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Tato rozkvetlá letitá hrušeň byla vysázena před osmdesáti pěti lety,
kdy se narodil hospodář domu, před kterým roste.

Přeji panu Zdeňku Sýkorovi, aby ještě mnoho let mohl hledět
na tento rozkvétající strom.

starosta obce



2 /20 Žatčanský zpravodaj 2017

Z OBCE
ÚVOD

Ing. František Poláček
starosta obce

Milí spoluobčané,
vždy přemýšlím, jak napsat úvodní slovo do zpravodaje. Stejně 
to vždy skončí jako ve staré Anglii. U počasí.
Jaro zaskočilo velkým suchem a vysokými letními teplotami. Ale 
příroda je mocná a poradí si sama, pokud se jí do toho nebudeme 

moc vměšovat a omezíme své negativní vlivy na její činnost.
Spíš bychom se měli zamyslet nad tím, jak žijeme ve své zemi, 
svém regionu a své vesnici. Uběhlo sto let od vzniku republiky 
a za tu dobu si můžeme připomínat, co se povedlo, kde jsme 
šlápli vedle a jak jsme žili a žijeme v naší obci. 
Ve druhé polovině roku si budeme společně připomínat uply-
nulou dobu, vzpomínat, nezapomínat a také představovat nové 
vize společného života v Žatčanech.
Přeji vám také příjemné prožití hodů, největšího svátku obce, 
dětem úspěšné zakončení školního roku a vám všem zaslouže-
nou dobu prázdnin a dovolených.

PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODA-
ŘENÍ OBCE V ROCE 2017

Ing. František Poláček
starosta obce

Zastupitelé byli seznámeni na  únorovém zasedání s  plněním 
rozpočtu za rok 2017. V dubnu proběhl na obci audit a auditoři 
nezjistili žádné chyby a nedostatky. Příjmy schváleného rozpoč-
tu byly ve výši 9 801 500 Kč, příjmy upraveného rozpočtu byly 
12  742  500 Kč a  skutečnost činila 12  685  804,72 Kč. Výda-
je schváleného rozpočtu byly ve  výši 16  624  000 Kč, výdaje 
upraveného rozpočtu byly 17  439  400 Kč, skutečnost činila 
13 080 287,55 Kč. Saldo příjmů a výdajů je mínus 394 482,83. 
Výsledkem je schodkový rozpočet, který je kryt zapojením pří-
jmů z minulých let, tzv. financováním.
Z plánovaných akcí se nepodařilo uskutečnit rekonstrukci silni-
ce v Koutě, výstavbu dešťové kanalizace v Koutě, rekonstruk-
ci stavidla rybníka, opravu chodníků k  Újezdu a  opravu stře-
chy budovy č. 93. Tyto akce se přesunují dle rozpracovanosti 

do následujících let. Hlavní investiční akcí minulého roku byla 
rekonstrukce tenisového hřiště, stavební úpravy budovy obec-
ního úřadu (prosvětlení a změna dispozic kanceláří) a veřejné 
osvětlení v nové lokalitě Malá Niva. V budově školy byla pro-
vedena rekonstrukce topení a ohřevu vody. Po dokončení bylo 
technické zhodnocení budovy ZŠ v hodnotě 660 337 Kč předá-
no do správy ZŠ a MŠ Žatčany. Pokračuje projektová příprava 
na výstavbu dešťové kanalizace a rekonstrukce silnice v Koutě, 
na výstavbu silnice k Nivě a na výstavbu nové mateřské školy. 
Výstavba školky je plánovaná pouze za předpokladu obdržení 
dotace. Na opravy bylo celkem vynaloženo 261 877 Kč. Jednalo 
se o běžnou údržbu a opravy obecního majetku. V  roce 2017 
nebyly čerpány žádné úvěry, půjčky a finanční výpomoci. Obec 
splácela půjčku od  SFŽP na  kanalizaci ve  výši 4  402  600 Kč. 
V roce 2017 byly uhrazeny poslední splátky ve výši 406 600 Kč, 
půjčka je k 31. 12. 2017 splacena. 
Obec má založený termínovaný vklad na  dva roky (do  19. 6. 
2019) ve výši 2 mil. Kč s úrokem 0,40%. Obec vlastní v České 
spořitelně podílové listy Sporoinvest v hodnotě 4 926 932,26.  
Na běžných účtech má zůstatek ve výši 7 722 843,21 Kč.

Investiční akce v roce 2017 Kč

Komunikace Šanhaj 3 750,00

Dešťová kanalizace Šanhaj 1 250,00

Vodovodní přípojky občanů (2x) 14 888,00

Fontána 100 996,00

Základní škola Žatčany (Snížení energetické náročnosti - topení) 660 337,00

Studie - Výstavba mateřské školy 116 158,00

Veřejné osvětlení Malá Niva 721 208,00

Osvětlení tenisového hřiště 297 950,32

Rekonstrukce tenisového hřiště 1 277 599,00

Stavební úpravy obecního úřadu 1 030 972,09

Zařízení na zálohování dat (Synology) 43 611,00

Herní prvky dětského hřiště na Šanhaji 102 586,00

Ninja park – cvičební prvky 252 567,00

Sekačka Stiga 105 000,00

Nákup pozemku 688 150,00

Projektová příprava – dešťová kanalizace Kout 57 000,00

Projektová příprava – silnice Kout 60 000,00

Celkem 5 534 022,41
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KABELOVÁ TELEVIZE A MÍSTNÍ ROZHLAS

Zastupitelstvo dlouhodobě řešilo provozování kabelové televize 
a internetu v obci. V lednu proběhlo výběrové řízení a do sou-
těže na prodej se přihlásily dvě firmy. Podle vzorce nejúspěš-
nější nabídky byla vybrána firma itself s. r. o., která nabídla cenu 
500 000,- Kč a výhodnější garanci služeb, než firma konkurenč-
ní. V současné době se vysílání obecního kanálu dolaďuje.
V současné době připravujeme revizi stávajícího rozhlasu a plá-
nujeme jeho opravy a rozšíření na Malou Nivu .

SPORTOVIŠTĚ

Obec nechala v  roce 2017 zrekonstruovat víceúčelové hřiště. 
Původní předpoklad na opravu se změnil na kompletní rekon-
strukci. Pro lepší využití zastupitelé schválili doplnit hřiště osvět-
lením. Dále zamýšlí pořídit rezervační systém pro přehlednější 
a vyšší využití tohoto sportoviště. 
Během zimy byl také dokončen Ninja park. Přiznám se, že jsem 
měl trochu jinou představu o provedení tohoto sportoviště. Nin-
ja park je v provozu a  je určen pro starší mládež od  12-ti let. 
Věřím, že bude plnohodnotně využíván. Je nutné, aby si každý, 
kdo chce tento areál využívat, přečetl provozní řád! Na tomto 
hřišti se stal již první úraz. Zmiňuji se proto, že obec nemůže 
stát za každým sportovcem a držet nad ním ochrannou ruku. 
Za  mých mladých dob se mne nikdo doma neptal, na  který 
strom lezu a odkud jsem spadl. A pokud se mi něco stalo, řešilo 
se to v rodině. Obec tyto prvky pro volnočasové aktivity buduje 
na žádosti občanů, které vyšly z dotazníkového průzkumu.<
Jen mne mrzí to, že nové stavby musí někteří výtečníci hned ni-
čit. Myslím, že pár šroubů si může každý pořídit na své náklady. 
Není nezanedbatelné, že jsem strávil čtyři hodiny v Brně hledá-
ním po obchodech odpovídající šrouby, které si někdo na hřišti 
půjčil a tím ohrožoval zdraví těch, kteří sportoviště využívají.

POSTŘEHY Z OBCE 

Je smutné, že nově zbudované věci jsou hned pomalovány. Ale 
na druhé straně si vážím rodičů, kteří se zajímají, co jejich děti 
ve volných chvílích dělají. Byl jsem mile překvapen, když u dveří 
zazvonil kluk v doprovodu rodičů. I když měl uplakané oči, při-
šel mi říct, že i on se podílel na některých malůvkách a s rodiči 
slíbil, že zjedná nápravu. Kdyby takových rodičů bylo víc. 
O to víc jsem byl smutný, když proběhlo tradiční psaní po silni-
cích v noci na prvního máje. Omladina byla vtipná a slušná. Jen 
druhý den se objevil nápis na jedněch vratech rodinného domu. 
Jestli si pisatel myslel, že byl vtipný, tak o tom silně pochybuji. 
Měl by si to přebrat se svým svědomím.
Dále bych chtěl upozornit, že biokoridory obec pronajala. Takže 
kdo do nich chodí na trávu, využívá cizí majetek. Také by se mu 
nelíbilo, kdyby na jeho pole nebo zahradu chodil sklízet někdo 
jiný.

DOTAČNÍ TITULY NA ROK 2018.

Obec požádala v tomto roce o tři dotace, o dvě Jihomoravský 
kraj, o jednu ministerstvo pro místní rozvoj.
V rámci JMK jsme požádali o dotaci na nákup novějšího požár-
ního vozidla. Podmínkou bylo pořízení vozidla s nádrží na vodu. 
Naše zásahová jednotka vyjíždí k menším zásahům, v případě 
větších požárů slouží také jako zásobník vody pro profesionály. 

Z tohoto důvodu byla podpora jak požárního střediska v Židlo-
chovicích, tak Hasičského záchranného sboru JMK. Při rozdělo-
vání dotací bylo k této podpoře přihlédnuto a JMK na naši obec 
pamatoval dotací ve  výši 650  000 Kč, předpokládaná cena 
vozidla bude 1 000 000 Kč. Za  tuto podporu jsem poděkoval 
hejtmanovi JMK při příležitosti otevírání nové požární zbrojnice 
v Těšanech. 
Dále obec obdržela podporu z  Programu rozvoje venkova 
JMK ve výši 50 000 Kč na nákup komunální techniky VARI pro 
údržbu zeleně. Celková hodnota pořizované techniky bude asi` 
112 000 Kč.
A do třetice jsme obdrželi dotaci na opravu silnice na Ovčírnách 
ve výši 1 000 000 Kč od ministerstva pro místní rozvoj. Obec 
plánuje výměnu obrubníků, úpravu spádů odtoku vody z komu-
nikace a následně položení nového povrchu vozovky. Maximál-
ní výše dotace pro jednu akci je 1 000 000 Kč, předpokládaná 
celková cena opravy je 3 500 000 Kč. V současné době pro-
bíhá příprava výběrového řízení na  zhotovitele zakázky. Rádi 
bychom tuto akci uskutečnili ještě v tomto roce. 

DOTACE A DARY ORGANIZACÍM

A SPOLKŮM.

Obec jako každoročně poskytuje organizacím a spolkům pod-
poru na  činnost. Největší podpora směřuje do  spolků, které 
mají ve  svém vlastnictví budovy. Jejich příjmy z  provozování 
jsou minimální, a proto obec vypomáhá s provozem a opravami 
těchto budov. Sokolovna a orlovna bývají využívány pro spor-
tovní a kulturní akce všech občanů. 
V  letošním roce poskytla obec dotaci i SK Žatčany na opravu 
fasády kabin. I  když se fotbalový klub nezúčastňuje žádných 
soutěží, přesto se našli obětavci, kteří začali opět trénovat mlá-
dež. Možná v blízké době se fotbalová soutěž vrátí na žatčan-
ský pažit.
U dalších organizací a spolků si vážíme toho, že v obci udržují 
spolkovou činnost a v rámci svých možností se zúčastňují akcí 
pořádaných obcí.
Výše dotací a darů na rok 2018:
Orel 115 000 Kč, Sokol 170 000 Kč, SK Žatčany 45 000 Kč, SDH 
Žatčany 5 000 Kč, Junák – český skaut 8 000 Kč, Modelářský 
klub Alka Žatčany 18  000 Kč, Myslivecké sdružení Žatčany 
4 000Kč, Misijní klubko 8 000 Kč.

VÝROČÍ STA LET VZNIKU REPUBLIKY.

Součástí zpravodaje je pozvánka na oslavu 100 let vzniku samo-
statného státu. Tímto bych chtěl vás všechny přizvat k důstojné 
oslavě.
Proto prosím spolky, organizace, aby se v rámci svých možností 
spolupodílely představením svých aktivit a dovedností. Je mezi 
námi mnoho šikovných lidí, kteří by mohli předvést své záliby, 
svůj um. Rádi se s vámi sejdeme a společně bychom připravili 
vaši prezentaci. Při tvoření naučné stezky pořád hledáme do-
kumentární fotografie z různých staveb, staré fotografie krajiny, 
obce, spolkového života a jiné. Pátráme, jak v minulosti vypa-
daly různé části obce, co se změnilo. Pokud budete mít různý 
fotografický materiál, prosím o zapůjčení pro naskenování.
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ŘEŠÍTE VOLBU
NEBO ZMĚNU POVOLÁNÍ?
V CENTRU VZDĚLÁVÁNÍ
VŠEM ZDARMA PORADÍ

Centrum vzdělávání všem

Stejně tak, jako se v průběhu života mění naše potřeby v jaké-
koli oblasti, může se vyvíjet také náš zájem o konkrétní profesní 
či vzdělávací směr. Pro někoho je daný obor celoživotním poslá-
ním, pro jiného zastávkou po určitý čas.
 
Jak to máte aktuálně vy? Jste v práci/ve škole spokojení, nebo 
přemýšlíte o změně? Kde a jak se ale realizovat? Dnešní doba 
nám dává na výběr z mnoha možností. O to těžší může být roz-
hodování. Co je pro nás v pracovním životě „to pravé“? Na na-
lezení odpovědi nemusíte být sami.
 
Centrum vzdělávání všem (CVV) se kariérovým poradenstvím 
zabývá dlouhodobě. Za dosavadních pět let fungování této jedi-
nečné služby prošlo bezplatnými osobními konzultacemi téměř 
tisíc klientů při více než dvou tisících konzultacích.
 
Co dělá kariérový poradce?
Kariérový poradce je odborník, který umí pracovat s dětmi, do-
spívajícími i  dospělými napříč profesemi či vzděláním formou 
individuálních či skupinových aktivit. Kariérový poradce vám 
podá pomocnou ruku, pokud tápete, kam dál ve svém profes-
ním životě. Bude vaším průvodcem na cestě k lepšímu uplatně-
ní. Většina zájemců o kariérové poradenství v CVV absolvuje tři 
až čtyři konzultace. Záleží ale pouze na vás a vašem tématu, 
kolik konzultací budete chtít využít. Poradce je k dispozici zdar-
ma všem zájemcům od 14 let. Tedy i žákům a studentům, kteří 
zrovna řeší výběr vhodné školy. 

Individuálních konzultací můžete využít přímo na  pobočkách 
v  regionu. „Po  předchozí domluvě termínu jsme k  dispozici 
na  čtyřech pobočkách v  Jihomoravském kraji – v  Brně, Bos-
kovicích, Hodoníně a ve Znojmě. Stále častěji odpovídáme zá-
jemcům o profesní rozvoj také online. Na live chatu při databá-
zi dalšího vzdělávání pomáháme s  výběrem vhodného kurzu. 
E-mailová poradna řeší dotazy týkající se profesního uplatnění,“ 
popsala další služby vedoucí centra Hana Rozprýmová.

Udělejte první krok
Objednejte se na nejbližší pobočku CVV. Poradce se vám ozve 
a v nejbližším možném termínu proběhne osobní schůzka. 

Martina Milotová
Kariérová pora dkyně - Brno
milotova@vzdelavanivsem.cz
+420 702 157 701
www.vzdelavanivsem.cz

Miluše Těthalová
Kariérová poradkyně - Hodonín
hodonin@vzdelavanivsem.cz
+420 702 165 343
www.vzdelavanivsem.cz
 
Radka Kučerová
Kariérová poradkyně – Znojmo
znojmo@vzdelavanivsem.cz
+420 727 969 592
www.vzdelavanivsem.cz
 
Pavla Frňková
Kariérová poradkyně – Boskovice
frnkova@vzdelavanivsem.cz
+420 727 965 847
www.vzdelavanivsem.cz

HŘIŠTĚ 

Mgr. Jana Rudolecká
místostarostka obce

Děti v naší obci. To je téma, kterému se pravidelně zastupitel-
stvo obce a obecní výbory přímo či nepřímo věnují. Ať už se 
jedná o možnosti docházky do mateřské školy či základní školy, 
opravy jejich stávajících budov, plánovanou výstavbu nové bu-
dovy mateřské školy na zahradě ZŠ či konání mnoha akcí pro 
děti v průběhu celého roku. Abychom nalákali děti k pobytu ve 
venkovním prostředí, budujeme v obci také nová hřiště. Kon-
cem roku 2012 proběhla rekonstrukce dětského hřiště na ná-
vsi. Cena této rekonstrukce byla 168.000 Kč. Obecně je nutné 
připomenout, že do ceny jednotlivých prvků, která se často zdá 
přemrštěná, se kromě přípravy dopadové plochy, materiálu, 
dovozu a montáže prvků, promítá i získání potřebného bezpeč-
nostního certifikátu, který musí každý prvek mít. 

Plánování dětských hřišť v obci není tak jednoduché, jak by se 
na první pohled zdálo, a nejednou bylo příčinou vášnivých debat 

zastupitelů, ať už jde o jejich umístění, zaměření či výši inves-
tice. Že je ale jedno hřiště pro rozrůstající se obec málo, nám 
bylo jasné. Rozhodli jsme proto o zbudování dalších tří herních 
prvků s dominující pyramidou v parku Na Dolech, které doplnily 
venkovní posilovnu pro dospělé. Na tuto akci šlo z obecního 
rozpočtu 137.000 Kč. 

Aby to neměly děti z dolního konce obce na hřiště tak daleko, 
rozhodlo zastupitelstvo obce o vybudování dalšího hřiště, kte-
rému jsme nedali žádný název, a tak mu zůstal ten pracovní: 
„Hřiště u evangelického hřbitova“. Při jeho budování jsme vy-
slechli hlasy maminek ze Šanhaje a okolí, které upřednostňo-
valy spíše herní prvky pro menší děti. Aby se vydováděly i děti 
školou povinné, přidali jsme dva balanční prvky. Protože naše 
pracovní „hřištní“ skupina preferuje přírodní materiály, jsou 
všechny prvky, kromě kovového kolotoče, ze dřeva, za což se 
na nás pan starosta trochu škaredil, protože dřevěné prvky jsou 
mnohem náročnější na budoucí údržbu. Hřiště doplnila lavička, 
kameny na lezení a nově vysázené stromy. Hřiště je v bezpeč-
né vzdálenosti od hlavní silnice a pohodlně přístupné po polní 
cestě od rybníka. Náklady na vybavení hřiště se vyšplhaly na 
částku 105.000 Kč.
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Otázkou zůstalo, jak dostat ven i naše technikou pohlcené teen-
agery. Chtěli jsme jim vytvořit prostor pro zábavu i sportování, 
mírně stranou od centra obce. Inspirovali jsme se trendem zva-
ným parkour, což je (kromě jezdeckého parkourového skákání) 
disciplína francouzského původu, jejímž základem je schopnost 
dostat se z bodu A do bodu B bezpečně, plynule a efektivně za 
použití vlastního těla, a to prostřednictvím přemetů, salt vzdu-
chem, skoků apod. Po výjezdním zasedání zastupitelstva po 
místech v obci potenciálně vhodných pro toto hřiště a mnoha 
diskuzích, jsme se rozhodli pro jeho umístění za sáňkařským 
kopcem, tak aby doplnilo sportovní areál fotbalového a teni-
sového hřiště. Hřiště s „pravými“ parkourovými prvky se však 
ukázalo pro obec cenově nedostupné, proto jsme zvolili kombi-
naci masivních dřevěných prvků, doplněné jedním posilovacím 
kovovým prvkem. Pracovní název „Ninja park“ už tomuto místu 
zůstal. Prvky jsme rozmístili po obvodu plochy tak, aby v pří-
padě konání nějaké další akce nepřekážely. Při jejich výběru 
jsme mysleli i na jejich využití při tréninku fotbalistů či mladých 
dobrovolných hasičů. Hřiště doplní výsadba stromů v prostoru 
u strouhy tak, aby bylo mírně chráněno před větrem a pohledy 
ze silnice od Újezdu. Celková investice obce v tomto případě 
byla 260.000 Kč. 
V součtu tedy za poslední roky obec investovala do dětských 
hřišť částku minimálně 670.000 Kč. Současně na sebe vzala ne-
malý závazek spočívající v jejich údržbě! Zejména dětské herní 
prvky musí procházet pravidelnou revizí. O to víc nás mrzí, že 

nedlouho po otevření Ninja parku jsme objevili první stopy van-
dalství. Někdo si „dal tu práci“, že cvičební prvky pokreslil.

Konečně prošlo celkovou 
rekonstrukcí i tenisové 
hřiště. Protože nestačilo 
vyměnit jen povrch, ale 
bylo nutné provést nově 
betonáž obrubníků, osa-
dit novým pletivem a pro 
delší využití bylo rozhod-
nuto i o pořízení nového 
osvětlení, cena této re-
konstrukce se vyšplhala 
na částku 1.277.600 Kč 
plus osvětlení 298.000 
Kč. Prostor s basketba-
lovým košem je nově pří-
stupný bez omezení. 

Závěrem chci poprosit všechny návštěvníky hřišť o do-
držování provozních řádů, udržování pořádku a nepo-
škozování obecního majetku. Rádi bychom, aby hřiště 
sloužila i dalším generacím. 

1248 770 let král Václav I. dovolil, aby byl trh lovné zvěře přenesen z Měnína do Žatčan
1388 630 let markrabě Jošt připojuje ves ke Špilberku 
1573 445 let ves koupil biskup olomoucký Jan Grodecký, který ji připojuje ke statku Chrlice
1618 400 let jako poděkování za přežití moru postavili zbylí osadníci kapli Sv. Maří Magdaleny,
   kostel zasvěcen Nejsvětější Trojici (předtím sv. Martinu)
1848 170 let 7. 9. zrušeno poddanství (robota) v Čechách
1853 165 let střecha kostela pokryta břidlicí místo šindele
1893 125 let na č. 20 postavena nová dvoutřídní obecná škola
1908 110 let pořízeny věžní hodiny se třemi ciferníky
1913 105 let postaven dům č. 93 – bývalý Obecní úřad
1918 100 let za I. světové války padlo 23 našich vojáků
   28. 10. vznik samostatnosti  Československé republiky
   10. 11.  oslavila obec vyhlášení samostatnosti Československa
   11. 11. skončena I. světová válka
1923  95 let Dne 15. 7. slavnostně otevřena Sokolovna

HISTORICKÝ KALENDÁŘ (POKRAČOVÁNÍ)

Vladimíra Sedláčková 
žatčanská kronikářka



6 /20 Žatčanský zpravodaj 2017

MFF STRÁŽNICE 2018

Vladimíra Sedláčková 
žatčanská kronikářka

Nácvik vystoupení „Ta brněnská mája tenká“ na Mezinárodním 
folklorním festivalu ve Strážnici finišuje. Chasa se pravidelně 
schází a piluje své taneční vystoupení. Předvede starobylé tan-
ce, které jsou zaznamenány významnými folklorními sběrateli 
F. Sušilem a F. Bartošem. Mužáci také pilně nacvičují své písně, 
které doprovázejí tradičními koly. Někteří ještě pořizují nové 

kordule, tak aby všichni měli tmavomodré, které nejlépe odpo-
vídají ženatým mužům. 
V neděli 15. dubna se konala v žatčanské orlovně společná 
zkouška všech souborů, které se tohoto komponovaného po-
řadu zúčastní. Přijely soubory z Tuřan, Ochoze, Komína a Troub-
ska. Vystoupení doprovázely DM Večerka z Tuřan a CM Kyničan 
z Moravských Knínic. Nácvik byl velmi náročný, protože účast-
níků bylo více jak 150. Žatčanští jako hostitelé připravili pro své 
kolegy i občerstvení, takže i díky tomu zkouška proběhla uspo-
kojivě. Přesto nás všechny čeká ještě velký kus práce. Srdečně 
zveme všechny do Strážnice.

POSTŘEHY NÁPLAVY 3

JUDr. Milan Bedroš

Ten čas utíká mílovými kroky. Letos to bude 17 let co jsme kou-
pili dům na  Návsi a  14 let co v  obci bydlíme. Jako „náplava“ 
nezatížený různými vlivy sleduji kolem sebe, myslím si že ob-
jektivně, jak pozitiva, tak negativa. Je nutné konstatovat, že 
za dobu našeho bydlení v obci se mnohé zlepšilo ve prospěch 
obyvatel počínaje vybudováním tlakové kanalizace, úpravou 
řady místních komunikací a chodníků, modernizací a opravou 
školy a  školky, vybudováním dětských hřišť, rekonstrukcí uni-
verzálního hřištěkurtu, dobudováním odpadového hospodářství 
a co je velmi pozitivní, že obec čile žije – viz řada akcí po celý 
rok. Co se týká negativ, tak nebudu znovu rozebírat mé nega-
tivní postřehy ohledně přechodu místních dětí z místní školky 
do místní školy, odhazování upotřebených ubrousků, psích ex-
krementů (i když je velmi smutné stále nalézat tyto od velkých 
psů pár metrů od košů např. u autobusové zastávky apod.) nebo 
volného pobíhání nebezpečných psů bez náhubků. Nechávám 
na každém, aby se nad tím zamyslel a vyvodil z toho závěry. 

Co mě ale v  poslední době zneklidňuje je stav drobné zvěře 
kolem vesnice. Skoro denně chodím na procházku se psem jak 
obcí, tak kolem obce a často jezdím kolem obce na kole. Přitom 
sleduji obrovský úbytek drobné zvěře. Dříve jsem se hlavně při 

jízdě na kole musel vyhýbat drobné zvěři, dnes při procházce 
a jízdě na kole skoro o nic „nezavadím“. A pak přijde konec roku 
a kolem obce začnou střelecké myslivecké manévry, které stav 
zvěře sníží. Chápu, že na nízkém stavu zvěře se podílí řada vlivů 
jako přirození predátoři, automobilismus a polní chemie. Spo-
lečnost na ochranu a regulaci zvěře zavedla myslivost, kde se 
soustřeďují dobrovolníci, kteří se starají o chov a hospodaření 
v daném revíru. Vedle dobrovolných hasičů je to velmi chvály-
hodná další dobrovolná činnost v  obci. Myslivost je ošetřena 
patřičnou legislativou, která stanovuje mysliveckým sdružením 
jak práva, tak povinnosti. Mezi nejdůležitější povinnosti patří 
starost o chov neboli stav zvěře, které se v mysliveckém žar-
gonu nazývá „myslivecké hospodaření“. Myslím si, že se stala 
někde chyba a Roční plán mysliveckého hospodaření Myslivec-
kého sdružení v obci je špatně zpracován, protože jinak by se 
neorganizovaly hony k dalšímu snižování zvěře. Jistě bych mohl 
zakročit i  jinak přes kontrolní orgány nad myslivostí, ale to je 
to poslední, co bych za dané situace chtěl. Nechci tímto mým 
postřehem očerňovat členy mysliveckého sdružení, ale přivést 
je k zamyšlení se nad skutečným stavem zvěře, na čas si od-
pustit několik střeleckých manévrů a  jít si např. zastřílet a tře-
ba i zasoutěžit do řádné střelnice na asfaltové holuby. Činnost 
dobrovolného mysliveckého sdružení je, jak jsem již výše uvedl, 
chvályhodná a zaslouží si podporu jak společnosti, tak občanů, 
každoročně jim přispívám do tomboly, ale je nutné si uvědomit 
reálnou skutečnost stavu drobné zvěře v revíru.

FOLKLOR

NÁZORY OBČANŮ

1928  90 let elektrifikace obce
1938 80 let prezident E. Beneš vyhlásil 21. 5. částečnou a 23. 9. úplnou mobilizaci armády,
   na polích Pláňavy bylo zřízeno provizorní letiště s asi 12 stíhačkami

Údaje jsou čerpány z knihy Z historie obce Žatčany od Josefa Sedláčka, kterou vydala Obec Žatčany v roce 2011.
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NOVINKY ZE ŠKOLKY

Bc. Zdeňka Hrdličková
učitelka MŠ

Milí přátelé,
stále ještě v  naší školičce doznívá radost z  dárků, které děti 
objevily pod vánočním stromečkem. A čekalo jich tam opravdu 
požehnaně díky sponzorským darům některých našich přízniv-
ců. Děti se nyní mohou radovat z nových kostýmů, odrážedel, 
hraček a stavebnic. Začátkem ledna jsme si užili v MŠ DEN HRA-
ČEK. Děti si přinesly svoje oblíbené hračky, a celý den si s nimi 
hrály a půjčovaly je kamarádům. V polovině ledna za námi přijel 
ROCKER, který prý vystupoval i s Bon Jovi J, s hudebním pro-
gramem. Všichni jsme si zazpívali i zatančili na z ávěrečné dis-
kotéce. Předškoláci si už vyzkoušeli, jaké je to sedět ve školní 
lavici, ve vyučování. Po domluvě s paní knihovnicí Procházko-
vou jsme navštívili místní KNIHOVNU a odnesli si na památku 
pěkný dárek - záložky a omalovánky. Na školní zahradě probí-
haly  zimní radovánky, od sněhuláků až ke koulovačkám, kdy 
i samotné paní učitelky vypadaly jako sněhuláci. V únoru jsme 
si ve školce připravili KARNEVAL se zábavnými úkoly, tanečky 

a odměnami. Také jsme podruhé navštívili knihovnu. V březnu 
jsme zajímavě tvořili na DNI POKUSŮ S VOSKY, každý si vyrobil 
a odnesl domů malou svíčku. Zkoumali jsme změnu zabarvení 
sněženek v modrém a červeném inkoustu. Na naši školku se 
přišli podívat paní ředitelky a ředitelé z okolních škol. Moc se jim 
líbily naše skříňky s výsuvnými  botníčky v šatně a lehárna jako 
klidová místnost. Ve spolupráci s paní Švaňhalovou a Domšo-
vou jsme vytvářeli velikonoční dekorace na  VELIKONOČNÍCH 
DÍLNIČKÁCH. S maminkami i  tatínky si děti zhotovily originální 
výzdobu. Pro nás to byl příjemně prožitý podvečer s pohledem 
na šijící tatínky, společné povídání a fantazii dětí i rodičů. Před 
Velikonocemi jsme pro děti uspořádali LOV VELIKONOČNÍCH 
VAJÍČEK s  překvapením na  školní zahradě. Vyzdobili jsme si 
pěkně školku, povídali si o  velikonočních zvycích, tradicích 
a vytvořili si jarní a velikonoční výzdobu. Společně s dětmi jsme 
připravovali výrobky na  oblíbený školní JARMARK. Předškolá-
ci už nedočkavě počítali dny do zápisu do první třídy. Připravili 
jsme vystoupení v ORLOVNĚ ke Dni matek, čekají nás výlety do 
okolí, LAMACENTRUM, zápis do MŠ, Den dětí... Na závěr školní-
ho roku se rozloučíme s budoucími školáky oblíbenou zahradní 
slavností s pasováním.

ZE ŠKOLKY

ZE ŠKOLY

SLOVO ŘEDITELKY

Mgr. Alena Stávková
ředitelka ZŠ a MŠ Žatčany

V životě každého z nás je doba, kdy začneme bilancovat nad 
dosavadními zážitky či zkušenostmi. Dovolíte mi nyní shrnout 
své dosavadní zkušenosti, které se týkají mé funkce na místní 
základní a mateřské škole. 
Za takřka tři roky mého působení se škola poměrně dost změni-
la. Zda byly změny jen k dobrému, nám ukáže čas.
Aby vůbec nějaká pozitivní změna mohla nastat, bylo třeba 
zjistit, v  jakém stavu jsem školu obdržela po minulém vedení. 
K tomu mi posloužily dotazníky, které byly adresovány jak za-
městnancům, tak i rodičům dětí a žáků. No, a na jejich základě 
jsem pak uskutečňovala své záměry, některé z nich mi dovolte 
touto cestou zveřejnit.
Spolu s  kolegy jsme upravili drobnosti ve  školním vzděláva-
cím programu, zkrátili délku plaveckého kurzu (ze dvou hodin 
na jednu), v rámci dotačního programu jsme obnovili a rozšíři-
li žákovskou i učitelskou knihovnu. Rovněž jsme zavedli nové 
akce určené pro širokou veřejnost, např. Jarmark školy a Pexe-
so se seniory. Zakoupili jsme část nového nábytku do mateřské 
školy, v  jehož obnově budeme pokračovat i  nadále, aby děti 
vyrůstaly v krásném, barevném a podnětném prostředí.
Dotazníky mě zastihly i v tomto školním roce, kdy jsem na žá-
dost školské rady oslovovala rodiče opět s prosbou o vyplnění 
formulářů, tentokrát již elektronickou formou.
Výsledky jsou zveřejněny na webových stránkách školy. Na je-
jich základě jsem se rozhodla přejít na nový systém vedení škol-
ní matriky, který obnáší mimo jiné také elektronickou žákovskou 
knížku. Obsahem je rovněž pro vyučující přechod ze stávající 
listinné podoby třídní knihy na  elektronickou, pro rodiče pak 

rychlejší a přehlednější omlouvání absence žáků a snazší ko-
munikace se školou.
Během krátké doby se zruší facebookové stránky školy a škol-
ky. Aby však rodiče nepřišli o  oblíbené fotografie a  události 
z našeho prostředí, zavádíme od nového školního roku Stream. 
Je založen na  podobném základu jako facebook, ale přístup 
k jeho obsahu získají pouze zákonní zástupci dětí po dobu do-
cházky do školy či školky. Obdobně přejdeme od září i na elek-
tronické odhlašování stravy, a zamezíme tak případným problé-
mům s pozdním odhlašováním či přihlašováním stravy.
Jsem přesvědčena, že probíhající změny ve  školství směřují 
k  lepšímu a v naší škole tomu není a nebude jinak. Nesmíme 
však zapomínat, že nám jde v  první řadě o  děti, jejich blaho 
a vzdělání.

Krásné období jara přeje všem ředitelka školy.

ŠKOLA A SPORT

Mgr. Simona Klimešová
učitelka ZŠ Žatčany

Děti v dnešní době obklopuje spousta lákadel. Mobily, tablety, 
počítače, televize a další vymoženosti. Proto jsem velice ráda, 
že se v naší škole najdou takové, které se chopí každé příle-
žitosti si zasportovat. Jakmile se objeví sluníčko, vyráží o vel-
ké přestávce na  zahradu. Hrají kopanou, vybíjenou, skáčou 
na trampolíně.
Naše škola je členem AŠSK (Asociace školních sportovních klu-
bů) a celoročně se zúčastňujeme mnoha soutěží. V září jsme se 
zúčastnili přespolního běhu „Želešická růže“ a Míša Kalvodová 
v konkurenci 60ti děvčat doběhla na krásném 12. místě. Dále 
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jsme se zúčastnili turnaje ve florbale, vybíjené a v přehazova-
né. Tady se nám podařilo postoupit do okresního kola a získat 
2. místo. Před námi je ještě pohár McDonald’s cup v  Měníně 
a vše završí v červnu atletické závody v Kuřimi. Tam s námi po-
jedou i naši nejmenší.
Dále se celý rok účastníme „Olympijského víceboje“, ve kterém 
plníme různé disciplíny: T – běh, hod basketbalovým míčem, 
běh na 50m a 500m a další. Za splnění všech disciplín budeme 
oceněni na konci roku diplomem a medailí.
Závěrem bych chtěla říct, že jsem ráda, že učím na škole, kde 
děti dají o přestávce přednost pohybu na zahradě před „kou-
káním“ do mobilu. Díky sportování a hrám si pěstují smysl pro 
„fair play“, utužují kamarádské vztahy a mají spoustu pěkných 
zážitků.

KROUŽEK KERAMIKY

Mgr. Hana Cvanová
učitelka ZŠ Žatčany

Výroba jednoduchých hliněných předmětů provázela rozvoj 
tvůrčích schopností člověka od  nepaměti. Výrobky z  hlíny, 

stejně jako výrobky ze dřeva a  kamene, patří k  nejdéle pou-
žívaným materiálům v  historii lidstva. Výroba keramiky je pro 
lidstvo dodnes řemeslem, které se předává v tradiční i moderní 
podobě dál, a stále vznikají nové směry a nápady. Mezi úplně 
první keramické výrobky lze zařadit mísy, které byly vyrobené 
z přírodních zemin a byly jen vysušené. K pálení hlíny došlo až 
později. Mezi nejstarší keramické nádoby řadíme výrobky nale-
zené v Číně, které byly vyrobeny zhruba 10 000 let př. n. l. Tyto 
nádoby byly ručně tvarované, červenohnědé a byly vypalované. 
Samotné slovo keramika pochází z  řeckého slova „keramos“, 
což bylo označení pro hlínu a hrnčířské výrobky. Toto označení 
se používá již asi 2000 let. Dnes není keramická hmota pou-
hou hlínou, ale obsahuje směs různých komponentů v závislos-
ti na účelu, pro který má být použita. Dnešní keramika se liší 
nejen surovinovou skladbou, ale i způsobem technologického 
zpracování. Nezměnila se ale základní definice keramického 
materiálu a způsob jeho přípravy.
V našem školním kroužku Keramiky pracujeme s točířskou hlí-
nou i  hlínou šamotovou. Glazujeme, burelujeme, vysypáváme 
skleněnou drtí. Vyrábíme misky, postavičky, dekorační předmě-
ty na zeď, šperky, aj. Děti se na kroužek vždy velmi těší a mají 
ze svých zdařilých výrobků vždy velkou radost. 

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

Marta Procházková
vychovatelka ZŠ Žatčany

Měsíc březen je měsícem knih, proto jsme tento měsíc navští-
vili hned dvě knihovny: v Újezdě u Brna a v Žatčanech, v rámci 
školní družiny.
V újezdské knihovně jsme se přivítali s paní knihovnicí. Prohléd-
li jsme si knihovnu a bylo nám vysvětleno, jak jsou zde knihy 
poskládány a jak s nimi správně zacházet. Děti poté zpovídaly 
paní knihovnici. Měly za úkol zjistit, kdy byla knihovna založena, 
kolik zde mají knih, která je nejstarší, která nejdražší, kolik mají 
žánrů, a pár dalších otázek. Poté si knihy, které je zaujaly, začaly 
prohlížet.

Po rozloučení s paní knihovnicí, jsme se přesunuli do venkov-
ní knihovny. Ovšem v této knihovně ještě nebyly žádné knížky, 
protože na ně byla příliš velká zima a mohly by navlhnout. To 
nám radost nezkazilo, neb jsme si dali něco na zub a zahráli 
hru, navštívili obchůdky, a jeli domů naladěni přečíst si nějakou 
zajímavou knížku.
V žatčanské knihově dostaly děti za úkol zjistit, jaké knihy se 
nacházejí v jednotlivých žánrech. Měly vyhledávat knihy podle 
čísla, podle autora, a podobné otázky. Paní knihovnici, již zpoví-
daly loni, kdy se též dozvěděly, kdy byla knihovna založena (loni 
oslavila 90 narozeniny), atd. Do žatčanské knihovny se přihlási-
ly další děti, což paní knihovnici jistě potěšilo.
Knihy jsou, i přes hojně používaný internet, stále důležité, pro-
to doufáme, že dětem návštěva knihoven udělala radost a po-
vzbudila k větší četbě.
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AKCE KONANÉ V OBCI

VYMĚNĚNÁ PRINCEZNA
JUBILEJNÍ PŘEDSTAVENÍ

Mgr. Eva Stiborová
režisérka představení

Jak už se v naší obci stalo tradicí, závěrem loňského roku se 
konalo divadelní představení „Vyměněná princezna“, které na-
cvičily děti z místního Sokola. K našemu velkému úžasu jsme 
zjistili, že se hrálo jubilejní 25. představení pod vedením známé-
ho tria režisérek. Při té příležitosti jsme zavzpomínali na první 
představení, které s námi režírovala ještě paní Božena Rybová, 
která už poté další roky zajišťovala občerstvení pro herce nejen 

při představeních, ale i při zkouškách. Pomáhal také její manžel 
pan Milan Ryba, který měl na starosti výrobu kulis a technickou 
pomoc. Vzpomenout musíme také „koutňáckého malíře“ pana 
Aloise Lozarta, jehož krásné malované kulisy používáme při di-
vadelních představeních dodnes. Po  tři sezóny nám vypomá-
hala Ivana Lorencová, kterou později nahradila Soňa Lejsková 
a stala se hlavní, velmi šikovnou, kostymérkou našeho souboru.
Že má dětské amatérské divadlo v Žatčanech tak dlouhou tradi-
ci si člověk uvědomí, když první herečky, které začínaly ve svých 
šesti letech, potká na ulici s kočárky a dětmi.
Za nás režisérky děkujeme všem hercům, se kterými jsme pro-
žily řadu hezkých pohádek, vedení TJ Sokol – Jiřímu Rybovi 
a vedení obce – Františkovi Poláčkovi za velkou podporu. Dě-
kujeme i Vám, našemu publiku za to, že Vás stále ještě bavíme.

ŽATČANSKÁ SILVESTROVSKÁ 
PROCHÁZKA 2017

JUDr. Milan Bedroš
organizátor akce

Je skutečností, že než se v  tento významný den válet doma 
u  televize, je lepší se provětrat v  případě příznivého počasí 
nenáročnou procházkou. Dne 31. 12. 2017 se uskutečnil 3. roč-
ník Silvestrovské procházky kolem Žatčan v celkové délce cca 
10 km. I  když počasí vypadalo hrozivě, tak se dle předpovědi 

kolem 11,00 hod zlepšilo. V  11,00 hodin se nás na shromaždi-
šti před hospodou sešlo 8 dospělých osob. Po cestě se k nám 
přidávali i ti, kteří kvůli počasí nikam nechtěli, ale nakonec nás 
dobíhali. Celkem nás bylo 12 dospělých osob a 2 děti. Šli jsme 
za blátivého zimního počasí kvůli čemuž jsme museli vynechat 
zastávku a opékání buřtů na chatě ve Starém lese. Trasa vedla 
po obslužných cestách kolem hřiště, přes most ke státní silnici 
na Újezd, odtud zpět do vesnice k Sokolovně a odtud po asfalt-
ce kolem svatého Fialova křížku I až do Nesvačilky k rozesta-
věné Kapli, kde byla jednak „obrátka“ a osvěžovací přestávka 
s focením a připili jsme si na zdraví, štěstí a pohodu v roce 2018 
doneseným šampáněm. Pak jsme se vydali kvůli blátu na zpá-
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KROJOVANÝ PLES

Vladimíra Sedláčková
žatčanská kronikářka

Na  8. krojovaný ples, který se konal v  sobotu 6. ledna 2018 
v žatčanské orlovně, letos opět zavítalo velké množství hostů, 
zejména krojovaných. Ples byl tradičně zahájen písní Začany só 
pěkná dědina. Průvodci večera byli manželé Jarošovi, k  tanci 

a poslechu hrála oblíbená krojovaná dechová muzika Zlaťanka. 
Hosté tentokráte přijeli z třiceti moravských obcí a orlovna pras-
kala ve švech. Žatčanská chasa zatančila v úvodu Moravskou 
besedu. V nově zrekonstruovaném propadlišti vyhrávala lidová 
muzika z náhodně sestavených hostů. O příjemnou zábavu se 
postaralo i  občerstvení, domácí kuchyně a  výborné zákusky. 
Většina spokojených hostů přislíbila svou účast i za rok. Jedinou 
připomínkou bylo, abychom prostory orlovny do příště rozšířili.

teční cestu přes Nesvačilku stejnou trasou do Žatčan, kde jsme 
dorazili kolem 15,00 hodin. Někteří se ještě zastavili v  místní 
hospodě na pivní zápitek krásné procházky. 
Na  další ročníky Žatčanských silvestrovských procházek 

jsou všichni zájemci srdečně zváni.
Akce se v  případě přijatelného počasí uskuteční se srazem 
v 10,00 hodin před hospodou.v
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ŽATČANSKÝ KOŠT
SLIVOVICE 2018

JUDr. Milan Bedroš
organizátor akce

Dne 13.1.2018 proběhl v Hospodě u Severů 15. ročník Koštu 
slivovice. Zúčastnilo se ho 25 vzorků ze švestek (trnek), me-
runěk a hrušek. Letošní košt byl opět poznamenán  neúrodou 
nejenom meruněk, ale ovoce vůbec, což bylo znát i na počtu 
soutěžících koštéřů, kdy se neúčastnili tradiční pěstitelé me-
runěk. Z  tohoto důvodu nebyly stanoveny kategorie švestka 
a meruňka. Těchto 25 vzorků posuzovalo 25 degustérů – koš-
téřů. Košt proběhl za účasti hostů a veřejnosti, po soutěži byla 
vyhodnocena tombola a proběhla zábava s tancem za hudební-
ho doprovodu. Po sečtení výsledných bodů se umístili:
Výsledková listina:
 1. Bedroš Otakar 56 bodů  číslo vzorku 12
 2. Bedroš Milan 52 bodů  číslo vzorku 25
 3.  Kalla Ladislav 50 bodů  číslo vzorku 8
 4.  Lejska Radomír 49 bodů  číslo vzorku 13
 5. Habiger Jiří 48 bodů  číslo vzorku 15
 5.  Cáb Miroslav 48 bodů  číslo vzorku 21
 6.  Valeš Otto 47 bodů  číslo vzorku 17
 6.  Pekárek František 47 bodů  číslo vzorku 24
 7.  Sáček Josef 46 bodů  číslo vzorku 16
 7.  Doubek Josef 46 bodů  číslo vzorku 23
 8.  Krejčí Zdeněk 40 bodů  číslo vzorku 14
 8.  Jaša František 40 bodů  číslo vzorku 22
 8.  Jaša Petr 40 bodů  číslo vzorku 20
 9.  Ryba Jiří st. 39 bodů  číslo vzorku 6
 10.  Sedláčková Vlasta 38 bodů  číslo vzorku 19
 11.  Pavelka David 36 bodů  číslo vzorku 7
 12.  Nováková Nataša 35 bodů  číslo vzorku 1
 12.  Osička Jaroslav 35 bodů  číslo vzorku 5

 12.  Picek Libor 35 bodů  číslo vzorků 10
 12.  Pospíšil Martin 35 bodů  číslo vzorku 9
 13.  Habiger Václav 34 bodů  číslo vzorku 18
 13.  Svačina Zdeněk 34 bodů  číslo vzorku 2
 14.  Tichý Oldřich 29 bodů  číslo vzorku 11
 15.  Stiborová Eva 15 bodů  číslo vzorku 3
 16.  Habiger Petr 1 bodů  číslo vzorku 4

Je fakt, že jsem se po sečtení výsledků „zhrozil??!!“ z umístění 
mého bratra a mě na prvních dvou místech, ale musím konsta-
tovat, že jsme s bratrem v únoru 2017 vypálili dobrou slivovici, 
o čemž svědčí i to, že bratr s tímto vzorkem vyhrál v dubnu 2017 
z 55 vzorků Košt slivovice v Javůrku.  
Po skončení soutěže, vyhlášení výsledků, tomboly, předání cen 
a výher proběhl raut s dopitím vzorků a tancem za hudebního 
doprovodu. Opět tak jako vloni nic nezůstalo, všechno se vypi-
lo, snědlo a všichni byli spokojeni. Díky zvyšujícímu počtu spon-
zorů se úroveň soutěže stále zvedá a doufám, že bude mít sou-
těž i v budoucnosti stoupající úroveň. Tímto pořadatelé děkují 
sponzorům, a  to jmenovitě: Magdaléně Březinové, Milanu 
Krčkovi, Janu Křivému, Radomíru Lejskovi, Antonínu Mrk-
vicovi, Richardu Osičkovi, Liboru Pickovi, Františku Poláč-
kovi, Petru Procházkovi, Milanu Rudoleckému, Jiřímu st. 
a  Ondrovi Rybům, Zdeňku Žalkovskému-Bemeta s.r.o., 
Pavlu Krakowczykovi–Koš dárků, Mirovi Cábovi a  Mila-
nu Bedrošovi. Příští 16. ročník se uskuteční pravděpodobně 
12. 1. 2019, kdy termín bude opět před akcí zveřejněn přes obec-
ní televizní kanál, webovou stránku obce, osobními pozvánkami 
přes mail těm účastníkům, kteří mi sdělili své mailové adresy.  
Všichni jsou na další košt srdečně zváni.

K článku přikládám něco, co se o slivovici napsalo:
Slivovice zachraňuje zdraví a život
Slivovice má široké využití. Jako dezinfekční prostředek, pro 
nakládání ovoce, vyrábí se z ní valašský národní nápoj Zhřívani-
ca. „Té když sa napije, aj mrtvý ožije.“ Používá se i v moderní 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Vladimíra Sedláčková
žatčanská kronikářka

Již po osmnácté vyšly v sobotu 13. ledna 2018 do ulic naší obce 
skupinky dětí, které se zapojily do celostátní Tříkrálové sbírky 
České charity. Všude byly vstřícně přijaty a výsledkem byla vy-
braná částka 45 539,- Kč.
Farní charita všem koledujícím dětem, organizátorům a hlavně 
dárcům upřímně děkuje. 
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REPORTÁŽ Z MAŠKARNÍHO
ODPOLEDNE PRO DĚTI

Edita Bílá
za motobandu Vokuši a KSV OÚ Žatčany

V sobotu 17. února ožila žatčanská orlovna dalším plesem. Ten-
tokrát tím pro děti, který plesovou sezonu uzavírá. Díky pár 
šikovným lidičkám, kterým ještě jednou díky, se její sál změnil 
v krásný barevný balonkový diskoparket, který postupně zaplni-
ly děti v maškarních kostýmech v doprovodu svých rodičů. Prin-
cezny, čarodějnice, draci, bojovníci, víly i ostatní malé maškarky 
si užily odpoledne plné soutěží, tančení a dovádění s DJ Jendou 
a čerticemi Editou a Radkou. Mnohé si odnesly výhry z bohaté 
tomboly. Věříme, že si všichni, stejně jako my, maškarní bál užili. 

medicíně. Po požití chladící kapaliny do aut je to  jediná léčba. 
Vytěsňování etanolem. Zdravotní pojišťovna ji však již nepro-
plácí. Slivovici, nebo jinou kvalitní lihovinu si musí pacient, 
nebo příbuzní přinést na JIPku sám. Dávkování již provádí 
lékaři. Je to životabudič. Byli řidiči z  povolání, kteří pracovali 
v Jednotě. Každé ráno si dali hořčičák slivovice a do toho lžíci 
medu. Pak jezdili. Rozproudí to krev, zvýší pozornost. Jednoho 
strýčka poslali z nemocnice umřít domů. I velmi se divili slovutní 
lékaři, když po ¾ roce zjistili, že strýček seče trávu a jinak ma-
nuálně pracuje.

„Jak to, že jste neumřel ? Jak jste se vykurýroval“
„Každé ráno si dám malinkou štamprlku slivovice. Ta mi rozšíří 
cévy a rozproudí krev.“ Znal jsem jednu paní ve Svitu. Taky si 
každé ráno dávala štamprlku. V 76 vypadala na 60 let. Včelí ma-
teří kašička rozpuštěná ve slivovicí působí jako elixír mládí. Pro 
mladé kluky, 18–25 let, bych ale slivovici příliš nedoporučoval. 
Chcete se zbavit rýmy? Dáte si do dlaně slivovici, zalijete vodou, 
1:1, a nasajete nosem. Dokonalá desinfekce sliznice. Trochu to 
pálí, ale účinkuje. 
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PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH TALENTŮ 
KORÁLKY

Ing. Marie Jurečková
za Jednotu Orel Žatčany

V neděli 25. února jednota Orla Žatčany uspořádala župní pře-
hlídku dětských talentů Korálky. První ročník Korálků proběhl 
na jaře 2013. Tato akce je „putovní“, jednoty župy Sedlákovy se 
v pořadatelství střídají. Název Korálky symbolizuje, že jako jsou 

korálky na krk navlečeny z jednotlivých korálků, které jsou různě 
veliké a barevné, tak i v kultuře je zastoupena poezie, zpěv, hud-
ba a divadlo. Děti a mládež do 18 let soutěží v recitaci, zpěvu, hře 
na hudební nástroj nebo krátké scénce.
U nás v Žatčanech jsme měli bonus – pro děti byla připravena 
jarní dílna. Počáteční nervozita a  tréma po  vyhlášení výsledků 
opadla a děti se s chutí pustily do výroby jarní výzdoby. Maminky 
pro všechny hosty napekly výborné sladkosti. Přehlídka byla za-
končena příjemným posezením s pohodovou atmosférou. Děkuji 
Lidušce Kalvodové a  Martině Zapomělové, že se ujaly malých 
uměleckých tvůrců, a maminkám, že napekly.
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DEN PRO OBEC ROČNÍK OSMÝ

MVDr. Ondřej Ryba
za Výbor pro životní prostředí OÚ Žatčany

Dalo by se říci, že již tradiční akce se letos opět posouvala kvůli 
nepřízni počasí o jeden týden. A tak se v sobotu 24. 3. 2018 sešla 
parta nadšenců na žatčanském hřišti. Letos nás bylo za uplynulé 
ročníky nejméně (cca 35–40). Bylo to asi ovlivněno účastí ně-
kterých dětí na závodech. Na stejný den jsme se bohužel sešli 
i  s pravidelnými účastníky Dne pro obec – modeláři – s  jejich 
výstavou modelů. Počasí také již tradičně nebylo nejteplejší, ale 

během dopoledne nás sluníčko přece zahřálo. Uklízelo se na tra-
dičních místech: myslivci u okrasné školky a na silnici k Telnici. 
Skauti s Orly a ostatními dětmi u Cézavy a na cestách k Újezdu. 
Sokol si vzal za úkol cestu k Nesvačilce (letos kvůli objízdné trase 
mimořádně přeplněné odpadky). A pár nás vyrazilo i k rybníku.  
Na závěr akce čekalo na účastníky u táboráku občerstvení zajiš-
těné obcí a panem starostou – chleba, špekáček, čaj a výborný 
svařák. Nezbývá než nám popřát, aby okolí obce vydrželo čisté 
trochu déle.

(P. S. Ke konci dubna se objevila nová černá skládka na kon-
ci obslužné komunikace za drůbežárnou......)

MODELÁŘSKÁ VÝSTAVA 2018

Zdeněk Sýkora 
za Modelářský klub ALKA Žatčany, z.s.

Místní Modelářský klub ALKA Žatčany, z.s. uspořádal o víkendu 
24.–25. 3. 2018 již pátý ročník výstavy svojí činnosti. Do hlavního 
sálu a přísálí se podařilo natěsnat na cca 70 modelů letadel, dvě 
desítky lodí a desítka modelů aut.
Velkým překvapením a zpestřením tohoto víkendu byly praktické 
ukázky funkčních modelů vojenské techniky z období 2. Světové 
války v podání členů brněnského klubu World War II Circus 1:6.

K našim výstavám už neodmyslitelně patří i velice oblíbené po-
čítačové letecké simulátory, na kterých si návštěvníci mohli vy-
zkoušet ovládání modelů.
Přísálí orlovny již tradičně patřilo nástěnným panelům s informa-
cemi, mapujícími činnost klubu od jeho založení.
Po oba dny nechyběla nabídka malého občerstvení.
V sobotu se za námi přišlo podívat 90 návštěvníků, v neděli ko-
lem šedesáti.
Fotogalerie nejen z této akce je ke zhlédnutí na  internetových 
stránkách klubu: www.mkalka.cz
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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
TENISOVÉHO HŘIŠTĚ

Edita Bílá 
za KSV OÚ Žatčany

V  neděli 15. dubna 2018 starosta slavnostně zahájil provoz 
zrekonstruovaného tenisového hřiště a  nově vybudovaného 

ninja-parku. Za krásného počasí se sešla hrstka občanů zahrát 
si první volejbalový turnaj na novém povrchu. Třetí místo obsa-
dil tým Ti druzí, druhé místo obsadili Ti třetí, co měli být první, 
a první místo a pohár si odnesl tým Orla. Po dospělých si hřiš-
tě otestovaly i děti, které si zahrály přehazovanou.  Tímto také 
zveme všechny děti, které rády sportují a právě přehazovanou 
mají rády, na neděli 10. června 2018, kdy se odpoledne uskuteční 
dětský turnaj v přehazované a následovat bude dětský den se 
soutěžemi a skákacím hradem.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
HABAĎŮRA

Vladimíra Sedláčková

V pátek 20. dubna sehrál amatérský divadelní soubor Tylovo di-
vadlo Újezd u Brna v žatčanské orlovně anglickou  konverzační 
komedii od Michaela Cooneyho Habaďůra, aneb nájemníci pana 

Swana. Hra pojednává o tom, jak napálit sociální úřad a přitom 
se nezamotat do vlastních lží. Je plná záměn, převleků a situač-
ního humoru. Zcela zaplněná orlovna přijala újezdské ochotníky 
vstřícně a podle vřelého  potlesku ocenila předvedené herecké 
výkony. K  příjemné atmosféře přispělo i  občerstvení podáva-
né na baru. Na závěr večera starosta obce poděkoval hercům 
za zdařilé představení a předal dámské části souboru růže.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2018

Mgr. Jana Rudolecká
místostarostka

V  neděli 22. dubna 2018 se v  žatčanské orlovně konal již 
3. ročník znovuobnovené tradice Vítání občánků. Na slavnostní 
přivítání do společenství občanů naší obce bylo pozváno rekord-
ních 18 dětí, které se do naší obce narodily v roce 2017, z toho 
12 dívek a  6 chlapců. Do  počtu nových občánků se pozitivně 

promítlo zabydlení novostaveb na Malé 
Nivě. I přes krásné letní počasí nakonec 
do  orlovny dorazilo 16 pozvaných dětí 
s rodiči, staršími sourozenci a příbuzný-
mi. Společně s hosty z řad žatčanských 
spoluobčanů všichni shlédli krátké 
kulturní pásmo složené z  recitací kro-
jovaných děvčat Sabinky Pospíšilové 
a Michalky Kalvodové, kytarové vystou-
pení Honzy Procházky a  několik vese-
lých písní našich Mužáků, kteří celý pro-
gram také uzavřeli.

Vítané děti se (tradičně) fotily v kolébce, 
obklopeny rodiči a  sourozenci, tento-
krát pod taktovkou a  profesionálními 
pokyny pana Radka Lejsky. Ke  jménu 
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dítěte, zapsaného do pamětní knihy obce Žatčany, připojili svůj 
podpis i rodiče vítaného děťátka. 

Maminky odcházely s květinou a tatínci převzali finanční příspě-
vek obce pro narozené děti. Noví spoluobčánci na památku do-
stali i knihu o obci Žatčany a perníky od paní Jitky Sedláčkové, 

které spíše než perníky připomínají malá umělecká díla.

Děkujeme rodičům nových občánků, že přijali pozvání v tak hoj-
ném počtu a pomohli nám vytvořit velmi pozitivní a uvolněnou 
atmosféru. Za obecní úřad obce Žatčany také děkuji všem, kteří 
se na přípravě letošní slavnosti podíleli.
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POCHOD
DO STARÉHO LESA 2018

Ondřej Ryba
za Sokol Žatčany

Poslední dubnovou sobotu jsme připravili už 26. ročník „Pocho-
du do Starého lesa“.  28. dubna v 8 hodin se u Sokolovny sešly 
zástupy dětí s rodiči. Počasí nám letos bylo nakloněné. Sluníčko  
během dopoledne vyšroubovalo teplotu až k letním hodnotám. 
Přišli nebo přijeli zástupci Žatčan, Měnína, Sokolnic, Telnice 

a Újezda. Jednotlivé disciplíny absolvovalo skoro 130 dětských 
účastníků a  několik rodičů s  kočárky ve  své vlastní kategorii. 
Dalších skoro sto dospělých se zúčastnilo jako doprovod dětí, 
rozhodčí, obsluha kuchyně, evidence a osoby zajišťující dopro-
vodný program. Přijeli modeláři s letadly, hasiči se svou techni-
kou, kynologové s ukázkou výcviku služebních psů, ostraha br-
něnského letiště s přednáškou o dravcích. Všem účastníkům se 
dostalo i kulturního vyžití se skupinou historického šermu a jejich 
velkým rytířským turnajem. Vyhlášení vítězů soutěží bylo pak už 
jasným vyvrcholením pěkného dne, který si snad všichni užili.
Všem, co se zasloužili o hladký průběh celého dne, patří dík a tě-
šíme se zase za rok.

AEROBIK

Zdenka Dokoupilová
za Orel Žatčany

Kroužek aerobiku a atletiky se v tomto roce zapojil do akce Orel-
ská běžecká liga. Je to soutěž celorepubliková, kde se počítají 
body za každé umístění jak jednotlivců, tak i  jednoty. Zatím si 

vedeme velice dobře, za  jednotu jsme na šestém místě ze 72 
jednot. Nejlépe si vede za  jednotlivce Eliška Kalvodová zatím 
2. místo, Magda Harvánková zatím 4. místo, Veronika Králová 3. 
místo, Šárka Filková 3. místo a Kája Lužová 1. místo.
Do konce roku je sice daleko, ale moc všem věříme, že budou 
postupovat i nadále stejně dobře. V únoru jsme tradičně pořá-
dali již po čtrnácté gymnastické závody. Do naší orlovny se sjelo 
celkem 52 soutěžících ze Strážnice, Pozořic, Jiříkovic, Vnorov 

SPORT
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LEDEN

75. narozeniny
Drahomíra Řihánková

85. narozeniny
Olga Fialová

91. narozeniny
Hedvika Tomancová

ÚNOR

70. narozeniny
Jaroslav Procházka

BŘEZEN

90. narozeniny
Růžena Rafajová

DUBEN

70. narozeniny
Milada Osičková

70. narozeniny
Jana Tůmová

91. narozeniny
Marta Hlávková

KVĚTEN

70. narozeniny
Milena Šáchová Koudelková

JUBILEA
VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA NAŠICH SPOLUOBČANŮ: 

a Vyškova. Velká konkurence nás nezastrašila a získali jsme cel-
kem 10 medailí. 1. místa všech kategorii: Václav Mikloška, Ond-
řej Zapoměl, Amálie Ďásková, 2. místa: Adam Dokoupil, Marco 
Magnin, Viktorie Krčková, Adam Zapoměl, Michaela Kalvodová, 
3. místa: Denisa Pavelková, Šárka Filková.
Krásný březnový den jsme závodili opět po  roce v Jiříkovicích  

v soutěži Master Class. Konkurence je rok od roku větší, ale naši 
sportovci se nedají. Nejlépe si vedla naše dvě děvčata: Kateřina 
Rybová 3. místo v kategorii starší dívky a Petra Dostálová v mlad-
ších na 1. místě. Ostatní dívky i hoši se ve velkém počtu dostali 
do finále. Nyní nás čeká nejbližší akce v Bohunicích, a to atletic-
ké hry. Připojte se k nám a zažijete krásné sportovní dopoledne.
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INZERÁTY – POZVÁNKY

DEN DĚTÍ 

ŽATČANY

9.6.2018
od 14,30 hod

OÚ Žatčany, Orel, Skaut, Hasiči a KDU-ČSL 
si dovolují pozvat všechny děti na dětský den, 
který se uskuteční v sobotu 9.6.2018 
na fotbalovém hřišti v Žatčanech od 14,3o hod.

Od 13,oo hod se koná dětský turnaj ve vybíjené a 
přehazované. Registrace od 12,3o hod. Pro děti ve 
věku od 6 do 15 let. 

Od 14,3o hod budou pro děti připraveny stanoviště 
s úkoly, za jejichž splnění na soutěžící budou čekat 
sladké odměny. Ti nejmenší se mohou těšit na skákací 
hrad. 

Občerstvení zajištěno. 
Za nepříznivého počasí se koná v orlovně pouze turnaj.

Oslavy 100 let výroččí vzniku
samostatného státu v Žatččanečh

nedeč le 16. 9. 2018

• den otevřřených dveřří 
• slavnostní otevřření naucřné stezky
• odpolední hudební a křojované 

vystoupení 
• obcřeřstvení, jařmařk
• konceřt skupiny Javořy Beat

Pořřádá Obec Žatcřany

FESTIVAL NETRADIČČ NÍČH AKTIVIT 

ŽATČČ ANY  1. 9. 2018

Sportovní areál Žatččany 

Moderátorka Niky Lárová 
Kolobeč žková dráha
Projíždčka na koníčh
Crazy buble fotbal 
Prčekážková dráha

Lukostrčelba
Skákačí hrad

Trampolína s jumping lanem
Malování na obliččej
modelárči ALKA atd.

Po čelý den hudební doprovod – Bratranči, Kamila.
veččer končert oblíbeného muzikanta Pokáčče. 

Za neprčíznivého poččasí je kapačita omezena – Orlovna Žatččany.

Porčádá TOM Sluníččko Šitborčiče, Obeč Žatččany, pod záštitou reg. Cezava. 

KSV obce Žatčany zve všechny žatčanské občany 
a především žatčanské seniory

na výlet se zážitkem.  

 Jedeme v pátek 8. 6. 2018

Tentokrát nás čeká Zámek Lysice 

a Jeskyně Blanických rytířů v Rudce. 

V Rudce také navštívíme zahradu smyslů a pokud bychom měli čas,
stavíme se i na zámku v Kunštátu. 

Odjezd ze Žatčan od školy v  8,oo hod. Předpokládaný návrat v  cca 18,oo hod.
Dopravu autobusem všem účastníkům a vstupné do zámku a jeskyně 

seniorům nad 65 let hradí obec. 

Přihlásit se na výlet je možné v obchodě u Březinů nebo u paní 

Edity Bílé na tel.: 777129838.
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Divadlo Vyměněná princezna

Tříkrálová sbírka

Korálky – přehlídka dětských talentů

Modelářská výstava

Krojovaný ples

Dětský maškarní ples

Pochod do Starého lesa

Den pro obec

Z AKCÍ V NAŠÍ VESNICI


