  

v sudém týdnu  

od 10 do 12 hod. 

 



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. 



Firma E.ON oznamuje, že 
dne 12.6.2012 od 7:30 do 

10:30 bude vypnuta 
elektřina v části obce 

napojené na transformátor 
na Zahradech. 



 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 
   

 



Na úřední desce je vyvěšen 
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE 
ŽATČANY za rok 2011.  

Občané se k němu mohou 
vyjádřit písemně do 28.5.2012   

nebo přímo na zasedání 
zastupitelstva obce v měsíci 

červnu 2012. 



Každý pátek v Újezdě u Brna 
v domě s pečovatelskou 
službou ordinuje kožní 

lékařka MUDr. Těšíková. 
Ordinační hodiny od 8 do 

12 hodin. Lze přijít bez 
doporučení. 

Tel. 777 596 097 

 



Pan Antonín Rychlík,  

Žatčany 265 

prodává  sazenice   
rajčat, papriky, celeru,melounů 

a květiny. 

 



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. 

 



U tenisového hřiště se 
našly klíče.  

Jsou k vyzvednutí na 
obecním úřadu. 

 



MUDr. Jonasová oznamuje, že 

od 28.5. do 1.6.2012  

nebude ordinovat. 
 

 

  Zastupuje MUDr. Machalová 

  v Sokolnicích od 8 do 10 hod. pro 
nemocné, dále po tel. domluvě    

 na tel. 722 162 590. 



Pekárna v Újezdu u Brna přijme 
pracovnici do Bistra a paní na 
úklid – nejlépe důchodkyni. 

 

Nástup možný ihned 

Tel: 723 250 101 



 

Matrika Těšany  

oznamuje občanům, že 

 od 30.5. do 4.6.2012  

nebude mít úřední hodiny. 



Z naší vesnice 



OSLAVA 110. VÝROČÍ 

ZALOŽENÍ SDH ŽATČANY 

Sbor dobrovolných hasičů Žatčany  

Vás srdečně zve na oslavu  

110 let  založení sboru,  

která se bude konat 

v neděli  10. června 2012 

v areálu fotbalového hřiště 



PROGRAM: 

9:00  Zahájení výstavky a videoprojekce v 

  klubu 

11:00 Pozvání občanů na oslavy 

12:00 Příjezd ukázkové techniky na hřiště 

13:00 Slavnostní kolona techniky po obci 

   Ukázky práce staré hasičské techniky 

   Ukázka vyprošťování osob z hav. vozidla 

15:00 Předání ocenění SDH 

   Soutěžní ukázky družstev 

   Dětské soutěže 

17:00 Volná zábava 

 





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. 

 
 



• Obec Sokolnice hledá zaměstnance 
do trvalého pracovního poměru na 
pozici: 

• ÚDRŽBÁŘ OBECNÍHO MAJETKU, VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ A ZELENĚ 

• Pracovní náplň: 
- práce spojené s údržbou obecního majetku – opravy 
mobiliáře, drobné opravy v budovách obce, údržba 
obecního majetku 
- úklid veřejných prostranství 
- údržba veřejné zeleně – prořezy, kosení, pletí, 
provádění nových výsadeb 
- údržba hřbitova 

  



• Požadavky: 
- řidičský průkaz sk. B 
- čistý trestní rejstřík 
- znalost práce se zahradnickými stroji výhodou (křovinořez, 
sekačka) 
- průkaz BOZP k práci s motorovou pilou nebo křovinořezem 
výhodou 
- aktivní přístup k řešení údržby obce 
- nástup nejlépe v červenci 2012 

• Zájemci se mohou hlásit písemně na adresu: 
Obec Sokolnice, Komenského 435, Sokolnice v termínu do 14. 6. 
2012. 

• Bližší informace podá:  Ing. Dana Šmídová 
Obecní úřad Sokolnice, tel. tel. 515 553 848 
e-mail: smidova@sokolnice.cz 

•  
 



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 



Pan Povolný Vladimír, Moutnice 
275 provádí pravidelnou 

kontrolu a čištění plynových 
kotlů, topidel, ohřívačů. 

Dále provádí opravy 
automatických praček,sporáků  
a dalších domácích spotřebičů. 

Tel: 603 993 385 

 



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  


