
• ZO schvaluje uzavření koordinační 
dohody mezi obcí Žatčany a Policií ČR o 
spolupráci při zabezpečování místních 
záležitostí veřejného pořádku. 

• ZO schvaluje záměr prodeje části 
pozemku p. č. 10/1 k.ú. Žatčany  
a pozemku p. č. 215/1 k.ú. Žatčany 
manželům Smejkalovým. Prodejní cena 
činí 200,- Kč/m2. Geometrické za-měření 
a návrh na vklad do KN zajistí a uhradí 
žadatel. 

 
36. zasedání dne 14. 10. 2009  
• ZO bere na vědomí seznámení 

s aktuálními informacemi k zahájení  

prací firmou KNOSS na vodním díle 
Žatčany – podtlaková splašková kanali-
zace II. etapa. 

• ZO schvaluje Rozpočtový výhled obce 
Žatčany na roky 2010 – 2014. 

• ZO schvaluje narozeným dětem peně-žitý 
dar, Jakubu Rybovi 5.000,- Kč  
a Filipu Švaňhalovi 5.000,- Kč. 

• ZO schvaluje prodej pozemků manželům 
Smejkalovým, kterému předcházel záměr 
jejich prodeje vyvěšený na úřední desce. 

 
Jaroslav Osička 

 
 

 
 

Krátce z obce 
 

Sběr prázdných tiskových kazet (tonerů) 
 

Naše obec se zapojila do charitativního projektu – sběru tonerů určených k renovaci. Za 
nasbírané prázdné tonery se získají peníze, které se poukáží na konci sběrného roku na účet 
vybraného sociálního ústavu. V našem kraji se jedná o domov pro postižené děti LILA, Otnice. 

Sběrem tonerových a inkoustových kazet umožníte renovaci a ušetříte přírodu od zbytečné 
zátěže. Tonery můžete odevzdat do sběrného boxu v přízemí budovy obecního úřadu v Žatčanech. 
Podrobnější informace o projektu naleznete na www.sbírej-toner.cz. 

Vladimíra Sedláčková 
 

 
Žatčanskej rámus 

 
V sobotu 30. května 2009 se konal 5. ročník Žatčanského rámusu. Počasí nám moc nepřálo, 

a tak musel být zrušen odpolední program pro děti, i vyjížďka motorek. Za pár hodin bylo všechno 
jinak. Vysvitlo sluníčko, došlo na vyjížďku, i když s menším časovým posunem a v malém  
počtu - asi 20 strojů. Potom následoval kulturní program v prostoru u sáňkařského kopce. 
Pro návštěvníky zde bylo připraveno bohaté občerstvení . 

Country kapela Mrak, která nebyla v úplně originálním složení, hrála již od 16.00 hod. 
 Po krátké přestávce a zvukové zkoušce vystoupila rocková skupina Palba Band z Blučiny, 
pro kterou bylo vystoupení premiérou. Po setmění mohli všichni přítomní shlédnout ohňovou 
show sdružení LORICA, po ní následoval velkolepý ohňostroj doprovázený hudbou, připravený  
u příležitosti 5. ročníku. Vrcholem hudebního programu byla rocková skupina KOŽUCH-KABÁT 
revival z Morkůvek. 

Motosrazu a večerního programu se zúčastnilo přes 200 návštěvníků. Všem děkujeme  
za to, že nás přišli podpořit. Panu starostovi a celému zastupitelstvu děkujeme za ochotu 
a vstřícnost, paní Emilce Osičkové a paní Daně Sýkorové za občerstvení při přípravách. 

Osobně bych chtěla poděkovat všem členům a jejich partnerkám za perfektně 
naplánovanou akci a odvedenou práci. 

Radka Procházková 
 


