
Obecní vysílání 

3C 





 

Přejeme všem spoluobčanům 

příjemné prožití vánočních svátků 

a v novém roce mnoho zdraví, 

spokojenosti,  osobních  

a pracovních úspěchů.  

  



 

Vážení občané, 

přijměte pozvání   

na novoroční  

ohňostroj  

a tradiční setkání  

na návsi v 0:30  

1. ledna 2013. 

 



  

PRODEJ RYB  
pan Zdeněk Ševčík 

 čtvrtek 20. prosince ve 12 hod. 

sobota  22. prosince ve 12 hod. 

 u samoobsluhy  

   Kapr I. tř.    85 Kč/kg 

   Kapr výběr    95 Kč/kg 

   Amur          100 Kč/kg 

   Tolstolobik    65 Kč/kg 

    



 

ŽATČANŠTÍ SKAUTI 

BUDOU V NEDĚLI 23. PROSINCE 

PO MŠI SVATÉ, TEDY OD 10:30 HOD., 

ROZNÁŠET DO NAŠICH DOMOVŮ    

BETLÉMSKÉ SVĚTLO. 



 Žatčanské děti a mládež  

 Vás srdečně zvou na  

 ŽIVÝ BETLÉM, 
 který sehrají na žatčanské návsi  

 ve čtvrtek 27. prosince 2012  v 17 hod.   

  
 

 Všichni jste srdečně zváni,  

 drobné občerstvení 

  zajištěno.  

 Na setkání se těší  

 všichni účinkující. 

 
 



 Obecní knihovna Žatčany 

  má od 21.9.2012 

  rozšířenou otvírací dobu: 

 17:00 – 20:00 hod.  

  
V pátek 21.12.  

a 28.12.2012 bude  
knihovna zavřena 



MUDr. Jonasová oznamuje, že 
od 27.12. 2012  
do 2.11.2013 včetně 
nebude ordinovat. 
 

 
  Zastupuje MUDr. Machalová 
  v Sokolnicích od 8 do 10 hod. pro 

nemocné, dále po tel. domluvě    
 na tel. 722 162 590. 



 Vinařské sdružení Vinum Bonum Moraviae 
vinaři Moutnice pořádá  

 dne 27. prosince 2012 v orlovně v Moutnicích 

 SVĚCENÍ VÍNA 
 Hraje krojovaná cimbálová muzika PRIMÁŠ 

z Boleradic. 
Začátek v 17:00 hodin, vstupné 100,- Kč 

 Bude možno ochutnat vystavované vzorky 
mladých vín místních vinařů 

Po celou dobu zajištěno občerstvení. 
 Všechny zveme na tuto společenskou akci 

 



 

Pepíčkovo řeznictví  

oznamuje, že mezi vánočními 
svátky do naší obce nepřijede, 

přijede k nám až 10.01.2013. 
 

 



Všichni jste srdečně zváni na  

VÝSTAVU BETLÉMŮ  

u Dvořáků v Šaraticích, Náves č.p. 75 

v době od 22.12.2012 do 3.2.2013  

 sobotu a v neděli  

od 14:00 do 17:00 hodin . 

 



 

 



 

Upozorňujeme občany, 
že skládka je po dobu 

zimních měsíců 
uzavřena. 

 



BUDULÍNEK  

DO KONCE LETOŠNÍHO 
ROKU SE JIŽ NEBUDE 

KONAT, DALŠÍ SETKÁNÍ 
ZAČNOU OD LEDNA 2013. 



 Oznámení 

Cvičení AEROBIK v orlovně 

 bude až 4.1.2013 z důvodu akcí: 

školní besídka,prázdniny a krojový 
ples. 

Pěkné vánoční svátky přeje kolektiv 
cvičitelek Zdenka, Marcela  

a Magda. 

 



 

Obec Podolí ve spolupráci se Sborem 

dobrovolných hasičů Podolí Vás srdečně zve 

na vánoční koncert DH Mistříňanky, který se 

koná v sobotu 22. prosince 2012 na sokolovně 

v Podolí. Začátek je v 17.00 hod.  

Vstupenky je možno zakoupit buď v 

předprodeji na Obecním úřadě Podolí  nebo v 

obchodě smíšeného zboží u paní Jelínkové. 

Cena vstupenky v předprodeji je 110,- Kč a na 

místě přímo před koncertem 130,- Kč. 

Bližší informace získáte na tel. č.: 544247636. 

 

 



ZUŠ Klobouky u Brna pořádá  

VÁNOČNÍ KONCERT 
 NA PROGRAMU: 

Jakub Jan Ryba 

-Česká mše vánoční Hej mistře 

Henry Purcell – Sonáta pro trubku, smyčce a basso 

continuo 

Kulturní dům v Krumvíři – 16.12.2012 , 16:00 hod. 

Divadlo v Boleradicích – 21.12.2012, 17:30 a 20:00 

Evangelický kostel v Kloboukách – 6.1.2013, 16:00 



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. 



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 
 





MVDr. Ondřej Ryba  
oznamuje, že prodává krmiva pro psy a kočky.  

V kvalitě od ekonomických po super prémiová. 
Vše za internetové ceny. Například granule 

Special Dog 10kg za 276,-Kč, 20kg za 485,-Kč 
dále granule značek Aport , Sportmix, Calibra, 
Brit, Pro Pac, H-Allergen atd, prémiové granule 
pro kočky normální i kastrované 2kg za 80,-Kč a 

10kg za 400,-Kč.  
Kvalitní konzervy, odměny a pamlsky.  

A nyní i vánoční balíčky."  
 



 Rybáři pozor !  

 V obci OTNICE na ulici Boženy Němcové byl nově 
otevřen obchod  pana Křivánka , který vyrábí a 
prodává formy na odlévání olůvek, krmítek a 
jigových hlaviček určených pro rybolov.   

 Nyní je ta správná doba pro vánoční dárek.  

 Přijďte se k nám podívat  každé pondělí, středu a 
pátek od 13.00 do 20-ti  hodin. Určitě si vybere 
každý.  

 Pro každého zdarma kapesní kalendář a při nákupu 
ihned 10% sleva z celkového nákupu.  

   

•   



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  


