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Přijede kominík  

Ve dnech 6.9. – 10.9.2012 

bude v naší obci provádět kominické služby  

pan Josef Galba, Březí 115, tel. 775 648 427. 

Provádí kontroly a čištění komínů na tuhá paliva 
a plyn dle nařízení vlády č. 91/2010. 

Kontrola a čištění je povinné. 

1 ks tuhá paliva 350 Kč 

1 ks plyn. paliva 300 Kč  

  Součástí je i revizní zpráva na 1 rok. 



 
 SDRUŽENÍ SKŘIVÁNEK POŘÁDÁ NÁBOR 

DĚTÍ DO TANEČNÍHO ODDĚLENÍ.  
 KONÁ SE V PONDĚLÍ 10. ZÁŘÍ 2012.  

 V UČEBNĚ SBORU V ROBERTOVĚ VILE  
V ŽIDLOCHOVICÍCH.  

 O PŘIJETÍ SE MOHOU UCHÁZET DĚTÍ OD 4 
LET. NÁBOR SE BUDE KONAT V PONDĚLÍ 10. 
ZÁŘÍ V DOBĚ OD 15.30 DO 17.30 HODIN V 

UČEBNĚ SBORU V ROBERTOVĚ VILE V 
ŽIDLOCHOVICÍCH ZA ÚČASTI PANÍ PROF. 

ZLATY BEŇOVÉ, KTERÁ VÝUKU VEDE.  
 TĚŠÍME SE NA VÁS.  



Chcete zlepšit kondici, ohebnost, zpevnit a posílit 
svoje tělo?  

Přijďte si zacvičit POWER YOGU 

    dynamické cvičení  budoucnosti 
    s Kamilou Vašíčkovou 

každý pátek 18.00-19.00 v ŽATČANECH   
na SOKOLOVNĚ. 
Cena za hodinu:  

50,-Kč - člen Sokola, 60,-Kč – nečlen.  
   Začínáme 7.9.2012. 

Těším se na Vás, bližší informace na tel. 724353569 
mail: Kamila.Vasickova@seznam.cz 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s Eliškou Dunowski 
Kontakt: 

Mgr. Eliška Dunowski 
Vaše oficiální zumba-instruktorka 

eliska@dunowski.de  

 www.zumba.com 

¿Co je ZUMBA? 

*ZUMBA je taneční fitness hodina, která spojuje 

tanec, skvělou muziku, spoustu energie a hlavně 

zábavu! 

*Kromě toho při jedné hodině ZUMBY spálíte až 

900kcal (což je např. 150g čokolády)! 

 

Tak neváhejte a přijďte si „zazumbit“! 

ŽATČANY      pondělí 19.00-20.00h 

Sokolovna          vstup 50Kč (člen Sokolu) 

60Kč (nečlen Sokolu)  

 

 

SOKOLNICE čtvrtek 18.30-19.30h 

Sokolovna                 vstup 20Kč (člen Sokolu) 

70Kč (nečlen Sokolu) 

 
 



Spolek pro postavení a udržování Orlovny v Telnici 
srdečně zve všechny cyklisty a příznivce tohoto 

sportu v sobotu 8.9.2012 na půldenní 
cykloseminář zaměřený na rozvoj cyklostezek na 
Slavkovském bojišti. Na programu bude diskuse 

se zástupci firmy, která připravovala tři 
cykloturistické okruhy památnými místy 

Slavkovského bojiště;  
s Nadací Partnerství, která připravuje evropskou 
cyklistickou tepnu EuroVelo 4 v našem regionu a 
chybět nebude ani společná vyjížďka v délce 25 
km. Na závěr akce proběhne promítání záběrů 
z letošního Jihomoravského bicyklení. Začátek 

akce je v 9.00 hod., předpokládaný závěr kolem 
15.00 hod. Bližší informace a přihlášky najdete 

na www.oreltelnice.cz. 
 

http://www.oreltelnice.cz/
http://www.oreltelnice.cz/


  

Orel jednota Telnice pořádá v sobotu  
8. září zájezd do Litomyšle,  

k dispozici jsou ještě poslední místa. Zájezd je 
určen seniorům a všem, kdo chtějí strávit 

pohodový den spojený s poznáváním 
krásných míst.  

Přihlásit se můžete do čtvrtka  
u paní Marie Hrazdírové na tel. č. 

736 232 117.  
 
  
 



TJ Sokol Sokolnice oddíl malé kopané pořádá na 
házenkářském hřišti dne 8.9.2012 od 17 hod.  

SAŇDAY SOKOLNICE. 
Součástí je exibiční utkání ve futsalu žen Sokolnice. 

Dále vystoupí populární zpěvák dechovek Jiří 
Helán z Moravěnky, k poslechu i tanci bude 

pokračovat Walter Bartoš BAND a hlavní 
hvězdou večera bude nejlepší revivalová 

skupina AWAKE, hrající skladby AC/DC, ZZ TOP, 
AEROSMITH.  

Bohaté občerstvení – steaky, klobásy, pivo, limo a 
hlavně burčák. Atrakce pro děti – skákací hrad. 

Srdečně zvou pořadatelé. 



 Pozvánka  
 na 22. zasedání zastupitelstva obce  

 ve středu 12. 9.2012 v 19 hod.  
 v zasedací místnosti OÚ  

 Program :  
 1. Zahájení  
 2. Plán oprav budov  
 3. Veřejný pořádek  
 4. Různé  

 
   Ing. František Poláček, starosta  



 Koncert hudební skupiny  

 Vítr do dlaně  
 Písně indické, pomalé i rytmické. 
Pátek 14. září 2012 v 19 hod. Lidový 

dům, Na Lázních 396 Blučina  

 Vstupné dobrovolné.  

 Součástí koncertu proti stresové  

 a meditační cvičení.  

 www.vitrdodlane.cz  



 MLADÝ TĚŠANSKÝ KOVÁŘ  

 13. ročník soutěže studentů 
odborných škol a učilišť.  

 Akce je součástí Národopisných 
slavností v Těšanech dne 15.9.2012.  

 Celodenní program pro rodiny  

s dětmi, výtvarná soutěž, malování na 
obličej, jízdy historickým autobusem.  

 Otevřeno od 9 do 17 hod.  
 



KOBYLNICKÉ  KROJOVANÉ  
VINOBRANÍ 

     

    Kobylničtí ženáči a restaurace Za Kovárnou ve 
spolupráci s ODS Kobylnice vás srdečně zvou na 
KOBYLNICKÉ  KROJOVANÉ  VINOBRANÍ, dne  
15.09.2012 v 16.00 v parku před sokolovnou.  

 
   K tanci a poslechu hraje skupina Free band. 
   V případě nepříznivého počasí se program 

přesouvá do sálu sokolovny. 
     Srdečně zvou restaurace „Za Kovárnou“, ODS 

Kobylnice a KOBYLNIČTÍ ŽENÁČI. 
 
  
 
 
 



Program: 

15.30 -  krojovaný průvod  / z ul.Polní, po ul.  
Sokolnické ke křižov. Pratecká a u Školy, dále 
ulicí Na návsi  do parku před sokolovnou./ 

16.15 -  slavnostní nástup stárků ženáčů - 
zahájení hodů 

16.30  - vystoupení stárků ženáčů - moravská 
beseda 

18.00 -  taneční vystoupení „mladých stárků“ 

22.00 -  slavnostní zakončení s ohňostrojem 

 



  Základní škola a Mateřská škola, 
Žatčany, příspěvková organizace  

 Nová provozní doba    
• Základní škola           
 7.40 hod – 16.00 hod 
• Školní družina        
 11.40 hod – 16.00 hod 
• Mateřská škola         
 6.30 hod – 16.30 hod 
 
 Platí od 3.9.2012 
                                          Mgr. Ilona Kalná, ředitelka 

 
 



Pepíčkovo řeznictví  

prodává pravidelně ve čtvrtek 

v 9 hodin u samoobsluhy   
 základní sortiment vepřového, 
hovězího a kuřecího masa, široký 

sortiment domácích uzenin a jiných 
masných výrobků. 

 

 



Pan Antonín Rychlík,  

Žatčany 265 

prodává  brambory, papriky, 
rajčata a melouny  

   
 

 



ZVEME VÁS NA ZÁBAVNÝ POŘAD 

ZDEŇKA IZERA A ŠÁRKY VAŇKOVÉ 

TURNÉ ČTYŘ MŮSTKŮ 

 dne  20.10.2012 v 19.00 hodin 

do sálu sokolovny v Kobylnicích. 

Vstupenky je možno zakoupit každou středu vždy od 

18.00 do 19.00 hodin v restauraci Za Kovárnou 

v Kobylnicích nebo po dohodě na tel. čísle 

736538690 nebo 736538692. 

Cena vstupenky je 290,- Kč. 

Z důvodu omezené kapacity sálu doporučujeme 

včasnou rezervaci. Děkujeme za pochopení. 
 



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. 



Paní Marie Čumpová,  

Žatčany 286 prodává  

Rajčata 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. 

 



 

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 
 





  
   Stavební společnost DS STAVBY BRNO 

s.r.o. přijme zedníky pro výstavbu v okolí 
Brna. 

   Praxe nutná, nástup možný ihned. 

   Informace na tel.: 547241680 od 8:00 do 
16:00 hod. 

 

  
 



  

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 

  

mailto:hladky-elektro@seznam.cz
mailto:hladky-elektro@seznam.cz
mailto:hladky-elektro@seznam.cz
mailto:hladky-elektro@seznam.cz
mailto:hladky-elektro@seznam.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  


