
Obecní vysílání



KNIHOVNA 

BUDE V PÁTEK 

15. 7. 2011 ZAVŘENA.



Skládka

bude otevřena 

v sobotu 15. července  

od 10 do 12 hod.



MUDr. Jiří Pirner oznamuje, že 

18. 7. – 29.7. 2011 

nebude ordinovat. 

Zastupuje  MUDr. Kučerová 

Otnice 49, telefon 544 240 088 

Út, Čt, Pá  7:30 - 8:30 hod. 

Po, St   12 – 13 hod.

v ostatní dobu zubní pohotovost 
Úrazová nemocnice Brno



Paní Marie Čumpová, 

Žatčany 286

prodává pondělí - pátek 

od 17 – 19 hod.

Rané brambory 

Okurky salátové (hadovky) 



MUDr. Halačková – Těšany

oznamuje, že bude mít                      
od 25.7 do 5.8. 2011 dovolenou,    

zastupuje MUDr. Kollegar

v Židlochovicích.



Prodejna potravin ENAPO 
oznamuje, že během prázdnin 
dojde k úpravě otevírací doby:

Po –Pá

6 - 12      15 - 17 hod.



Z naší vesnice



S U N F E S T
Populární české a slovenské kapely nebudou 
chybět na dvoudenním hudebním festivalu 
ve dnech 29. – 30. července 2011 v 
Žatčanech. Můžete zažít dva dny hudby, 
dobrého jídla, pití a zábavy.

Pro návštěvníky festivalu bude opět 
připraveno kompletní zázemí pro dvoudenní 
pobyt, včetně stanového městečka (spaní ve 
vlastních stanech) a sociálního zázemí, a to i 
pro zdravotně handicapované návštěvníky. 



O pestrý výběr jídla a pití nebude nouze díky 
partnerským firmám dodávajících nápoje a 
občerstvení. Těšit se můžete také na koktejlový bar a 
barmanskou show od společnosti Cocktailshow! 

Pátek 29.7. 2011

Kryštof | 21:30 , ALFA RYTMUS, KULTURNÍ ÚDERKA

LIDOPOP , TOKAMAK,  POZDNÍ SBĚR

Sobota 30.7. 2011

NO NAME | 20:00 

(jediné letní vystoupení kapely NO NAME na jižní 
Moravě) 

SALAMANDRA | 18:00 , CITRON | 21:30 DRAGON, 

MP dvojka, TRAKTOR 

Bližší informace naleznete na www.sunfest.cz

http://www.sunfest.cz/
http://www.sunfest.cz/




Servis jízdních kol 
včetně prodeje náhradních dílů.

Provozní doba každý den 

včetně víkendu, a to po 17 hod.,  

nebo dle domluvy přes mobil nebo e-mail. 

Pekárek František

Žatčany 316
e-mail: pfcyklo@centrum.cz

mobil: 602747430



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




