
Obecní vysílání 

3C 



Kamenictví  FRANTIŠEK A SYNOVÉ 

bude v úterý 14.8.2012 od 13 do 14 hod.  

na místním hřbitově nabízet své služby: 

- Kompletní oprava pomníků 

- Čištění obrub a soklů od mechu 

- Stavění nových pomníků 

- Tesání písma, obnovy zlatem a stříbrem 

- Dodání zákrytových desek ze žuly 

- Drtě, lampy, vázy a další hrobové 
doplňky 

- Akce měsíce- 45 % sleva na lesklé 
obruby 

 



 

 
  

 Knihovna 

  bude v pátek 17. srpna 

 zavřena.  

  



  Výbor honebního společenstva 

Újezd u Brna oznamuje svým 

členům, že valná hromada 

honebního společenstva Újezd 

u Brna Hubert se bude konat 

dne 31. srpna 2012 ve 14:00 

hod. v salonku restaurace  

 U Kostela, náměstí Sv. Jana 3, 

Újezd u Brna. 



Ztráty a nálezy 

U sokolovny  

se našly dětské sluneční 

brýle, jsou k vyzvednutí 

na obecním úřadě. 



      

MMMaaalllííí   fffoootttbbbaaallliiissstttééé   ,,,   

pppřřřiiijjjďďďttteee   mmmeeezzziii   nnnááásss!!! 
 

 

Oddíl kopané SK Žatčany otevírá  

fotbalovou přípravku pro chlapce a děvčata  

ve věku 6 – 10 let (ročníky 2006 – 2002). 

 

Od 3. 8. 2012 se na Vás těšíme 

každý pátek od 17,oo do 18,oo hodin 

na fotbalovém hřišti SK Žatčany. 
 
               Ing. A. Sedláček 

               P. Rychlík 

               M. Bílý  



Úřední hodiny obecní policie 

 

Po dohodě se strážníky Obecní 

policie Telnice budou úřední 

hodiny strážníků pro obec Žatčany  

každou druhou středu v měsíci   

od 16:00  do 17:00 hod. 

v budově Obecního úřadu Žatčany. 



Vážení občané, 

vzhledem k šířícímu se množství procházek a 

venčení psů na hřišti a jeho okolí, při kterém 

dochází k jeho značnému znečištění, rozhodlo se 

vedení SK Žatčany vás informovat o přísném 

zákazu vodění psů a jiných zvířat do těchto 

prostor. 

Toto nařízení je v souladu s Obecně závaznou 

vyhláškou obce Žatčany č. 1/2011 o pravidlech pro 

pohyb psů na veřejném prostranství. 

Doufáme, že toto nařízení budete respektovat a tak 

nám pomůžete udržet pořádek v prostorách, kde si 

hrají vaše děti. 

Děkujeme za pochopení. 

Vedení SK Žatčany 
 



Paní Marie Čumpová,  

Žatčany 286 prodává  

okurky hadovky 18 Kč/kg 

rané brambory 10 Kč/kg. 

  Prodejní doba: 

Pondělí,středa,pátek 

17-20 hod. 



Skládka 

je otevřena pravidelně  

vždy v sobotu  

v sudém týdnu  

od 10 do 12 hod. 

 



 

Policie Újezd u Brna žádá o spolupráci 

při pátrání po majiteli dvou nalezených 

jízdních kol. 

Jízdní kola lze vyzvednout na služebně v 

pracovní době po - pá  7 – 16 hod. 

nebo po dohodě na tel. Čísle 

602 500 584 



  



  



  

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 
 





  

Předběžně hledáme podnájem 

1+1 nebo 1+kk v Žatčanech 

  

 Kontakt  

BEMETA DESIGN, s.r.o. 

tel. 544 224 338 

  



 Prodejna Domácí dílna Cupák  v Žatčanech  

rozšířila svou letní nabídku: 

• VŠE PRO VAŠE BEZSTAROSTNÉ ZAVAŘOVÁNÍ  

• Zavařovací sklenice:  obsah 370 ml, 377 ml, 710 ml, 720 

ml, 2 l, 5 l 

• Víčka:  

- Omnia malá i velká 

- Twist malá i velká 

- Pano (na 5 l sklenice) 

• Zavařovací hlavy 

• Zavařovací hrnce:   20 l, 30 l  

• Teploměry:  krátké i dlouhé, v kovovém pouzdře, 

• - samostatné kovové pouzdro  

• Byl doplněn sortiment plastových květináčů, misek pod 

květináče a závěsných květináčů. 

 



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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Prodám dětský kočárek 

s panenkou. 

Informace na tel. 776699056  

  

 

 



 Pouze od firmy PRAMOS nyní 

dostanete opravdu česká okna za 

polovinu ceny. Naprosto jedinečná 

nabídka speciálně pro Vaši obec. 

Neváhejte a navštivte co nejdříve 

naši pobočku v Šitbořicích. 

Okna za polovinu od PRAMOSU 

dostanete pouze do konce 

prázdnin. Proto opravdu 

neváhejte!! 

Tel. 519407551/581 



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 



 Country večer 

Paní Jiřina Franklová, 

Zahradnictví Žatčany nabízí 

okurky nakladačky, 

cena 15 Kč/ Kg 

přerostlé 10 Kč/Kg 

 



 

Lesnictvi Kohoutek 

nabízí palivové dříví 

štípané. 

Informace na tel. čísle 

723 649 092 





 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Pan Povolný Vladimír, 

Moutnice 275 provádí 

pravidelnou kontrolu a 

čištění plynových kotlů, 

topidel, ohřívačů. 

Dále provádí opravy 

automatických 

praček,sporáků  a dalších 

domácích spotřebičů. 



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 


