
Obecní vysílání 

3C 



 
 

Ve středu 13. června v 17 hod. vám 
 v obecním vysílání kabelové televize 

promítneme dokument z letošních hodů, 
který natočil pan Jan křivý.  

Kdo by měl zájem o videokazetu nebo DVD  
v ceně 100 Kč, může si je objednat na 

obecním úřadě. 
  



    KRAX Ivanovice   

    bude  ve čtvrtek  14.6.2012   

    od 15:00  do  15:20 hod.  prodávat  

  u  samoobsluhy: 

   

  kuřice 150 Kč/ks 

 roční slepice  80 Kč/ks 

 krůty 240 Kč 

 chovné kohouty 150 Kč/ks 

 krmné směsi 

  



Ve čtvrtek 14.června odpadá 
cvičení v sokolovně - zumba. 

Poslední hodina zumby v 
tomto školním roce se koná 

21.června. 
 
 



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. 



 Obec Žatčany zve rodiče dětí, 
které navštěvují nebo budou 
navštěvovat Základní školu 

 a Mateřskou školu Žatčany,  
 na schůzku s nově jmenovanou 

ředitelkou školy Mgr. Ilonou 
Kalnou. 

 Schůzka se bude konat ve středu 
13.6.2012 v 17 hodin v malém 
sále Orlovny v Žatčanech 

 



Svolávám  

20. zasedání zastupitelstva obce  

na středu 13. 6.2012 v 19 hod. ,zasedání se 
uskuteční v zasedací místnosti OÚ 

Program : 

1. Zahájení 

2. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2011 

3. Škola 

4. Mandátní smlouva – výsadba biokoridoru 

5. Rozpočtové opatření 

6. Různé 

                                      Ing. František Poláček, starosta 

 



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. 



 Výprodej muškátů v Zahradnictví 
Žatčany 

 Jiřina Franklová, Zahradnictví Žatčany, 
zahájila výprodej převislých muškátů, 
cena 15,-Kč/ks a dále nabízí další slevy 
na vybrané druhy letniček a 
balkónových rostlin.  

 V zahradnictví je otevřeno od pondělí 
do pátku od 9:00 do 11:00 hodin a od 
13:00 do 17:00 hodin, v sobotu od 8:00 
do 17:00 hodin. 

 

http://www.obeczatcany.cz/index.php?desktop=clanky&action=view&id=1484
http://www.obeczatcany.cz/index.php?desktop=clanky&action=view&id=1484
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Technické muzeum v Brně si Vás 
dovoluje pozvat na setkání kovářů 

damascénské oceli se stálou výstavou 
výrobků z předešlých setkání DAMAŠEK 
X., které se uskuteční ve dnech 22. a 23. 
června 2012 od 9:00 do 17:00 hodin na 
technické kulturní památce KOVÁRNA  
v Těšanech. Další informace najdete na 

www.technicalmuseum.cz 
 

http://www.technicalmuseum.cz/
http://www.technicalmuseum.cz/


Cvičení power joga  

v sokolovně je 
zrušeno až do konce 

školního roku. 
 



Skládka 

je otevřena pravidelně  

vždy v sobotu  

v sudém týdnu  

od 10 do 12 hod. 

 



 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 
   

 



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 

 



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. 

 



Z naší vesnice 



Žatčanští stárci děkují občanům 

naší obce za ochotu a za 

jakoukoli pomoc, kterou přispěli 

ke krásnému průběhu hodů. 

Zároveň se omlouvají za změnu 

časového harmonogramu 

v neděli odpoledne kvůli 

prodloužení dopolední pochůzky 

a nepříznivému počasí. 

  

 





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  


