
Obecní vysílání



Našel se zatoulaný pejsek –
kříženec hnědé barvy. 
Majitel si ho může vyzvednout 
na obecním úřadě.



Najde svého majitele,
nebo nového hodného 
„páníčka“?



Zemědělský podnik Dolní Dunajovice bude 

v pátek 9.9. 2010 v 9 hod.  

u samoobsluhy prodávat:

Jablka  golden na uskladnění ……….  18 Kč/kg

Brambory na uskladnění po 12,5 kg a 25ti kg  
……………………………………………..………… 7 Kč/kg

Cibule na uskladnění 5 a 10  kg …….. 10  Kč/kg



Zveme všechny děti, které chtějí 

tancovat tanečky na slavnosti obce

na pravidelné schůzky

každý pátek v 18 hod do orlovny. 

Začínáme již tento pátek 9.9.2011.

S sebou si vezměte přezůvky. 

Těšíme se samozřejmě na 

všechny, kteří tancovali letošní 

hodové pásmo.



Skládka

bude otevřena 

v sobotu 10. září  

od 10 do 12 hod.







                  Budulínek  
se po prázdninách vrací ! 

 
                                                            

 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
                       Těší se na vás Bětka, Lída a Anna.     
 

v Sokolovně v Žatčanech 

každý čtvrtek od 10:00 do 11:30 
první setkání 8.9. 2011 

 



OÚ Otnice ve spolupráci s farností 
pořádají v neděli 11. září v 15 hod. 

v kostele sv. Aloise v Otnicích

koncert skupiny JAVORY 

- Hana a Petr Ulrichovi.

Předprodej vstupenek 

na OÚ v Otnicích, vstupné 200 Kč.



Občanské sdružení Diakonie Broumov 

ve spolupráci s Farní charitou Žatčany
vyhlašuje

H u m a n i t á r n í   s b í r k u
* Letního a zimního oblečení (dámské, 
pánské, dětské) * Lůžkovin, prostěradel, 
ručníků, utěrek, záclon, látek  * Domácí 

potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky –
vše jen funkční  * Peří, péřových a 

vatovaných přikrývek, polštářů a dek



Věci, které nám prosíme nedávejte:

Elektrospotřebiče, ledničky, televize, nábytek, 
počítače, jízdní kola, lyže, dětské kočárky

- ty se transportem znehodnotí

Sbírka se uskuteční 

do 15. října 2011. 
Věci zabalené  do igelitových pytlů 

můžete ponechat ve dveřích domu č.p. 16  

( u Jouzů). 

Děkujeme za Vaši pomoc.

Vladimíra Sedláčková



Z naší vesnice



U příležitosti oslav 880 výročí písemné zmínky 

o Žatčanech a vydání historické publikace 

kronikáře obce pana Josefa Sedláčka, se bude 

v neděli 2.10 2011 konat lidová slavnost,

na které se představí všechny organizace a 

spolky působící v obci.

V sokolovně bude uspořádána výstava 

výtvarných a rukodělných prací našich občanů.

Prosíme všechny ty, kteří malují, vyšívají, vyrábí 

keramiku či se věnují jiné zálibě, kterou by rádi 

představili ostatním, aby kontaktovali starostu 

obce nebo kulturní výbor.



V neděli 25.9. 2011 ve 14,00 hodin se na 
tenisových kurtech uskuteční oblíbený 

podzimní turnaj ve volejbale o

„Pohár starosty obce“ s burčákem. 

Zveme všechny místní organizace a spolky, 
dospělé, mládež i diváky k účasti na této 
sportovní akci. Prosíme všechny týmy o 

nahlášení účasti předem, aby bylo možné 
včas naplánovat rozvrh jednotlivých zápasů. 



Na kabelové televizi je od 18.7. 2011 
obnoveno vysílání slovenských 

programů.

Digitálně:

42. kanál STV  a STV 2

43. kanál JOJ, JOJ+, MARKÍZA, DOMA

Analogové vysílání na kanálu  S 12    
PRIMA LIVE 





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







Nabízí Vám:
• Kompletní kosmetické ošetření profesionální značkou ALCINA,  

vyvinutou v laboratořích Dr. Kurta Wolffa
• Ošetření obličeje i dekoltu • Přímý prodej kosmetických přípravků
• Líčení a poradenství • Kompletní denní, večerní a slavnostní líčení
• Manikúru a ošetření rukou • Parafínový zábal
• Pedikúru • P–Shine - přírodní japonská manikúru
• Epilaci teplým voskem • Barvení obočí a řas

Otevírací doba (dle objednávek):
Po 9:00 – 19:30 hodin
Út 8:00 – 16:00 hodin
St 9:00 – 19:30 hodin
Čt 9:00 – 19:30 hodin
Pá 8:00 – 15:00 hodin

Na návštěvu se těší Bc. Jana Sedláčková
Telefon: +420 728 266 049
e-mail: freya.kvalitne@email.cz
Více informací naleznete na www.freya.kvalitne.cz

http://www.freya.kvalitne.cz/
http://www.freya.kvalitne.cz/


Prodám
čerstvě vytočený včelí med.

V nabídce je květový, slunečnicový 

a akátový med.

Cena za 1 láhev Omnia – 100,- Kč.

MVDr. Jiří Ryba

Žatčany 218 


