
Obecní vysílání



MUDr. Šultes oznamuje, že

1. a 4. července 2011

nebude  ordinovat.

Akutní případy ošetří 

MUDr. Víšková. 



MUDr. Víšková oznamuje, že 

7. a 8. července 2011

nebude ordinovat,

akutní případy  ošetří 

MUDr. Šultes.



Skládka

bude otevřena 

v sobotu 2. července  

od 10 do 12 hod.



ŢIDLOCHOVICKÝ DĚTSKÝ SBOR

S K Ř I V Á N E K 
Vás srdečně zve na

NA  LETNÍ  KONCERT
s mezinárodní účastí

Účinkují:  WESLEY INSTITUTE CHOIR

SYEDNEY  AUSTRÁLIE

Dirigent:  Sadaharu Muramatsu

a

ŢIDLOCHOVICKÝ DĚTSKÝ SBOR

S K Ř I V Á N E K
Dirigent:   Zdeňka Vrbová, Miloslav Buček

Klavír:   Daniela Velebová

Průvodce koncertem:  Michaela Vráblíková

Neděle 3. července v 19 hodin - kostel Ţidlochovice 

vstupné 70 Kč  *  prodej vstupenek od 18 hod. v kostele

TĚŠÍME SE NA VÁS!



Z důvodu čerpání řádné 
dovolené bude 

Stavební úřad Sokolnice 

v pondělí 4. července 2011 

mimořádně uzavřen. 

Děkujeme za pochopení.



Upozornění

Pojízdná prodejna masa 

(Pepíčkovo řeznictví )

do naší obce 1. týden 

v červenci z důvodu čerpání 
dovolené nepřijede. 



Paní Marie Čumpová, 

Žatčany 286

prodává pondělí - pátek 

od 17 – 19 hod.

Rané brambory 

Okurky salátové (hadovky) 



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.



Z naší vesnice



Poděkování
Předposlední červnový víkend se nesl v naší obci ve 

folklorním duchu. Snad celé Žatčany slavily 
tradiční hody, které se konají na svátek 

Nejsvětější Trojice. Děti i krojovaná mládež se na 
hody velmi pečlivě a s dostatečným předstihem 

připravovaly. Nácvik hodového pásma dětí 
probíhal již od dubna. Hned od prvního setkání 

bylo vidět, jaké máme v obci talenty. S nadšením 
se všichni vrhli do nacvičování tanečků, které z 

větší části tvořily tance Brněnska. 



Pod májí jste již mohli také vidět a především slyšet, jako 
již několik posledních let, naše malé hudebníky, kteří 
doprovázeli pásmo menších dětí na housle, flétny a 

klarinet spolu s místním hudebním tělesem "tatínků". 
Vzájemně si také menší a větší děti vypomohly se 
zpěvem na mikrofon. Počasí sice ještě při průvodu 
nebylo vůbec jisté, ale nakonec celé nedělní hody 

proběhly na krásné žatčanské návsi za velmi 
příznivého počasí.

Touto cestou děkujeme všem dětem, které letošní 
hody obohatily svou účastí na nácviku tanečků, 

a jejich rodičům, kteří je oblékli do krásných krojů.

Renata Kleinová & Martina Fialová



Rodinná

kronika



Poslední rozloučení 

s paní

LILI TICHOU
se koná v sobotu 2. července  ve  14 hod. 

v obřadní síni v Ivančicích.

Autobus pro smuteční hosty bude 
přistaven ve 12:30 hod. a pojede  po 

zastávkách ČSAD v Žatčanech. 







Kdo tu bude orat, 

kdo políčko sklízet,

kdo svérázným ostrovtipem

dědinu naši rozebírat ?

V sobotu 25.6.2011 oslavil 

pan Zdeněk Sýkora

své narozeniny. 



Do dalších let 

hlavně hodně zdraví, 

štěstí a  Boţího poţehnání 

přejí rodiny 

Sýkorova, Vágnerova 

a Konečná.





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 




