
Obecní vysílání 



  Drůbežárna Prace  bude ve středu 28.9.2011   

   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 

 



Pepíčkovo řeznictví bude ve čtvrtek 
29.9.2011 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,-  

 



Zemědělský podnik Dolní Dunajovice 
bude v pátek  30.9. 2011 v 9 hod.   

u samoobsluhy prodávat: 

 

 

 

  Jablka  ……………………………….……………  18 Kč/kg 

 Brambory na uskladnění  po 12,5 a 25ti kg 

     ………………………………………………………. 10 Kč/kg 

 Cibuli na uskladnění po 5 a 10 kg  ..…  14 Kč/kg 



Ve čtvrtek 29. září otevírá v naší obci  

(vedle knihovny v bývalém kadeřnictví) 

novou prodejnu firma  CUPÁK  domácí dílna. 

Nabízí vše pro dům, dílnu i zahradu.  

Otevírací doba  

po – pá  7 – 11  15 – 18 hod. 

sobota  8 – 12 hod. 

Jako službu zákazníkům nabízí rozvoz zboží 
ZDARMA po Žatčanech a okolí.  

Těší se na Vaši návštěvu. 

 



 

Matrika Těšany  

oznamuje občanům, že 

 od 26. do 30.9.2011  

nebude mít úřední hodiny. 



POZVÁNKA NA OSLAVU 

880 LET 
OD PRVNÍ PÍSEMNÉ 

ZMÍNKY O OBCI 
 

NEDĚLE 2.ŘÍJNA 2011 



 
 

 PROGRAM SLAVNOSTI V NEDĚLI 2. ŘÍJNA 2011 
 9:30  v kostele mše sv. za živé a zemřelé rodáky  
   a obyvatele obce  
 14:00  oslava na návsi: 
 položení věnce u pomníku obětem válek 
 představení a prodej knihy „Z historie obce Žatčany“ 
 kroje a tradice v obci 
 vystoupení krojovaných skupin 
 vystoupení žatčanských mužáků 
 posezení s cimbálovou muzikou "Donava" 
 projížďka koňským povozem po obci 
 19:00  v  orlovně beseda o historii obce  

Všichni jste srdečně zváni! 
  
 



DOPROVODNÝ PROGRAM V NEDĚLI 2. ŘÍJNA 2011 

OD 13:00 DO 18:00 HODIN 
Kostel Nejsvětější Trojice, kaple sv. Maří Magdalény: prohlídka 

nejstarších historických staveb v obci 

Fara: výstava o historii obce a farnosti 

 
Orlovna:  nejstarší historie obce, hrob keltského bojovníka  

   výstava z činnosti jednoty Orla Ţatčany 

   výstava z činnosti fotbalového klubu SK Ţatčany 

   výstava z činnosti modelářského klubu MK Alka 

Sokolovna:  výstava z činnosti jednoty Sokola Ţatčany 

   výstava trofejí Mysliveckého sdruţení Ţatčany 

   výstava výtvarných a rukodělných prací občanů 

ZŠ a MŠ:  den otevřených dveří 

Hasičská zbrojnice: přehlídka poţární techniky 

Náves:  u bývalé hasičské zbrojnice výstava motorek a 

  veteránů 

V případě nepříznivého počasí se kulturní program 

uskuteční ve velkém sále orlovny 

Po celé odpoledne občerstvení zajištěno 



 
 

  

 

   
 

 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 

  
 



U sokolovny se našla 
cyklistická helma, 
majitel si ji může 
vyzvednout na 
obecním úřadě. 

 



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



Najde svého majitele, 
nebo nového hodného 
„páníčka“? 



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 



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. 



                  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 

 



 

 

 Pan Luboš Lauterbach   

nabízí cihly  

ze spadené zídky u jeho domu  

za odvoz. 
 



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  


