
Obecní vysílání 



Svolávám  

11. zasedání zastupitelstva obce na středu  

14. 9.2011 v 19 hod. do zasedací místnosti OÚ 

 
Program : 

1. Zahájení 

2. Základní a Mateřská škola 

3. Výročí obce 

4. Pronájem části budovy starého OÚ 

5. Různé 

 

                                       Ing. František Poláček, starosta 

 



Pepíčkovo řeznictví bude ve čtvrtek 
15.9.2011 v 9 hodin  

u samoobsluhy  prodávat základní 
sortiment vepřového, hovězího  

a kuřecího masa, široký sortiment 
domácích uzenin a jiných masných 

výrobků. 

Akce: vepřová plec 79 Kč/kg, vepřová 
kýta a kotleta s kostí 89 Kč/kg, domácí 
uzený bůček a blažovská klobása 99,-, 

pangasius I.jakost 69,-  

 



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



Najde svého majitele, 
nebo nového hodného 
„páníčka“? 



                  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 

 



 

Firma Agro MONET, a.s. 

přijímá brigádníky  

na sběr hroznů  

ve vinohradě.  

Informace podá  

paní Vognárková  

na tel.čísle 721 808 227.  



 

Firma LARGO  

Újezd u Brna přijme 

vyučené pekaře, pekařky,  

i na zaučení  

a pomocné síly. 

Zájemci se mohou hlásit na 

tel. 544254780, 724517362  



  Drůbežárna Prace  bude v sobotu 17.9.2011   

   v 9:30 hod. u  samoobsluhy prodávat: 

  kuřice všech barev  stáří 12-22 týd.  100- 150 Kč/ks 

 broj. káčata   stáří  2 - 4 týdny               45 – 80 Kč/ks 

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

 slepice stáří 1 rok                                             60 Kč/ks 

 chovné kohouty stáří 12-22 týdnů    100-150 Kč/ks 

 krmení a vitamínové doplňky pro drůbež  

 a králíky 

 



    KRAX Ivanovice   

    bude  v sobotu  17.9.2011   

    od 14:20  do  14:40 hod.  prodávat  

   u  samoobsluhy: 
  

 kuřice za  150 Kč/ks 

 roční slepice za 60 Kč /ks 

 chovné kohouty za 150 Kč/ks 

  
 



 Orel jednota Židlochovice si Vás dovoluje 
pozvat do nově otevřené restaurace „Za 
komínem“ na víkend s jižanskou kuchyní. 

Ochutnat můžete speciality italské, 
francouzské, španělské a mexické 

kuchyně.  

 Těšíme se na Vás v restauraci „Za komínem“, 
Orlovna Židlochovice, Cukrovarská 738, 
Židlochovice, od pátku 16.9. do neděle 

18.9.2011.  Rezervace možná na tel. 
774 033 106. Více na www.zakominem.cz. 

 

http://www.zakominem.cz/
http://www.zakominem.cz/


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 



 

 

 KNIHOVNA  

 BUDE V PÁTEK 16. 9. 2011  

 Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ  

ZAVŘENA. 



 

Tenis pro všechny 

  



Kurzy tenisu znovu začínají 
Začátečníci i pokročilí všech věkových 

kategorií, připojte se k nám. 

 

Více informací v sobotu 17.9.2011  

v 10:00 hod. na tenisovém hřišti. 

 

Veronika a Guerric Michelon,  

tel. 776 733 864   

 



  MUDr. Šultes  oznamuje, že 
od 19. do 23. září 

  nebude  ordinovat. 

 

 Akutní případy ošetří  

 MUDr. Víšková.  

 
 



MUDr. Jiří Pirner oznamuje, že  

  12. 9. – 23.9. 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 

 



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. 

 

 



Historický jarmark a vinobraní 2011  
Sobota 17.9.2011 Orlovna Telnice 

Areál Orlovny v Telnice ožije v sobotu 17. září 2011 
jarmarečním děním. Pro návštěvníky jsou připravena 
tradiční řemesla a výrobky, výstava lidových krojů 
s ukázkami žehlení, divadelní představení 
Komedianti na káře, ukázky historického šermu a 
bohatý sportovně-historicky laděný program pro 
děti. Nebude chybět ani maso na rožni, tradiční 
placky pečené na otevřeném ohni a samozřejmě 
výborný burčák. Milovníci folkové hudby se také 
mohou těšit na koncert skupiny KOŇABOJ.  Srdečně 
zvou pořadatelé. 



Historický jarmark a vinobraní 2011 

 Program 

 14:00  zahájení jarmarku 

    vyhlášení soutěží pro děti 

    otevření výstavy lidových krojů 

 16:00  divadelní představení Komedianti 
   na káře 

 16:30  ukázky historického šermu 

 18:00  koncert skupiny KOŇABOJ 
 



Římskokatolická farnost Rajhrad 

Vás srdečně zve na 

Benefiční varhanní koncert,  

který se uskuteční  

9. října 2011 v 16:00 hod. 

v kostele sv. Petra a Pavla v Rajhradě. 
Zazní skladby od známých i méně známých skladatelů  

v podání nejen rajhradských varhaníků… 

Vstupné dobrovolné. 

Výtěžek bude použit na údržbu varhan. 



 

 

 Pan Luboš Lauterbach   

nabízí cihly  

ze spadené zídky u jeho domu  

za odvoz. 
 



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  


