
Obecní vysílání 

3C 



 
ZVEME DĚTI A MLÁDEŽ  

NA NÁCVIK  
ŽIVÉHO BETLÉMA. 

PRVNÍ ZKOUŠKA SE KONÁ  
V PONDĚLÍ 12. LISTOPADU  

V 17:00 V ORLOVNĚ. 
 

VEZMĚTE SI S SEBOU PROSÍM PŘEZŮVKY. 
  



   KRAX Ivanovice   

   bude  v úterý 13.11.2012   

   od 14:00 do  14:20 hod.       
prodávat u  samoobsluhy: 

  

 čerstvá vejce  

 velikost M za 3.30 Kč/ks 

 velikost L za 3,60 Kč/ks 

 



Ve středu 14.11.2012 přijede 

do naší obce  

pojízdná čistírna peří,  

která šije prošívané polštáře  

a přikrývky (sypkovinu dodá). 

Otevřeno bude od 14 hod.,  

zdrží se dle vašeho zájmu, 

stanoviště bude mít  

u samoobsluhy. 



 Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek  

15. listopadu v 9:30 hod.  

u samoobsluhy prodávat: 
kuřice všech barev,  

stáří 20 – 22 týdnů,  180 - 190 Kč/ks 

roční slepice,  80 Kč/ks 
vitamíny a krmivo pro drůbež a králíky 

Vykupuje králičí kůže, cena až 20 Kč/ks. 
 
 



  

PRODEJ ŽIVÝCH RYB  
pan Jaroslav Veselý - čtvrtek 15.11.2012  

9:00  -  9:15 hod. u samoobsluhy  

   Kapr I. tř.    80 Kč/kg 

   Kapr výběr    90 Kč/kg 

   Amur     94 Kč/kg 

   Tolstolobik    58 Kč/kg 

   Pstruh duhový  140 Kč/kg 

 Na požádání rybu zdarma zabije a vykuchá. 

Prodej čerstvých vajec, cena dle velikosti.  

Prodej bílého a červeného vína 1 litr/45 Kč.  

Prodej cibule, balení 5 a 10kg-červená (14 Kč/kg) 
bílá (10Kč/kg).   



JUDr. Bedroš oznamuje,  

že v pondělí 26.11.2012 se nekoná 

pravidelná konzultace,  

přesouvá se na pondělí 3.12.2012 . 

Zároveň to bude v letošním roce poslední 
konzultace na obecním úřadě.  

 

V případě potřeby  

je možné volat na  tel. číslo 

 731 616 410. 



•   

V obchodě Domácí dílna 
Cupák Žatčany se upravuje 
doba odpoledního prodeje:   

 
 14.00 hod. - 17.00 hod. 

  

 



 Pozvánka  
 na 24. zasedání zastupitelstva obce  

 ve středu 14. 11.2012 v 19 hod.  
 v zasedací místnosti OÚ  

 
 Program: 
 1. Zahájení 
 2. Vyhláška o odpadech 
 3. Sociální a kulturní výbor  
 4. Vodné, stočné 
 5. Dětské hřiště 
 6. Rozpočtové opatření 
 7. Různé 
  

   Ing. František Poláček, starosta  



      ZÁJEZD POLSKO 

           Předvánoční nakupování v Polském 

Těšíně 

Odjezd: sobota – 15.12.2012 

 
Odkud: Telnice  -Pohostinství u Laštůvku 4.30h 

             Újezd u Brna –Termotechnika  4. 45h 

              Brno-Tuřany – zast.Hanácká  5.00h 

             Brno-Slatina – zast. Celní úřad 5.15h   

 

Cena zájezdu: 290 Kč  

Z toho nevratná záloha 150 Kč  

Prosím o uhrazení celé částky do 10.12.2012  

Bližší informace a rezervace míst: sl.Olga 

Netolická, Telnice ,  Tel. 728 708 141   

Těší se na Vás řidič i vedoucí zájezdu. 



    

Soukromý domov pro seniory v centru 
Brna hledá šikovnou uklizečku na 

hlavní pracovní poměr.  

Pracovní doba  pondělí-pátek,  

nástup od listopadu.  

Informace na tel. 545 213 564. 



 Upozorňujeme občany, kteří jsou držiteli 
průkazů zdravotně postižených ZTP a ZTP/P, že 
k 31.12.2012 končí platnost označení 
motorových vozidel – modrý vozíčkář. Odbor 
sociálních věcí při městském úřadu 
v Židlochovicích provádí jejich výměnu za nové 
parkovací průkazy Evropské unie. K výměně 
budete potřebovat – stávající označení 
motorového vozidla, průkaz ZTP (ZTP/P) a 
pasovou fotografii.  

• Výměnu provádí odbor sociálních věcí, nám. 
Míru 155, Židlochovice.  
 



 CVIČENÍ 

 BODY BALANCE 

 s MIRKOU KUNCOVOU 
 

 KDE:  SOKOLOVNA  ŽATČANY 

 KDY: ÚTERÝ  10:30 – 11:30 

 CENA: 50,- Kč 

 



 Obecní knihovna Žatčany 

  má od pátku 21.9.2012 

  rozšířenou otvírací dobu: 

 17:00 – 20:00 hod.  

  



                    Budulínek  
se po prázdninách vrací ! 

 
                                                            

 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
                         Těší se na vás Bětka, Soňa a Lída.     
 

v Sokolovně v Žatčanech 

           každé úterý od 9:30 do 10:30, 
                           následuje  
                 cvičení pro maminky 
           s cvičitelkou Mirkou Kuncovou  
                 od 10:30 do 11:30  
          (cena cvičení 50Kč) s možností hlídání dětí 
          (cena 20Kč/dítě) 
           první setkání se uskuteční 25.9.2012  

  
první setkání 8.9. 2011 

 



Cvičení pro děti 

ve věku 3 – 6 let 

 

 Kdy:  středa 16:30 – 17:30  

 Kde:  orlovna velký sál  

 S sebou: přezůvky, pití  

 

 



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 



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. 



Skládka 

je otevřena pravidelně  

vždy v sobotu  

v sudém týdnu  

od 10 do 12 hod. 

 



VELKÉ ZMĚNY 

V ZÁKONECH 



 

 

Chcete ušetřit spoustu peněz? Tak neváhejte a 

využijte 

•levnější životní pojištění pro ženy pouze do 

30.11.2012 

 

 

 

Na základě Evropského soudního dvoru proti 

diskriminaci pohlaví musí od 21.12.2012 všechny 

pojišťovny sjednotit sazby pro muže i ženy. Z toho 

vyplývá, že od tohoto data se ženám výrazně zdraží 

životní pojistky až o 80%! V současné době tedy 

zbývá posledních pár týdnů, kdy ženy můžou pořídit 

životní pojištění za levnější ceny a můžou tak ušetřit 

až 500,- Kč měsíčně. 



•penzijní připojištění za stávajících podmínek 

pouze do 30.11.2012 

Pouze do 30.11.2012 lze sjednat penzijní 

připojištění, kde je garantované roční zhodnocení 

0, což znamená, že klient nemůže přijít o své 

vložené peníze, a zároveň má po 15 letech nárok 

na vyplacení poloviny všech peněz (tzv. výsluhová 

penze) a v 60 letech může vybrat vše. Po tomto 

datu je možné uzavřít si tzv. transformovaný fond 

penzijní společnosti, kde ale není garance 

návratnosti vložených prostředků, ani výsluhová a 

pozůstalostní penze a výběr je možný až při 

odchodu do důchodu. 



• Chcete využít poslední šance v období 
velkých změn a ušetřit tak spoustu peněz 
sobě a své rodině? 

• Kontaktujte nás na:   

    Miroslav Cáb, 604 451 946 

    Miroslava Cábová, 721 054 076 

    Marcela Černá, 737 002 526  

    Stanislav Černý, 739 921 600 
 





Firma Beton Brož Otnice  
Oznamuje všem zákazníkům, že zahajuje sezónní 

výprodej betonových výrobků se sníženou kvalitou za 

minimální ceny. V nabídce jsou skladebné dlažby I. 

jakosti za cenu 100,- Kč/m2, dlažby II. jakosti za 60,- 

Kč/m2, zdící a ostatní prvky se slevou 50% a prvky 

zahradní architektury se slevou 70%. 

 Ceny jsou včetně DPH 

Výprodeje budou probíhat každou sobotu počínaje 

dnem 6.10.2010 v době  8:00- 11 hod. 

 

Bližší informace  v pracovní dny  

na tel. 544 120 621 - 624 

 



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  


