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OBECNÍ ZPRAVODAJ
VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE ŽAT ANY

Prosinec 2010

Všem našim 

spoluob an m p ejeme

dobrý a klidný rok 2011

S L O V O  S T A R O S T Y  
Vážení spoluob ané, 
blíží se záv r roku 2010 a pro zastupitelstvo obce vzešlého z komunálních voleb nastává ty letá etapa 
vedení obce. 
Byl bych rád, kdyby se poda ilo vést naši obec v nejklidn jším prost edí vst íc zájm m a pot ebám 
našich ob an . Politikou naší obce by m l být zájem zastupitel  a ob an  o další rozvoj a prosperitu 
Žat an. V ím, že ostatní lenové zastupitelstva vnímají sv j mandát jako výzvu v i obci a p i
rozhodování dají stranou sv j osobní prosp ch i politické zájmy. 
Ješt  bych se cht l ohlédnout zp t na uplynulá období. Chci pod kovat p edchozím starost m za 
provedení finan n  nejobjemn jší akce v historii obce. Panu Ing. Zapom lovi za p ípravu a zajišt ní 
podstatné ásti finan ních zdroj  pro podtlakovou kanalizaci, panu Osi kovi za realizaci tohoto díla. 
Novému zastupitelstvu zbývá tuto akci dokon it po stránce zú tování  dotací a finan ních podpor. 
Na za átku nového volebního období jsme odhodláni dostát p edvolebním slib m. Toto odhodlání ale 
bude konfrontováno s realitou všedních dn . B hem tohoto volebního období, v roce 2013, skon í
program podpory z fond  Evropské unie. Práv  tyto zdroje byly hlavním p ísunem prost edk  na 
podporu rozvoje sídel srovnatelných s naší obcí. Vzhledem k ekonomické situaci v naší zemi 
nem žeme po ítat s velkou podporou ze státního rozpo tu. Hlavním úkolem bude v tomto období 
získávání prost edk  pro další rozvoj naší obce. 
Za prvo adý úkol nového zastupitelstva považuji vytvo ení dlouhodobého výhledu rozvoje Žat an. 
Budeme vycházet z d kladného vyhodnocení skute ných pot eb naší obce. Chceme využít myšlenek 
všech volebních program  seskupení, která se zú astnila voleb. Moderní ízení samosprávy je 
sm ováno k ob an m, kte í by m li možnost se aktivn  zapojit do rozhodování o tom, v jakém 
prost edí budou žít. A není to jen na zastupitelích. Proto bych cht l touto cestou požádat Vás ob any o 
spolupráci p i realizaci této strategie. P edpokládám, že b hem zimy a jara budeme zjiš ovat Vaše 
názory a pot eby formou anket nebo setkání. Budeme rádi za Vaše post ehy a p ipomínky. V ím, že 
tento postup nebude pokládán za obt žování, ale jako jedna z možností, jak p isp t k rozvoji Žat an. 
Pro p íští rok nejsou p ipraveny žádné významn jší akce, ale doufám, že  s Vaší pomocí se nám poda í
zajistit zdroje pro napln ní n kterých myšlenek. 
Protože tento zpravodaj se Vám dostává do rodin na konci roku, dovolte, abych Vám a Vašim rodinám 
jménem svým a jménem zastupitel  pop ál do nového roku p edevším pevné zdraví a mnoho úsp ch  v 
osobním i profesním život .

Ing. František Polá ek, starosta obce 

SLOVO STAROSTY
�Vážení�spoluobčané,
blíží�se�závěr�roku�2010�a�pro�zastupitelstvo�obce�vzešlého�z�komunálních�voleb�nastává�čtyřletá�etapa�
vedení�obce.
Byl�bych�rád,�kdyby�se�podařilo�vést�naši�obec�v�nejklidnějším�prostředí�vstříc�zájmům�a�potřebám�
našich�občanů.�Politikou�naší�obce�by�měl�být�zájem�zastupitelů�a�občanů�o�další�rozvoj�a�prosperitu�
Žatčan.�Věřím,�že�ostatní�členové�zastupitelstva�vnímají�svůj�mandát�jako�výzvu�vůči�obci�a�při�ro-
zhodování�dají�stranou�svůj�osobní�prospěch�či�politické�zájmy.
Ještě� bych� se� chtěl� ohlédnout� zpět� na� uplynulá� období.�Chci� poděkovat� předchozím� starostům� za�
provedení�finančně�nejobjemnější�akce�v�historii�obce.�Panu�Ing.�Zapomělovi�za�přípravu�a�zajištění�
podstatné�části�finančních�zdrojů�pro�podtlakovou�kanalizaci,�panu�Osičkovi�za�realizaci�tohoto�díla.�
Novému�zastupitelstvu�zbývá�tuto�akci�dokončit�po�stránce�zúčtování��dotací�a�finančních�podpor.
Na�začátku�nového�volebního�období�jsme�odhodláni�dostát�předvolebním�slibům.�Toto�odhodlání�ale�
bude�konfrontováno�s�realitou�všedních�dnů.�Během�tohoto�volebního�období,�v�roce�2013,�skončí�
program�podpory�z�fondů�Evropské�unie.�Právě�tyto�zdroje�byly�hlavním�přísunem�prostředků�na�pod-
poru�rozvoje�sídel�srovnatelných�s�naší�obcí.�Vzhledem�k�ekonomické�situaci�v�naší�zemi�nemůžeme�
počítat� s� velkou� podporou� ze� státního� rozpočtu.�Hlavním�úkolem�bude� v� tomto� období� získávání�
prostředků�pro�další�rozvoj�naší�obce.
Za�prvořadý�úkol�nového�zastupitelstva�považuji�vytvoření�dlouhodobého�výhledu�rozvoje�Žatčan.�
Budeme�vycházet�z�důkladného�vyhodnocení�skutečných�potřeb�naší�obce.�Chceme�využít�myšlenek�
všech� volebních� programů� seskupení,� která� se� zúčastnila� voleb.� Moderní� řízení� samosprávy� je�
směřováno� k� občanům,� kteří� by�měli�možnost� se� aktivně� zapojit� do� rozhodování� o� tom,� v� jakém�
prostředí�budou�žít.�A�není�to�jen�na�zastupitelích.�Proto�bych�chtěl�touto�cestou�požádat�Vás�občany
o�spolupráci�při�realizaci�této�strategie.�Předpokládám,�že�během�zimy�a�jara�budeme�zjišťovat�Vaše�
názory�a�potřeby�formou�anket�nebo�setkání.�Budeme�rádi�za�Vaše�postřehy�a�připomínky.�Věřím,�že�
tento�postup�nebude�pokládán�za�obtěžování,�ale�jako�jedna�z�možností,�jak�přispět�k�rozvoji�Žatčan.
Pro�příští�rok�nejsou�připraveny�žádné�významnější�akce,�ale�doufám,�že��s�Vaší�pomocí�se�nám�podaří�
zajistit�zdroje�pro�naplnění�některých�myšlenek.
Protože�tento�zpravodaj�se�Vám�dostává�do�rodin�na�konci�roku,�dovolte,�abych�Vám�a�Vašim�rodinám�
jménem�svým�a�jménem�zastupitelů�popřál�do�nového�roku�především�pevné�zdraví�a�mnoho�úspěchů�
v�osobním�i�profesním�životě.

Ing.�František�Poláček,�starosta�obce



CO SE U NÁS UDÁLO

Čím žijí naše děti v základní škole

Od�počátku�listopadu�se�ve�škole�děly�zajímavé�akce,�kterých�se�účastnila�i�rodičovská�obec.�Počínaje�
pochodem�světlušek,�na�kterých� jsme�viděli� i� létající� lampiónky.�Poté�probíhaly�průběžně� tradiční�
„vánoční�dílny“,�na�které�se�spousta�rodičů�těšila.�A�oprávněně.�Některé�byly�v�mateřské�a�jiné�zase�
v�základní�škole.�Všechny�měly�společný�znak,�a�to�úžasná�spolupráce�rodičů,�dětí�a�pedagogů.�Prová-
zela�je�také�příjemná�atmosféra�přípravy�Vánoc.�V�druhé�polovině�listopadu�bylo�zahájeno�plavání�
základní� školy.� Tento� projekt� bude� pokračovat� až� do� února� příštího� roku.� Koncem� listopadu� děti�
předvedly�pod�vánočním�stromem,�jak�se�naučily�koledy�a�připomenuly�nám�všem�předzvěst�Vánoc.�
V�dalším�předvánočním�běhu�událostí�probíhaly�přípravy�na�sváteční�čas.�Vyzdobila�se�školka�i�škola,�
probíhal�nácvik�na�vánoční�besídku�a�ta�nás�všechny�potěšila�v�místní�orlovně�v�neděli�12.�prosince.�
Rodiče�a�ostatní�hosté�zaplnili�celý�sál.�
Poslední�prezentací�dětí�a�jejich�práce�byl�nedělní�jarmark.�Účast�už�nebyla�tak�hektická,�ale�dá�se�to�
pochopit,�protože�všichni�se�už�doma�chystají�na�svátky�vánoční.
Velmi�pěkná�byla�návštěva�vystoupení�dětského�divadla�v�sokolovně�v�Žatčanech.�Dětem�i�pedagogům�
se�vystoupení�moc�líbilo�a�přejí�dětským�hercům�do�dalšího�období�mnoho�píle�a�následných�úspěchů.�
Už�se�těšíme�na�další�vystoupení!
Kalendářní�rok�zakončili�žáci�naší�školy�popřáním�nejstarším�babičkám�a�dědečkům�v�obci,�tak�jak�činí�
již�několik�let.�Naše�děti�se�tím�učí�úctě�ke�stáří�a�také�určité�pokoře,�která�dnes�mezi�lidmi�trochu�chybí.
Poslední�školní�den�zavonělo�v�mateřské�i�základní�škole�cukroví�všech�našich�maminek�a�babiček,�
pod�nazdobenými�stromečky�zněly�koledy,�rozdávaly�se�dárečky�a�děti�si�připomínaly�staré�vánoční�
zvyky�jako�pouštění�ořechových�lodiček�nebo�krájení�jablka.
Teď�už�zbývá�jen�přání�všeho�nejlepšího�k�svátkům�vánočním,�splnění�všech�přání�do�nového�roku
a�hlavně�zdraví.�
Těšíme�se�na�další�skvělou�spolupráci�v�roce�2011.

Kolektiv�zaměstnanců�ZŠ�a�MŠ�Žatčany
Autor:�Jiří�Gebauer,�učitel�ZŠ

Čím žijí naše děti v mateřské škole

I�v��letošním�školním�roce�máme�dvě�heterogenní�třídy:��Berušky�-��23�dětí�ve�věku�od�2,5�do�4�let
a�Sluníčka�–�22�dětí�od�4�do�6�let,�celkem�tedy�45�dětí.�Děti�si�vzájemně�pomáhají,�učí�se�jeden�od�druhého,�
odbourává�se�soutěživost,�vznikají�nové�citové�vztahy.
Snažíme�se�vytvářet�dětem�klidné,�čisté,�bezpečné�a�podnětné�prostředí,�aby�se�cítily�spokojené
a� šťastné.� Zavedli� jsme� denní� řád,� který� dětem�umožňuje� více� volnosti� a� samostatnosti� při� dodržování�
dohodnutých� pravidel,� které� jsme� si� nejprve� vytvořili� a� namalovali.�Omezujeme�učení� předáváním�ho-
tových�poznatků,�dítě� samo�objevuje�svět�pomocí�hry�a�vlastní� tvořivost�pod�vedením�a�s�pomocí�paní�
učitelky.
Rozšířili�jsme�nabídku�zájmového�vzdělávání�(angličtina,�keramika,�logopedie,�náboženství,�dobrý�start�do�
školy,�sportovní�hry)�o�hru�na�flétničku���a�počítače.�O�všechny�nabízené�činnosti�byl�zájem�a�od�poloviny�
září�je�děti�využívají.�Děti�si�v�mateřské�škole�pěkně�zvykly,�zorientovaly,�začlenily
a�navázaly�nové�kamarádské�vztahy.
Do�Nového�roku�zbývá�už�jen�několik�dní.�Všichni�vnímáme�tyto�dny�trošičku�jinak�než�zbytek�roku.�Ad-
ventní�čas�naladí�každého�člověka�zvláštní�atmosférou,�více�se�zamýšlíme�nad�vším,�co�se�nás�nějakým�
způsobem�dotýká,�více�myslíme�na�své�blízké.
Přeji�nám�všem�požehnané�Vánoce�a�hodně�příjemných�chvil,�pohody�a�zdraví�v�novém�roce�2011.

Autorka:�Zdeňka�Hrdličková,�vedoucí�učitelka�MŠ



První�listopadovou�středu�se�sešly�všechny�nejen�
žatčanské� ale� i� přespolní� světlušky.� Od� těch�
nejmenších,�které�maminky�světlušky�vozilyv�
kočárech,�až�po�ty�nejstarší,�světlušácké�babičky� 
a�dědečky.�
Kolem�šesté�podvečerní�hodiny�se�žatčanskou�
tmou� začala� toulat� světélka� a� všechna� mířila�
na�náves.�Tam�měly�světlušky�sraz.�A�že�se�nás�
sešlo!�Tak�ohromnou�účast�snad�ani�nejzarytější�
světlušák�nečekal.
Dorazily� světlušky� se� světélky� -� lampiony�
-� rozmanitých� tvarů� a� barev.� Jak� dráčci,� kteří�
byly�symbolem�večera,�tak�včeličky,�sluníčka,�
domečky�nebo�klasické�barevné�lampiony�ku-
laté�či�hranaté.�Některé�malé� světlušky� si� svá�
světélka�i�samy�vyrobily�a�ta�zářila�a�hřála�ze�
všech�nejvíce.�Některá�světélka�svítila�pomocí�
elektřiny�a�některá�voněla�klasickým�voskem.�
Když� se� všechny� světlušky� na� návsi� pozdra-
vily,� utvořili� jsme� průvod,� který� prošel� celou� 

vesnicí,�aby�ji�nejen�světélky,�ale�především�dětským�štěstím�a�smíchem�celou�prohřál.�
Náš�pochod�světlušek�obcí�jsme�ukončili�u�mostu�přes�řeku�Cezavu,�kde�jsme�na�cyklostezce�do�nebe�
vypustili�asi�tři�desítky�různobarevných�lampionů�štěstí.�Byla�to�ohromná�legrace,�protože�některé�
lampiony�štěstí�měly�svou�hlavu�a�nechaly�se�ke�vzletu�dlouho�přemlouvat.�Na�některé�si�své�přání�
děti�napsaly,�na�některé�namalovaly�a�ty�ostatní�byly�plné�přání�ať�šeptaných�nebo�nahlas�volaných.
A�lampiony�štěstí,�plně�dětských�a�dospěláckých�přání,�jeden�za�druhým�mířily�k�nebi,�až�byly�tak�
vysoko,�že�je�pohltila�černočerná�tma.�
A�když�zmizel�ten�poslední,�pomalu�se�zase�toulala�světélka�vesnicí,�každé�mířilo�do�svého�domečku,�
do�své�postýlky.
Snad�se�i�na�příštím�setkání�světlušek�sejdeme�v�tak�hojném�počtu…

Autorka:�Edita�Bílá

O nezbedné princezně a draku Valdemarovi

V�neděli� 19.� 12.� 2010� se�v� � sokolovně�konalo� tak� jako�každoročně� touto�dobou�dětské�divadelní�
představení�TJ�Sokol�Žatčany,�letošní�pohádka�se�jmenovala�„O�nezbedné�princezně�a�draku�Valde-
marovi“.�Ve�čtvrtek�a�v�pátek�se�hrála�dopoledne�vždy�dvě�představení�pro�žáky�z�okolních�škol,�
kterých�letos�přijelo�asi�650.�V�neděli�odpoledne�se�malí�herci�předvedli�svým�rodičům,�sourozencům�
a�svým�blízkým.�Je�třeba�připomenout,�že�divadlo�se�začíná�připravovat�už�koncem�srpna,�kdy�se�
herci�začínají�shánět�po�rolích�a�zvoní�u�dveří�režisérek.�Potom�nás�čeká�nácvik,�který�probíhá�dvakrát�
týdně�a�před�premiérou�dokonce�denně,�což�znamená�asi�70�společně�strávených�hodin.�Neumíte�si�
představit,� jak� je�někdy� těžké�sejít� se�v�plném�počtu,� takže�občas�při� zkouškách� režisérky�suplují� 
i�tři�a�více�rolí.�Vše�nám�ale�vynahradí�spokojení�diváci�a�radost�dětí�z�povedeného�představení.�Také�
letos�se�všichni�snažili,�aby�se�představení�co�nejvíce�podařilo,�za�což�si�zaslouží�velkou�pochvalu.�
Je�pravidlem,�že�divadlo�hrají�děti�navštěvující�základní�školu�a�s�koncem�školní�docházky�končí 
i�v�našem�souboru.

Průvod světlušek  



Letos� si� s� námi� naposledy� divadlo� zah-
rály� Kristýna� Fialová,� Kateřina� Kalvodová,�
Dominika�Stukartová�a�Tereza�Sýkorová.�

Jménem� režisérek� jim� děkujeme� za� práci� 
v�našem�divadelním�souboru�a�přejeme� jim,�
aby�jim�láska�k�divadlu�vydržela�co�nejdéle.�

Na� závěr� bychom� chtěli� poděkovat 
i� jménem� šikovných� herců� všem� našim�
divákům�za�potlesk�a�popřát�dobrý�nový�rok�
2011.

�Autorka:�Eva�Stiborová

Svatoštěpánské koledování po obci 

Ve�večerních�hodinách�na�svatého�Štěpána�26.�
prosince�2010�chodili�po�naší�obci�koledníci�za�
doprovodu�místní�lidové�muziky.�
Za� nepříznivého�mrazivého� počasí� a� za� zpěvu�
krásných� vánočních� koled� procházeli� až� do�
nočních�hodin�naší�obcí.
Všem� našim� občanům� přejí� do� nového� roku�
2011�všechno�nejlepší,�Boží�požehnání,� hodně�
zdraví,�lásky�a�vzájemného�porozumění.

Autor:�Radek�Hemala

Právě� nyní,� na� sklonku� roku,� většina� z� nás�
bilancuje.� Také� bychom� rády� zhodnotily�
uplynulý� rok,� co� se� týče�oboru,�v�kterém�se�
snažíme� angažovat� pro� pestrý� život� v� naší�
obci.�
Chtěly� bychom� poděkovat� všem� šikovným�
dětem,�díky�nimž�jsou�každoročně�obohaceny�
žatčanské�hody�o�jejich�krásné�folklorní�vys-
toupení.�
Také�tyto�děti�zahajují,�se�svými�tanečky,�již�
několikátý�rok,�tradiční�“Martinské�posezení� 
u�cimbálu”.�

Když�už�hodnotíme�tento�rok�jako�celek,�musíme�podoktnout,�že�se�aktivně�v�hojném�počtu�zúčastňují�
děti�vánoční�hry�“Živý�Betlém”.�Letošní�představení�“Živého�Betlému”�proběhlo�na�návsi�v�pondělí�
27.12.2010�v�17,oo�hodin�za�velké�účasti�diváků.�Děkujeme�všem�ochotným�dětským�hercům,�kteří�
nám�letošní�“Živý�Betlém”�zahráli.

Autorky:�Renata�Kleinová�a�Martina�Fialová

Folklórní vystoupení místních dětí



Tělocvičná� jednota� Sokol� byla� založena�
13.11.1910.� Přesně� po� 100� letech� se� letos�
konala� v� sokolovně� oslava� tohoto� význam-
ného� výročí.� Zúčastnili� se� jí� nejen� členové� 
a� příznivci� Sokola,� ale� také� zástupci� jednot� 
z�okolí,�starosta�obce�a�zástupci�místních�orga-
nizací.�Hlavní�částí�programu�byly�vzpomínky�
na�historii�naší�jednoty.�
Začátky� činnosti�Sokola�nebyly� jednoduché.�
Ustavující� schůze� se� zúčastnilo� 55� občanů�
tehdejších�Žatčan� a�Třebomyslic.�Cvičilo� se� 

v�pronajaté�části�místního�hostince,�případně�i�na�návsi.�Po�skončení�1.�světové�války�byla�zahájena�
výstavba�budovy�sokolovny,�která�byla�v�létě�1923�za�účasti�3�000�členů�okolních�jednot�slavnostně�
otevřena.�V�sokolovně�se�cvičilo,�pořádaly�se�zábavy�a�někdy�i�vícekrát�ročně�se�hrálo�divadlo.�V�60.�
letech�nastalo�období,�kdy�hrozil�zánik�budovy,�protože�byla�v�dezolátním�stavu.�Jen�díky�práci�několika�
nadšených�a�pracovitých�členů�nově�ustavené�jednoty�byla�budova�zachráněna�a�opravena.
Jaká�je�náplň�činnosti�sokolské�jednoty�dnes?�Budova�je�využívána�ke�cvičení�dětí�místní�základní 
a�mateřské�školy.�Pravidelné�pondělní�cvičení�zde�mají�starší�ženy�a�dále�ženy�-�cvičení�aerobiku.�Sál�
je�občas�využíván�i�k�tréninku�skupiny�historického�šermu.�Od�ledna�zde�začíná�pravidelné�čtvrteční�
cvičení�zumby.�Od�září�do�prosince�probíhá�v�sokolovně�nácvik�dětského�divadelního�představení.�
Naše�pohádky�si�získaly�velmi�dobrou�pověst,�a�proto�na�ně�přijíždějí�děti�takřka�ze�všech�okolních�
škol.�Další�akcí�Sokola�bývá�tradiční�Pochod�do�Starého�lesa,�kam�se�nám�v�posledních�letech�daří�
zvát�zajímavé�hosty,�které�zpestří�všem�zúčastněným�dětem�i�dospělým�sobotní�dopoledne.

Autorka:�Vlasta�Sedláčková

NAŠLI JSME V KRONICE

O prosincovém počasí

Bavit�se�o�počasí�je�mezi�lidmi�na�denním�pořádku.�Také�já�chci�k�tomuto��tématu�přispět�se�zaměřením�
na�měsíc�prosinec�v�delší�časové�řadě.�Díky�vytrvalému�sledování�teplot�paní�Miladou�Floriánovou� 
z�čísla�72,�která�mně�vždy�ochotně�každoroční�denní�údaje�zapůjčuje,�je�v�kronice�obce�od�roku�1999�
pravidelně�o�počasí�psáno.�
Uživatelé�internetu�si�mohou�od�nedávné�doby�na�webu�obce�přečíst�historii�počasí�podle�měsíců�za�
roky�2002�–�2009.�
Moje�údaje�jsem�zaměřil�na�prosinec�v�letech�1999�–�2009.�Jsou�uváděny�průměrné�údaje�v�měsíci�
v�členění�na�nejnižší�teploty�noční�a�denní,�průměrné�teploty�noční�a�denní.�Z�vlastního�pozorování�
uvádím�některé�poznatky�o�počasí�o�Vánocích�a�na�Silvestra.

100. výročí založení TJ Sokol Žatčany



Pohledem�na�tabulku�zjišťujeme,�že�nejnižší�noční�teplota�-�16°C�byla�naměřena�v�roce�2002,�nejvyšší�
denní�teplotu�+�12°C�ukazoval�teploměr�loni.�V�roce�2001�byly�noční�nejnižší�teploty�–�4,5°C,�prosinec�
v�roce�2006�byl�zase�nejteplejší,�přes�den�v�průměru�+5,2°C.�Pěkné�Vánoce�se�sněhovou�pokrývkou�
20�cm�jsme�měli�v�roce�2002,�menší�sněhové�poprašky�byly�zaznamenány�také�v�letech�1999�a�2001.�
V�11�sledovaných�letech�bylo�8�Vánoc�bez�sněhu.�A�ani�letos�jsme�se�sněhu�na�Vánoce�nedočkali.

Autor:�Josef�Sedláček,�kronikář�obce

AKTUALITY
34. Myslivecký ples

Myslivecké�sdružení�Žatčany�pořádá�v�pátek�21.1.�2011�tradiční�34.�Myslivecký�ples,�na�který�srdečně�
zve�všechny�občany�a�mládež.�Ples�se�koná�v�orlovně,�začátek�je�ve�20,00�hodin.�K�tanci�a�posle-
chu�zahraje�těšanská�skupina�MODUL.�Vystoupí�opět�mažoretky�z�Lažánek�a�skupina�historického�
šermu.�Vrcholem�plesu� bude� tradiční� tombola� se� 150� výhrami:� 2� divočáci,� vepřové� půlky,� selata,�
zajíci,� bažanti� a�mnoho� dalších� věcných� cen.�V� jídelně� opět� ochutnáte� zvěřinová� jídla� a�míchané�
koktejly.�Ke�spokojenosti�návštěvníků�plesu�chceme�přispět�možností�rezervace�vstupenek�na�čísle� 
602�500�362�do�pátku�14.1.2011.

Srdečně�zvou�myslivci
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Teploty v prosinci 

rok
nejnižší 
no ní 
[°C]

nejvyšší 
denní 
[°C]

pr m rné
no ní
[°C]

pr m rné
denní 
[°C]

Po así o Vánocích a na Silvestra 

1999 - 11 8 - 1,7 - 0,3 

1. den hust  sn žilo, vál studený vítr, v noci – 9°C, 
p es den – 7°C. Druhý den se oteplilo, ve dne 
drobn  sn žilo, ve er pršelo (- 1°C). Na Silvestra 
byl mírný mrazík – 4°C, klidno, všude leželo 
trochu sn hu.  

2000 - 9 9 1,9 (celodenní pr m r)
Vánoce bez sn hu s denními teplotami slab  pod 
nulou. Na Silvestra napadlo 10 cm sn hu, který 
vydržel 3 dny. 

2001 - 15 3 - 4,5 1,3 
Vánoce s mírným mrazíkem a menší sn hovou 
pokrývkou, která vydržela až p es Nový rok. Na 
Silvestra v noci – 6°C, ve dne - 3°C. 

2002 - 16 8 - 2,3 - 0,8 Vánoce byly na sn hu (20 cm) s no ními mrazy – 
7°C, ve dne - 5°C, Na Silvestra také mráz. 

2003 - 12 8 - 1,1 2,8 Na Vánoce od 23. do 28. mrzlo, bez sn hu, 
nejchladn ji na Narození Pán , v noci  - 12°C .  

2004 - 8 9 0,2 2,6 Vánoce bez sn hu s teplotami mírn  nad nulou, ani 
na Silvestra nemrzlo. 

2005 - 12 5 - 1,8 1,2 

Na Narození Pán  bylo nad nulou, na Št pána 
za alo mrznout (v noci – 5°C) a potom mrzlo až do 
konce roku. 28. prosince celý den sn žilo a asi 15 
cm sn hu z stalo i v lednu 2006. 

2006 - 6 14 2,2 5,2 Vánoce na suchu, teploty nad nulou, mírný 
poprašek koncem roku na Nový rok roztál.  

2007 - 4 9 - 0,4 1,7 Vánoce bez sn hu, no ní teploty – 4°C, p es den 
kolem nuly. 

2008 - 8 9 1,9 3,9 Vánoce bez sn hu s teplotami kolem nuly. Na 
Silvestra mráz, v noci – 8°C. 

2009 - 13 12 1,2 2,2 
Vánoce na blát , teplo. 1. den 12°C nad nulou, 2. 
den nemrzlo ani v noci. Také na Silvestra nebyl 
mráz.  

Pohledem na tabulku zjiš ujeme, že nejnižší no ní teplota - 16°C byla nam ena v roce 2002, nejvyšší 
denní teplotu + 12°C ukazoval teplom r loni. V roce 2001 byly no ní nejnižší teploty – 4,5°C, prosinec 
v roce 2006 byl zase nejteplejší, p es den v pr m ru +5,2°C. P kné Vánoce se sn hovou pokrývkou 20 
cm jsme m li v roce 2002, menší sn hové poprašky byly zaznamenány také v letech 1999 a 2001. V 11 
sledovaných letech bylo 8 Vánoc bez sn hu. A ani letos jsme se sn hu na Vánoce nedo kali. 

Autor: Josef Sedlá ek, kroniká  obce 

A K T U A L I T Y  

34. Myslivecký ples 

Myslivecké sdružení Žat any po ádá v pátek 21.1. 2011 tradi ní 34. Myslivecký ples, na který srde n
zve všechny ob any a mládež. Ples se koná v orlovn , za átek je ve 20,00 hodin. K tanci a poslechu 
zahraje t šanská skupina MODUL. Vystoupí op t mažoretky z Lažánek a skupina historického šermu. 
Vrcholem plesu bude tradi ní tombola se 150 výhrami: 2 divo áci, vep ové p lky, selata, zajíci, bažanti 
a mnoho dalších v cných cen. V jídeln  op t ochutnáte zv inová jídla a míchané koktejly. Ke 
spokojenosti návšt vník  plesu chceme p isp t možností rezervace vstupenek na ísle 602 500 362 do 
pátku 14.1.2011. 

Srde n  zvou myslivci



Mnozí�z�Vás�snad�alespoň�jednou�zabrouzdali�na�in-
ternetové�stránky�naší��obce,�pokud�ne,�tak�se�s�nimi�
můžete�seznámit�na�adrese�www.obeczatcany.cz
Jedná�se�o�další�zdroj�obecních�mediálních�infor-
mací,�při�spuštění�se�Vám�na�hlavní�straně�zobrazí�
aktuality�ze�života�naší�obce,�ale�v�dalších�krocích�
zde�můžete�nalézt�například:
•�kalendář�kulturních�akcí
•�obecní�kroniky�a�zpravodaje
•�informace�ze�zastupitelstva�obce
•  informace� z�farnosti� a� z�jednotlivých� spolků� 
��a�sdružení
•�záznamy�úřední�desky
•� fotografie� i� videa� z�uskutečněných� akcí,� � ale� 
� � i� historii� počasí� v�posledních� letech� a�mnohé� 
��další.
Podle� statistických� údajů� naše� stránky� minulý�

měsíc�navštívilo�průměrně�74�lidí�denně,�pro�zajímavost�to�bylo�nejvíce�v�úterý�v�19:00�hodin.�V�po-
sledním�měsíci�byly�na�internetové�stránky�doplněny�např.�nové�obecní�kroniky�a�další�zprávy�z�histo-
rie�obce�(pěkně�popsány�naším�kronikářem�Josefem�Sedláčkem),�historie�počasí�v�obci�podle�záznamů�
p.� Floriánové,� informace� z�nového� Zastupitelstva� obce,� snímky� a� videa� z�různých� společenských� 
a�kulturních�akcí�v�obci�aj.
Touto cestou bych chtěl poprosit všechny ochotné občany, kteří mají zajímavé dokumenty, články, 
historické i aktuální fotografie, pohlednice či krátká videa (do 10 minut) vztahující se k naší obci  
a vhodné ke zveřejnění na internetových stránkách, v kabelové televizi nebo v obecním Zpravodaji, 
aby je zaslali na e-mailovou adresu ZatcanyNET@seznam.cz nebo zapůjčili na obecní úřad. 
Uvítám zde také Vaše podněty a inspirativní návrhy pro doplnění obsahu internetových stránek  
a ke zlepšení informovanosti všech občanů naší vesničky. Předem všem děkuji.

Autor:�Radek�Hemala

Novoroční setkání na návsi u vánočního stromu

Vážení spoluobčané, přijměte naše pozvání k novoročnímu přípitku. Sejdeme 
se 30 minut po silvestrovské půlnoci na návsi u vánočního stromu, kde si 
společně připijeme a popřejeme do nového roku 2011.

Internetové stránky obce



Přehled kulturních akcí v roce 2011

V�novém�volebním�období�začal�v�zastupitelstvu�obce�pracovat�také�kulturní,�sociální�a�školský�výbor�
(KSV)�v�novém�složení.�Jsou�v�něm�zastoupeni�představitelé�všech�organizací�a�zájmových�spolků,�
kteří�se�svými�aktivitami�podílejí�na�kulturním�životě�v�naší�obci.�Společně�jsme�sestavili�plán�kul-
turních� akcí�na� rok�2011.�Vzhledem�k� tomu,� že� je�obtížné� stanovit� temíny�v� ročním�předstihu,� je�
možné,�že�u�některých�akcí�dojde�k�jejich�změně.�Pořádáné�akce�budou�oznamovány�nejméně�jeden�
týden�před�jejich�konáním�na�internetových�stránkách�obce,�v�kabelové�televizi�a�formou�letáků�také�
v�samoobsluze�a�v�obchodě�u�Březinů.���
Přehled kulturních akcí v roce 2011:

Leden:� 1.1.� Novoroční�setkání�spoluobčanů�na�návsi�u�vánočního�stromu�
� 8.1.� Zájezd�na�divadelní�představení�do�Boleradic,�pořádá�KSV�
� 21.1.�� 34.�Myslivecký�ples,�pořádá�Myslivecké�sdružení�Žatčany

Únor:� 19.�2.� Zájezd�na�divadelní�představení�do�Boleradic,�pořádá�KSV�
� 26.2.� Dětský�karneval,�pořádá�skupina�Vokuši
� � Maškarní�ples,�pořádá�skupina�Vokuši�����������

Březen:� 5.3.� Ostatky�–�pochůzka�po�obci�,�pořádá�SDH
� 9.3.� Zájezd�na�divadelní�představení�do�Boleradic,�pořádá�KSV

Duben:� 9.4.� Miss�aerobic,�pořádá�TJ�Orel
� 16.4.� Zájezd�na�divadelní�představení�do�Boleradic,�pořádá�KSV
� 16.4.� Pochod�do�Starého�lesa,�pořádá�TJ�Sokol
� 30.4.� Pálení�čarodejnic�a�soutěžní�odpoledne�pro�děti,�pořádá�KSV�

Květen:� 8.5.� Svátek�matek,�pořádá�TJ�Orel�a�KDU-ČSL
� 14.5.� Zájezd�na�divadelní�představení�do�Boleradic,�pořádá�KSV
� 22.5.� Volejbalový�turnaj,�pořádá�KSV������������������������
� 29.5.�� Den�dětí,�pořádá�KSV�

Červen:� 4.6.� Motosraz,�pořádá�skupina�Vokuši
� 19.6.� Hody,�pořádá�TJ�Orel��

Červenec:�� 29.-30.7.� SUNFEST,�pořádá�p.�L.Růžička

Srpen:� 28.8.� Loučíme�se�s�prázdninami�-�odpoledne�pro�děti,�pořádá�KSV�

Září:� 25.9.� Volejbalový�turnaj�o�pohár�starosty,�pořádá�KSV�
� 28.9.� Modelářský�den,�pořádá�MK�Alka

Říjen:� 28.10.� Drakiáda,�pořádá�MK�Alka

Listopad:� 6.11.� Lampionový�průvod�světlušek�
� 13.11.� Svatomartinské�posezení�u�cimbálu,�pořádá�KDU-ČSL�a�TJ�Orel
� 27.11.� Rozsvícení�vánočního�stromu,�pořádá�ZŠ�a�MŠ�Žatčany

Prosinec:� 18.12.� Dětské�divedelní�představení,�pořádá�TJ�Sokol
� 27.12.� Živý�Betlém,�pořádá�TJ�Orel�a�KDU-ČSL�

Autor:�Eva�Stiborová,�předsedkyně�KSV

Obecní�zpravodaj�–�vydává�Zastupitelstvo�obce�Žatčany,�náklad�280�ks,�řídí�redakční�rada,�tisk�povolen�MK�ČR�E�12700.
Příspěvky�můžete�odevzdávat�na�obecním�úřadě�Žatčany�nebo�zasílat�e-mailem�na�ZatcanyNET@seznam.cz.




