
Obecní vysílání 



 
MUDr. Víšková oznamuje, že  

v úterý 4.10.3011 
bude ordinovat  

pouze do 9 hod. a pouze 
pro akutní pacienty.   

 
   
  

 



  

Rybářství Dujsík  

PRODEJ ŽIVÝCH RYB  
v úterý 4.10.2011 ve 12 hod. 

u samoobsluhy  

               Kapr        79 Kč/kg 

   Štika           250 Kč/kg 

   Pstruh                          125 Kč/kg           

               kapří půlky                  135 Kč/kg 

Nabízí také jehňata na porážku, 
informace poskytne při prodeji ryb. 

 

Na požádání rybu zabije a vykuchá 

 



 MUDr. Jonasová oznamuje, že 
 6. a 7.10.2011   
 nebude ordinovat.  
  
 

 
  Zastupuje MUDr. Machalová 
  v Sokolnicích od 8 do 10 hod. pro 

nemocné, dále po tel. domluvě    
 na tel. 722 162 590. 



Svoz nebezpečných odpadů 

v sobotu 8. října u samoobsluhy 

od 9:55 do 10:15 hod. 
   Zdarma můžete odevzdat baterie všeho 

druhu, oleje, plechovky od barev, 
zářivky, výbojky, kyseliny a zásady, 

barvy a ředidla, teploměry, kosmetiku, 
pesticidy, fotochemikálie, léky, lepidla, 

desinfekční prostředky, čistící 
prostředky na okna a WC, laky, nádoby 

se zbytky chemikálií apod. 



Zkušební provoz  

noční linky  

  Brno (Tuřany) 

 -  Telnice a Žatčany  

v měsíci říjnu 2011 



 Starostové obce Žatčany a obce Telnice se 
dohodli na zkušebním provozu noční linky z 
Brna do Telnice a Žatčan v měsíci říjnu 2011. 
Dřívější snaha o zřízení této noční linky pod 
hlavičkou Integrovaného dopravního 
systému Jihomoravského kraje narazila na 
nezájem obcí na trase Brno-Šitbořice, a 
proto se starostové rozhodli vyzkoušet 
skutečný zájem ze strany obyvatel obou 
zmíněných obcí. 

 Autobus tedy bude jezdit vždy o víkendu z 
pátku na sobotu a ze soboty na neděli v 
těchto časech: 

 



 trasa Žatčany, Telnice, Brno (Tuřany-
Hanácká) - odjezd ze Žatčan v 01:00 
hod. 

 trasa Brno (Tuřany - Hanácká), Telnice, 
Žatčany - odjezd z Brna-Hanácká v 01:20 
hod. 

 Doba jízdy z Brna do Telnice, resp. 
Žatčan se odhaduje na cca 10-15 minut, 
podle aktuálního počasí či dopravního 
provozu.  Jízdní řád je vyvěšen na 
zastávkách autobusu. 

 Cena jedné jízdy činí 50 korun.  
 



 Služba je provozována společností 
Autodoprava Čech 

 Po měsíci provozu této noční linky bude 
vyhodnocena ekonomika celé této 
služby a na základě tohoto vyhodnocení 
poté učiní obě obce rozhodnutí o 
budoucnosti této myšlenky. 

 Věříme, že této služby rádi využijete a 
sama o sobě přispěje k větší ochraně a 
bezpečí našich občanů, kteří se potřebují 
v noci dostat především z Brna do 
Telnice/Žatčan. 

 
 



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. 

 



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  


