
Obecní vysílání



Jízdní řády pro náhradní 
dopravu v době stávky 

dne 16.6.2011 

jsou vyvěšeny na 
autobusových zastávkách.



Upozorňujeme děti, které nacvičují tanečky 
na hody, že nácvik bude

tento týden mimořádně ve středu a v pátek vždy 
v 18 hod. na návsi. 

V případě špatného počasí v Orlovně.



Základní umělecká škola v Kloboukách u Brna
vyhlašuje

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
pro šk. rok 2011/2012

do hudebního a tanečního oboru.
Do hudebního oboru můžeme přijmout žáky na housle, violu, 

violoncello, kontrabas, kytaru, klavír, keyboard (el. klávesy), 
akordeon, cimbál, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, 

saxofon, trubku, baskřídlovku, pozoun, tubu, bicí nástroje a zpěv.
Do hudebního i tanečního oboru můžeme přijmout žáky od 5-ti let.

Přijímací zkoušky se budou konat ve dnech 16. a 17. června 2011 od 
12:00 do 17:30 hodin v ředitelně Základní umělecké školy v 

Kloboukách.

Další informace o naší škole najdete na webových stránkách školy 
zusklobouky.czweb.org

http://www.obeczatcany.cz/resources/upload/data/505_2011_06_07 Klobouky.PDF
http://zusklobouky.czweb.org/


Paní Marie Čumpová, 

Žatčany 286 prodává 
pondělí - pátek 

od 17 – 19 hod.

rané brambory



Ve čtvrtek 16.06.2011 v 9:00 hod přijede do naší 
obce pojízdná prodejna masa a uzenin -
Pepíčkovo řeznictví a uzenářství. Nabízí 

základní sortiment vepřového, hovězího a 
kuřecího masa, široký sortiment domácích 

uzenin a jiných masných výrobků.

Speciální akce na měsíc červen :
zbojnická klobása 103,- Kč/kg
anglická slanina 109,- Kč/kg
vepřová kýta 92,- Kč/kg
vepřová plec 79,- Kč/kg
kuřecí prsa chlazená 109,- Kč/kg



Drůbežárna Prace bude  ve čtvrtek  16.6.2010  

v 9:30 hod.  prodávat u samoobsluhy:

kuřice všech barev, stáří 12-22 týdnů  100-150 Kč

slepice stáří 1 rok                               60 Kč

brojlerová káčata stáří 2-4 týdny     45-80 Kč

housata stáří 1-3 týdny                       90 – 130 Kč

krůty stáří 6-11 týdnů                         170-280 Kč/ks

husokačeny stáří 1-4 týdny 65-90 Kč/ks

krmení a vitamín. doplňky pro drůbež  a králíky



Zemědělský podnik Dolní Dunajovice
bude v pátek  17.6. 2011 v 9:30 hod.  

u samoobsluhy prodávat:

Nové české brambory po 12,5 a 25 kg

za 12,50 Kč/kg

Třešně, višně, meruňky navážené po 
jednom kg ……………………….25 Kč/kg

Melouny ………………………….19 Kč/kg



KRAX Ivanovice

bude v pátek 17. 6. 2011 

od 14:20 do 14:40 hod.

prodávat u samoobsluhy:
Kuřice  za 150 Kč

Krůty za 280 Kč

Roční slepice za 60 Kč

Krmné směsi



KNIHOVNA 

BUDE V PÁTEK 

17. 6. 2011 ZAVŘENA.



Vážení občané, organizátoři závody K24 
vás prosí o zvýšení pozornosti při 
přecházení hlavní silnice ve dnech 

17. a 18. června 2011. 

V tomto termínu budou naší obcí 
projíždět účastníci 

čtyřiadvacetihodinového 
cyklistického maratónu K24. 

Závodníci budou označeni žlutými 
startovními čísly.



Pozvánka na hody

Žatčanští stárci Vás srdečně zvou na 
ŽATČANSKÉ HODY, které se uskuteční ve 
dnech 18. až 20. června 2011.



Ve čtvrtek 16. června 

v 16:30 pojedou stárci 
pro máji. 

Přijďte jim pomoct, 

sraz je na návsi.



Sobota 18. června:
14:00 hod. Stavění máje
20:00 hod. Hodová zábava, hraje skupina  RAFAEL

Neděle 19. června:
9.00 hod. Mše svatá
14.30 hod. Krojovaný průvod obcí
16.00 hod. Taneční pásmo dětí a mládeže, stárci

zatančí Českou besedu
20.00 hod. Večerní hodová zábava
00:00 hod. Půlnoční překvapení
Po celý den hraje dechová  hudba HORENKA                    

Pondělí  20. června:
19.00 hod. Ženáčské hody, hraje ZLAŤANKA



Skládka

bude otevřena 

v sobotu 18. června  

od 10 do 12 hod.



SK Žatčany si Vás dovoluje srdečně pozvat na 
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Oslavy se uskuteční v sobotu 25. června 2011  

na fotbalovém hřišti v Žatčanech 
 

Program: 

10,oo hod – utkání přípravky SK Žatčany s dívčí přípravkou  

                      Zbrojovky Brno 

12,45 hod – slavnostní zahájení pohárového turnaje mužů za   

                      účasti SK Měnín, SK Moutnice, SK Újezd u Brna a SK  

                      Žatčany 

15,3o hod    cca – mezifinále – „stará garda“ Žatčany - Moutnice 

 

Po celý den bude možné si prohlédnout výstavku z historie 

žatčanské kopané. 

 

Na sportovní program naváže přátelské posezení při hudbě. 

 

Občerstvení zajištěno 

 

SK Žatčany si Vás dovoluje srdečně pozvat na 
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Oslavy se uskuteční v sobotu 25. června 2011 

na fotbalovém hřišti v Žatčanech

Program:

10:00 hod – utkání přípravky SK Žatčany s dívčí přípravkou 

Zbrojovky Brno

12:45 hod – slavnostní zahájení pohárového turnaje mužů za  
účasti SK Měnín, SK Moutnice, SK Újezd u Brna a SK             
Žatčany

15,30 hod    cca – mezifinále – „stará garda“ Žatčany -
Moutnice

Po celý den bude možné si prohlédnout výstavku z historie 
žatčanské kopané.

Na sportovní program naváže přátelské posezení při 
hudbě. Občerstvení zajištěno



TJ Sokol Sokolnice oddíl Malé kopané pořádá ve 
dnech 1. – 5. 7 již dvacátý ročník turnaje 

v malé kopané.

Jako host na turnaji vystoupí Lucie Bílá 

s orchestrem Petra Maláska. Dále vystoupí Karel Gott
Revival, Pozdní Sběr a další. Na turnaji vás čeká 

prase na grilu, steaky a další speciality. Žízeň uhasí 
chlazené pivo a další nápoje.

Jako hlavní cena tomboly je osobní automobil 
PEUGEOT 107.

Vstupenky na vystoupení Lucie Bílé si můžete 
zakoupit v samoobsluze v Žatčanech.



Zahradnictví  Žatčany
Jiřina Franková tel. 776 030 447

vyhlašuje výprodej na vybrané druhy balkonových 
rostlin: 

Muškát převislý – jednoduchý květ 10 Kč, 
plnokvětý 15 Kč, 

Pethunie 5 Kč, Netýkavka 10 Kč 

Otevírací doba:
Po – Pá  9-11     13-17
Sobota  8 – 17 hod. 



Ochrana hnízd.
Vážení spoluobčané, členové mysliveckého 

sdružení Vás prosí o pomoc  při ochraně 
ohrožených hnízd pernaté zvěře.

Pokud na svém pozemku při sečení trávy 
nebo vojtěšky naleznete hnízdo bažantích 
slepic nebo koroptví a ochráníte ho před 
zničením až do vylíhnutí kuřat, dostanete 

od mysliveckého sdružení v době 
podzimních honů 1 bažanta. 

Nalezená hnízda nahlaste kterémukoliv 
členu MS Žatčany.

Děkujeme za spolupráci



Vážení občané, provozovatel 
kabelové televize oznamuje, že 
z důvodu přechodu slovenské 
televize na digitální vysílání 

nebude možné v naší kabelové 
televizi asi po dobu jednoho 

měsíce přijímat signál 
programu STV 2 a Markíza.



Opětovný příjem bude možné 
zajistit až po nainstalování 

vysílačů na slovenské straně, 

s dosahem pro naši oblast. Proto 
nelze v současné době přesně 

stanovit, od kdy bude obnoveno 
vysílání těchto programů. 

Za pochopení této situace děkujeme.







Trápí Vás nějaká kila navíc? Máte zdravotní problémy,

o kterých se bojíte mluvit? Už to s Vaším tělem není co 
to bývalo? Víte proč je škodlivý viscerální tuk?

Pokud chcete znát odpovědi na Vaše otázky a dozvědět 
se novinky a trendy z oblasti výživy, tak neváhejte 

a konzultujte nás. Poskytujeme dlouhodobý servis 

a poradenství, kde se dozvíte jak správně hubnout bez 
JOJO efektů.

*AKCE – červen a červenec 2011 kompletní tělesná 
analýza pro nové klienty ZDARMA (běžná cena 500 Kč)

Studio Wellness – centrum kompletní péče o člověka v 
Otnicích

Specializovaný poradce:  Marie Jadrná, tel. 608 522 529













Firma ESTOP –Sokolnice nádraží

tel. 544 254 026

nabízí velkou letní slevu pevných paliv až o 
10% od 11. dubna do 18. června 2011

• Výrazné slevy pro držitele zákaznických karet

• Balené brikety po 40 kg

• Výměna PB lahví 

• Prodej a rozvoz písku a oblázků

• Příznivé ceny autodopravy, sobotní rozvoz paliv a 
písku

• Večerní objednávková služba tel. 739 203 736



Prodám
čerstvě vytočený včelí med.

Cena za 1 láhev Omnia – 100,- Kč.

MVDr. Jiří Ryba

Žatčany 218 


