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Stával nedaleko rybníka  

a roubil cestu k Nesvačilce.  

Byl to pamětník.  

Zažil mocnářství, světové války,  

vznik Československa i vznik České republiky. 

Byl to pamětník.  

Zažil přízně i nepřízně počasí,  

přízně i nepřízně lidí. 

Byl to pamětník.  

Zažil selské povozy odvážející úrodu  

na nádraží a do Sokolnic,  

zažil dělníky spěchající na kolech  

na vlak do Brna.  

Pamatoval si počátky  

a rozvoj automobilové dopravy. 

Byl to pamětník.  

Vzpomínal na doby, kdy se v rybníce  

Na Hranečníku plavili koně,  

po hladině plavaly husy,  

ve vodě rybníka se koupaly děti.  

Byl to pamětník.  

Rybník byl zavezen odpadky z dědiny,  

jeho kamarádi odumírali.  

Nebyl to pěkný pohled. 

Byl to pamětník.  

A dočkal se.  

Smetiště bylo zahrnuto,  

plocha zrekultivována,  

vysázená nová zeleň.  

Na stáří se dočkal. 

Vysázel ho v roce 1911  

Fabián Sýkora z čísla domu 119. 

Dožil se sta let  

a celý svůj život sledoval dění v naší obci.  

Jmenoval se Topol černý  

a sešel věkem. 
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S T A R O S T A  I N F O R M U J E  

Výbory obce 

Zastupitelstvo na svých zasedáních zřídilo jednotlivé výbory a schválilo jejich složení. Finanční a 
kontrolní výbor je zřizován ze zákona, další výbory zřizuje zastupitelstvo dle svých potřeb. Jsou to poradní 
orgány, jejich závěry a výstupy nejsou pro zastupitelstvo zavazující, jsou doporučující. 

Složení jednotlivých výborů: 
 Finanční výbor: předsedkyně Edita Bílá, členové Ing. Lukáš Jurečka, Ing. Antonín Sedláček 
 Kontrolní výbor: předsedkyně Mgr. Jana Rudolecká, členové Soňa Lejsková, Ing. Jan Binek, Ph.D. 
 Rozvojový výbor: předseda Zdeněk Sýkora, členové Ing. Oldřich Zapoměl ml., Jaroslav Osička,        

MVDr. Ondřej Ryba, Ing. Jan Binek, Ph.D. 
 Výbor sociální a kulturní: předsedkyně Mgr. Eva Stiborová, členové Dagmar Škrháková, Soňa Lejsková, 

Renata Kleinová, Luděk Růžička, Zdena Dokoupilová, Zdeněk Sýkora, Ing. Antonín Sedláček,         
Oldřich Tichý 

 Výbor dopravní a bezpečnostní: předseda Oldřich Tichý, členové Radek Tichý, Petr Jaša, Radek Lejska, 
JUDr. Milan Bedroš 

 Výbor pro životní prostředí: předseda MVDr. Ondřej Ryba, Jan Čumpa ml., Jiřina Franklová,         
Zdeněk Vágner ml., Mgr. Jana Rudolecká  

Rozpočet obce 

Starosta společně s finančním výborem zpracoval rozpočet obce na rok 2011. 
V rozpočtu se promítly plánované příjmy a výdaje a byl zpracován vyrovnaný rozpočet. Příjmy jsou 

postaveny na základě reálných příjmů z minulých let, ve výdajích se předpokládají některé investice v rámci 
finančních možností. Na údržbu obce předpokládáme zvýšení nákladů z důvodu zřízení dalšího pracovního 
místa. 

 

 Rozpočet obce Žatčany na rok 2011 - PŘÍJMY v tis. Kč 

1111 Daň z PFO ze záv. činnosti 1 000,00 

1112 Daň z PFO z výděl.činnosti 100,00 

1113 Daň z PFO vybíraná srážkou 90,00 

1121 Daň z příjmů právnických osob  1 100,00 

1211 DPH 2 500,00 

1511 Daň z nemovitosti 1 000,00 

13 Místní a správní poplatky 60,00 

1337 Poplatky za odpady 264,00 

2111 Poplatek za kabelovou televizi 190,00 

2111 Poplatek za tenisové hřiště 10,00 

211 Ostatní příjmy za služby 15,00 

213 Pronájmy pozemků, nemovitostí 74,00 

214 Úroky a zisk z fin.majetku 40,00 

23 Ostatní nedaňové příjmy 35,00 

312 Příspěvek-přípojka vody,kab.televize 15,00 

4112 Dotace ze stát. rozpočtu 288,80 

4213 Dotace ze SFŽP na kanalizaci (zádržné) 2 113,40 

 CELKEM PŘÍJMY:  8 895,20 
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 Rozpočet obce Žatčany na rok 2011 - VÝDAJE v tis. Kč 

1014 Péče o toulavé psy 4,00 

2143 Cestovní ruch - Židlochovice, Austerlitz 15,00 

22 Doprava (silnice,chodníky,zastávky) 600,00 

2310 Vodovod 200,00 

2321 Kanalizace 120,00 

3113 Školství (z toho - rezerva 130, jiné ZŠ 150) 1 330,00 

331 Knihovna, obecní kronika 105,00 

332 Oprava památek 20,00 

333 Oprava kulturních památek 200,00 

334 Rozhlas, kabel.televize, zpravodaj 220,00 

339 Kultura, fin.dary pro narozené děti (kniha o obci 150) 260,00 

34 
Tělovýchova a zájmová činnost (příspěvky TJ SOKOL, OREL, SK, 
MK Alka, Myslivci, SKAUT ) 

220,00 

3613 Nebytové hospodářství 200,00 

3631 Veřejné osvětlení 250,00 

3632 Pohřebnictví 20,00 

3633 Inženýrské sítě-rozšíření plynu Šanhaj 540,00 

3635 Územní plánování 200,00 

3636 Územní rozvoj - nákup pozemků 300,00 

3639 Hospodaření s obecním majetkem 30,00 

212, 372 Odpady 850,00 

3745 Péče o vzhled obce a zeleň 600,00 

3749 Biokoridor "Krátké Díly" 30,00 

5512 Požární ochrana 150,00 

6112 Zastupitelstvo obce 820,00 

6112 Místní správa - obecní úřad 800,00 

63,64 Ostatní činnosti, rezerva 367,20 

 CELKEM VÝDAJE: 8 451,20 

8124 Splátka půjčky na kanalizaci 444,00 

 CELKEM VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ: 8 895,20 

Investiční akce 

Z investičních akcí v tomto roce jsou pro obec důležité dvě akce. 
První akcí je prodloužení plynofikace na Šanhaji a řešení Šanhaje jako celku. 
Na Šanhaji jsou postaveny nové rodinné domy a není k nim přivedena přípojka zemního plynu. 

V loňském roce byl objednán projekt na prodloužení plynovodu. V současné době probíhají práce na získání 
stavebního povolení. Naší snahou je, aby byly domy na Šanhaji v letošním roce připojeny na plyn. 

Při té příležitosti byl objednán projekt na rekonstrukci cesty na Šanhaji a její prodloužení na asfaltovou 
komunikaci u družstva. Dalším důvodem je také zájem o výstavbu nových rodinných domů v této lokalitě. 

Druhou akcí je výstavba komunikace Na kouskách u domů rodiny Kalvodových a Adamových. Je to asi 
jediné místo ve staré zástavbě obce, kde nebyla u obytných domů zbudována komunikace. 

Na tuto akci se zpracovává projekt do fáze stavebního povolení a obec požádala Jihomoravský kraj 
v rámci dotačních titulů o finanční podporu. Je to akce menšího rozsahu a v rámci rozpočtu s přispěním 
Jihomoravského kraje bychom byli schopni stavbu profinancovat. 
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Malá Niva 

Obec má zájem o výstavbu dalších rodinných domů na Malé Nivě. Starosta se sešel se stavebníky, 
navzájem si upřesnili situaci a podmínky, za jakých stavebníci dosáhnou na stavební povolení. Starosta 
předložil tématiku na zastupitelstvo a to odsouhlasilo odkoupení pozemku na rozšíření vozovky a zbudování 
chodníku k dané lokalitě. Stavebníci nechají zpracovat projekt na vybudování sítí a komunikace po hranici 
stavební lokality, obec zajistí následnou realizaci stavby. Komunikaci uvnitř stavební lokality se sítěmi zbudují 
stavebníci na vlastní náklady. Věřím, že tato dohoda posune výstavbu nové ulice v Žatčanech. 

Výsadba biokoridorů 

V rámci pozemkových úprav bylo v krajině kolem Žatčan navrženo ozelenění. Na základě těchto plánů 
byla v roce 2008 zahájena výsadba biokoridoru u Starého lesa na ploše 2 ha v ceně 1,5 mil. Kč. Tato výsadba 
byla financována z dotací ministerstva životního prostředí. V letošním roce nechala obec vypracovat projekt 
na zbývajících 12 ha a snaží se získat dotaci i na tuto část výsadby. Předpokládaná cena akce je 10 mil. Kč. Je 
to významný krajinný prvek v rámci doplnění zeleně kolem obce. Pokud se tuto akci podaří zrealizovat, bude 
z velké části dokončeno ozelenění krajiny kolem naší vesnice. 

Služby v obci 

Na bývalém obecním úřadě donedávna bylo holičství a kosmetika. Vzhledem k tomu, že paní 
Svobodová získala zaměstnání v Brně a podmínkou zaměstnavatele bylo zrušení živnosti, nastala situace, že 
zůstane tato provozovna opuštěna. Během projednávání ukončení činnosti paní Svobodové projevila zájem 
o pokračování provozování kosmetiky paní Teplá. Zastupitelstvo s tímto postupem souhlasí a doufá, že se 
podaří novému nájemci rozšířit služby třeba i o kadeřnictví. 

Park Na Dolech 

Park Na dolech byl vysázen v sedmdesátých letech minulého století způsobem zahuštěné výsadby. 
Před patnácti lety byla provedena první úprava parku. 
Stromy opět povyrostly a některé dřeviny potřebují 
úpravu a ošetření. Obec nechala vypracovat návrh 
úpravy parku na základě tohoto zadání: 
 odstranit poškozené nebo přestárlé stromy,  
 vytvořit prostor pro zbudování dětského hřiště,  
 doplnit park o nové dřeviny.  
Na základě návrhu a zdravotního stavu stromů navrhl 
výbor životního prostředí postupnou úpravu parku. Při 
této akci očekávám také záporné reakce spoluobčanů. 
Ale je vhodné vejít přímo do parku a podívat se 

na stromy zblízka, zahledět se do korun. Otevře se vám pohled na zdravotní stav stromů, proschlé větve, 
přestárlé stromy, suché stromy, z důvodu přehuštění nevyvinuté koruny. Věřím, že za několik let budete mít 
jiný názor. Zavzpomínejte, jak vypadal park na návsi před patnácti lety a jak vypadá nyní. 

Biokompostárna 

Na podzim minulého roku byla ve středisku ZD 
vybudována biokompostárna. Do konce roku se nestihly 
dořešit některé technické detaily. Prozatimní provoz 
odsouhlasilo zastupitelstvo obce takto: 
na biokompostárnu bude přístup brankou od Zahrad 
do té doby, než se upraví nový vjezd tak, aby nebyla 
narušována činnost soukromého zemědělce, pana 
Teplého. Ze strany od „Bílého domu“ je zajištěn přístup 
vjezdem přes zahradnictví v pondělí až sobotu od 8:00 
do 18:00 hodin. Na skládky je možné ukládat trávu, listí, 
rostlinné zbytky a odděleně větve stromů a keřů. 

PROSÍME OBČANY, ABY DO ODPADU NEDÁVALI KAMENY, ZBYTKY CIHEL A PROVÁZKY. 
TECHNIKA NENÍ SCHOPNA TAKOVÝ ODPAD ZPRACOVAT. 
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Další prostory k ukládání bioodpadu jsou prozatím u skládky a u prvního topolu na Hranečníku. 
Do budoucna budou plochy upraveny tak, aby se mohl odpad průběžně odvážet na biokompostárnu. 

Technika, která byla zakoupena na základě dotačního titulu, byla již na jaře zprovozněna a zdá se, že systém 
úspěšně vyřeší likvidaci bioodpadu.  

Prosíme občany, aby již nepoužívali jámy na odpad, vykopané v minulých letech. 

O škole 

V naší obci máme malou školu a školku. Jsme rádi, že ji zde máme. Při přípravě rozpočtu obce jsme 
projednávali i financování a provoz školy. 

Finanční výbor se několikrát sešel, aby nastavil způsob 
financování školských zařízení ze strany obce. Způsob 
financování byl konzultován s paní ředitelkou a s účetním 
školy. V rámci možného byl rozpočet nastaven tak, aby zajistil 
chod školy a školky, což činí 1200 tis. Kč na provoz školy a 
doplatek mzdy učitele. 

Je škoda, že do školy nechodí víc žatčanských dětí. 
Zastupitelstvo má zájem, aby škola v naší obci fungovala a 
poskytovala vzdělání všem dětem narozeným a žijícím 
v Žatčanech. I když v letošním roce byla zapsána do naší školy 
polovina dětí, obec bude dělat vše pro to, aby byla nadále 
v Žatčanech zachována. 

Je jen otázkou, proč není přihlášeno více dětí. 

Výročí obce 

V letošním roce si připomeneme 880 let od první písemné zmínky o naší obci. 
K této příležitosti chystá zastupitelstvo obce vydat knihu, kterou připravil náš kronikář, pan Josef 

Sedláček. 
Rukopis knihy s názvem Čtení z historie Žatčan je zpracován v 16 tématických kapitolách. Zahrnuje 

historii obce od jejího počátku do konce roku 2010. 
Čtení je určeno široké veřejnosti, proto se vyhýbá přemíře dat a odborných výrazů, je psáno tak, aby 

bylo srozumitelné a čtivé pro všechny občany, nebylo proto koncipováno jako odborná historická práce. 
Vydáním první knihy o Žatčanech chceme:  

 přispět k důstojným oslavám založení obce  
 připomenout rodákům a starší generaci prožité události 
 aby si střední generace plněji uvědomovala kořeny svého života 
 přiblížit novousedlíkům historii místa, ve kterém se rozhodli žít 
 seznámit nejmladší generaci s bohatou historií obce, na kterou budou navazovat 

Obec požádala Jihomoravský kraj o podporu vydání knihy v rámci dotačního titulu na kulturu. 
Ing. František Poláček, starosta obce 

M Í S T N Í  K N I H O V N A   

Místní knihovna se nachází na starém obecním úřadě v blízkosti sokolovny, otevřeno má jednou týdně, 
vždy v pátek od 17:00 do 19:00 hodin.  

V naší knihovně si můžete vypůjčit jak beletrii pro dospělé, tak 
knížky pro děti, pohádky, naučnou literaturu pro mládež i dospělé. 
V nabídce máme pěkné knížky o přírodě, o zvířatech, o vesmíru, různé 
kuchařky, knihy o hercích i několik titulů časopisů. Několikrát do roka 
se nakupují nové knihy a také se vyměňují z jiných knihoven.  

Půjčování knih se v naší knihovně neplatí, platí se pouze roční 
členský příspěvek: děti 20,- Kč a dospělí 40,- Kč. Pro všechny 
zájemce je k dispozici také internet zdarma. Každý čtenář je zapsán a 
vlastní čtenářský průkaz, nyní máme v naší knihovně 75 čtenářů a rádi 
přivítáme další nové zájemce.  

Marcela Procházková, místní knihovnice 
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U P O Z O R N Ě N Í  P O L I C I E  Č R  

Na Brněnsku se v minulých dnech objevilo nemálo případů okradení občanů 
přímo v jejich bytech a domech. Pachatelé této trestné činnosti se zaměřují především 
na starší občany. Pod různými záminkami se snaží vloudit do jejich příbytků. Často se 
představují jako pracovníci elektráren, vodovodů či telekomunikačních firem. 
Přicházejí také s nabídkou prodeje zboží, výrobků podporovaných reklamou 
v mediích. Podvodně vystupují také jako úředníci, kontroloři či revizní technici. 
Zazvoní také u domu se zprávou o nemalé výhře. Často fingují poruchu auta nebo 
požádají pouze o sklenici vody. Když je občané pozvou do bytu, v nestřeženém 
okamžiku obyvatele domu okradou. Zpravidla o nemalé finanční částky. Požádají 

o vodu, rozměnění peněz na vyplacení výhry či vrácení přebytku za pravidelné platby. Takto získávají 
informace o skrýších hotovosti občanů. Pak občanovi v nestřeženém okamžiku nenávratně odcizí všechny 
úspory. 

Policie radí občanům, aby do domu či bytu nevpouštěli cizí osoby. Pracovníci firem jako jsou 
elektrárny, plynárny, vodovody a kanalizace, jsou vybaveni průkazy, kterými prokazují příslušnost k dané 
firmě. Zpravidla přijíždějí služebními automobily, které jsou výrazně označeny a finanční částky nikdy 
nevybírají ani nevrací v hotovosti. Občané se nemusí stydět a při jakékoliv pochybnosti případného pracovníka 
požádat o předložení průkazu. Na místě je také poznamenání si údajů o pracovníkovi, vozidle a jeho registrační 
značce.  Občané si také mohou na dispečinku firem telefonicky ověřit, zda firma pracovníka do jejich domu 
vyslala. Až potom pracovníka do domu vpustit. Opatrnost a obezřetnost je vždy na místě. Policisté zároveň 
vyzývají občany, aby bez odkladu při jakékoliv pochybnosti a pohybu podezřelých osob po obci kontaktovali 
Policii ČR. Na telefonním čísle 158 jsou policisté připraveni vždy pomoci. 

Pokud byste zjistili podezřelý pohyb takových osob, popřípadě podomních prodejců v naší obci, prosím, 
nahlaste tuto skutečnost na obecní úřad na telefonní čísla  724 372 144 nebo 724 186 304. Obecní úřad zjedná 
nápravu v součinnosti s Policií České republiky.  

L É K A Ř S K Á  S L U Ž B A  P R V N Í  P O M O C I  V  B R N Ě  

Lékařská služba první pomoci pro děti a dorost 

Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště dětské medicíny, Brno - Černopolní 9  
Pracovní doba:  pracovní dny od 17,00 do 7,00 hodin 
 soboty, neděle a svátky nepřetržitě 
Telefonní číslo:  532 234 935 

Lékařská služba první pomoci pro dospělé a služba ohledání 
zemřelých 

Úrazová nemocnice v Brně, Brno - Ponávka 6 
Pracovní doba:  pracovní dny od 17,00 do 7,00 hodin 
 soboty, neděle a svátky nepřetržitě 
Telefonní čísla: 545 538 538, 545 538 426, 545 538 416 

Lékařská služba první pomoci - stomatologie pro děti a dospělé 

Úrazová nemocnice v Brně, Brno - Ponávka 6 
Pracovní doba:  pracovní dny od 17,00 do 7,00 hodin 
 soboty, neděle a svátky nepřetržitě 
Telefonní číslo:  545 538 421 

Lékárenská pohotovostní služba 

K.E.I. pharma, s. r. o., Lékárna a prodejna zdravotnických potřeb Brno - Koliště 47 
Pracovní doba:  nepřetržitý provoz  
Telefonní číslo:  545 424 811 
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S T R A T E G I E  R O Z V O J E  O B C E  

Obec Žatčany začala pracovat na své strategii rozvoje  

Plánování je součástí života každého z nás. Řešíme, co a kdy si pořídíme z našich příjmů, kam 
pojedeme na dovolenou, co bude třeba opravit na domě apod. U obce jsou obdobné úvahy ještě důležitější, a to 
z několika důvodů: obec je společenstvím občanů žijících v obci, mezi nimiž logicky existují různé názory na 
rozvoj obce, které je třeba sladit; rozpočet obce je omezený vzhledem k množství potřebných běžných a 
zejména investičních výdajů a je nutné stanovit priority; rozvoj obce je dlouhodobou záležitostí a je třeba 
rozvrhnout jednotlivé kroky. 

 
Zastupitelstvo obce Žatčany proto v souvislosti s novým volebním obdobím rozhodlo o zpracování 

strategie rozvoje obce. Ve strategii chce obec vyjasnit dlouhodobé priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé 
rozvojové činnosti na nejbližší roky. Strategie umožní lépe využít finančních prostředků a je i důležitým 
podkladem při získávání různých dotací. Strategie podpoří cílené řešení problémů v obci a promyšlené 
zvelebování obce tak, aby byla naše obec co nejpříjemnějším místem pro život. 

Jak bude strategie rozvoje obce vypadat? 

Strategie bude obsahovat tři základní části: analytickou, návrhovou a realizační. V analytické části bude 
zachycena celková socio-ekonomická situace v obci a zhodnoceno, co se udělalo v minulých letech, co funguje 
a co nefunguje.  

 
V návrhové části budou stanoveny hlavní směry rozvoje obce (jak by obec měla v budoucnu vypadat) a 

určeny opatření a aktivity, které chce zastupitelstvo uskutečnit v následujících čtyřech letech s ohledem na 
rozpočtové možnosti. 

 
V realizační části budou jednotlivé rozvojové činnosti rozpracovány do podrobných kroků na nejbližší 

1–2 roky (akční plán), bude stanoveno, kdo a co bude konkrétně dělat a vyřešeno financování.  
Důležitým podkladem pro tvorbu všech částí strategie budou výsledky z průzkumu názorů mezi 

obyvateli obce a mezi podnikateli a spolky působícími v obci. 

Jak bude strategie rozvoje obce zpracovávána? 

Strategie je závazným dokumentem rozvoje obce, proto nesmí být podceněna příprava. Klíčovým 
subjektem při tvorbě strategie bude Rozvojový výbor Zastupitelstva obce Žatčany. Tento výbor již věnoval 
několik setkání přípravným krokům a bude postupně zpracovávat návrhy jednotlivých částí strategie jako 
podklad pro diskuzi zastupitelstva obce i občanů a dalších subjektů z obce. 

 
Pro výslednou podobu strategie bude zásadní zapojení občanů. V úvodní části procesu zpracování bude 

provedeno dotazníkové šetření mezi obyvateli obce. Občané obdrží do poštovních schránek dotazníky, kde 
mohou vyjádřit svůj názor na rozvoj obce. Dotazník může vyplnit každý občan starší 15 let. Je velmi potřebné, 
aby se vyjádřilo co nejvíce občanů a šetření se tak mohlo stát pevnou oporou pro tvorbu strategie. Výsledky 
šetření a jednotlivé části strategie budou zveřejňovány na internetu a na úřední desce. V návaznosti 
na zveřejněné výsledky bude uspořádáno několik veřejných projednání, kde budou diskutovány názory občanů. 
Občané se budou moci zapojit ústně či písemně i průběžně. 

 
Základní informace budou zjišťovány také od neziskových organizací působících v obci. 

U významnějších podnikatelů působících v obci budou zjištěny formou řízeného rozhovoru jejich rozvojové 
plány a potřeby ve vztahu k obci.  

 
Za rozvojový výbor zpracoval Ing. Jan Binek, Ph.D. 
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Č Í M  Ž I J Í  D Ě T I  V  Z Á K L A D N Í  A  M A T E Ř S K É  Š K O L E  

Milí občané, rodičové, přátelé školy, 
první čtvrtletí roku 2011 je za námi a já si Vás dovolím informovat o tom, co se dělo v mateřské a 

základní škole a co chystáme pro příští čtvrtletí. 
V lednu proběhl zápis do první třídy a zapsalo se nám šest prvňáčků.  
Do mateřské školy bude zápis v dubnu – budeme mít 14 míst. Žatčanským rodičům tedy nehrozí 

problém s umístěním dítěte do mateřské školy, na rozdíl od většiny okolních obcí. 
V základní škole jsme uskutečnili sportovní projekty 

v součinnosti s naším vzdělávacím programem – plavání 
v Blučině, bruslení, lyžování ve školní družině v Němčičkách 
a školu v přírodě na lyžích v Jeseníkách. Také děti z mateřské 
školy se do projektů bruslení a lyžování zapojily. Kromě toho 
zahájily plavání v Blučině.  

Naši školáci a děti z mateřské školy se účastnili také 
kulturních akcí - žesťového koncertu ve škole, kouzelnického 
představení, mateřáčci i divadelního představení a v mateřské 
škole si navíc uspořádali masopustní karneval.  

Učitelé úspěšně v rámci projektu EU – peníze do škol 
vytvářejí pro naše žáky vzdělávací materiály, které ověřujeme 
průběžně ve výuce. Z těchto prostředků, pravděpodobně 

o prázdninách, vybavíme dvě třídy ve škole moderní interaktivní technikou. Děti už se moc těší. 
V dalším období navštíví žáci místní knihovnu, děti i 

žáci se zúčastní našeho dopravního projektu, pro děti 
z mateřské školy jsou připravena pohádková představení a 
několik sportovních utkání. Základní škola připravila 
meziškolní recitační soutěž a pozvání přijala většina okolních 
škol.  

V rámci Dne země se všichni chystáme na úklid v okolí 
obou školních budov. Všichni uspořádáme „pálení čarodějnic“, 
setkání s dravými ptáky v záchranné stanici a zvířátkový den. 
Připravíme se na besídku ke Dni matek, ke Dni dětí chceme 
připravit sportovní zápolení a setkání s místními hasiči. 
V červnu děti i žáky čeká několik výletů a mateřáčky 
očekávaná škola v přírodě. Školáky také v červnu čekají testy, 
kterými si pravidelně ověřujeme, je-li naše škola ve srovnání 
s jinými školami úspěšná. Na konci června se všichni rozloučíme tradičně v zahradě mateřské školy u táboráku, 
se špekáčky a kytarami.  

Ve školní družině se udály velké věci. Vyměnili jsme 
starý kancelářský nábytek, kterým byla naše družinka-Popelka 
vybavena, za nábytek nový, barevný, veselý, vyrobený našim 
dětem na míru. Děkuji touto cestou ještě jednou rodičům, kteří 
nám v prostorách družinky přemístili a opravili tabuli. 
Družinka se postupně dovybavuje hračkami, společenskými a 
vzdělávacími hrami a stavebnicemi. Zatím největší úspěch 
u dětí zaznamenala stavebnice obrovských barevných 
molitanových kostek. Děti v družině také dostaly nový ping-
pongový stůl. Nové hračky a vzdělávací pomůcky jsme 
zakoupili i do mateřské školy, a to díky sponzorským darům 
v celkové výši 6000,- Kč pro mateřskou školu a 2000,- Kč 

pro základní školu. Všem sponzorům ještě jednou děkuji. 
Jak vidíte, udělali jsme kus práce a další nás čeká. Kolektiv pedagogů a provozních zaměstnanců školy 

dělá maximum pro to, aby škola byla chloubou Žatčan a děti se v ní cítily dobře a dostaly kvalitní vzdělání. 
Děkujeme všem, kteří nás v naší snaze podporují. 

Mgr. Monika Opavská, ředitelka školy 
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B R I G Á D Y  M Y S L I V E C K É H O  S D R U Ž E N Í  

Jako každý rok se členové a příznivci mysliveckého sdružení v zimních měsících scházejí na společných 
brigádách. V tomto období se věnujeme především úpravě remízků. To znamená vyčištění vysazených porostů 

od náletu, odstranění polomů, příprava míst na novou 
výsadbu, úprava mysliveckých krmných políček atd. 
Každoročně se konají čtyři až pět takových akcí. 
V jarním období na ně navazují brigády výsadbové, kdy 
sázíme nové keře a stromky. Za dobu existence 
mysliveckého sdružení už bylo takových stromku a keřů 
natisíce. V současnosti probíhá spíše postupná obnova 
výsadby, se snahou více doplnit keřové a bylinné patro 
remízků.  

Na hromadné brigády navazují během celého 
roku práce individuální, kdy se jednotliví členové 
Mysliveckého sdružení starají o přidělené krmelce a 
zasypy, a případně budují nové; zaléváním a obsíkáním 
opečovávají nově vysazené sazeničky, v době sucha 
navážejí vodu do napaječek pro zvěř a připravují zásoby 

krmiva na zimu. Každý člen Mysliveckého sdružení má za povinnost odpracovat ročně 35 brigádnických hodin 
(v průměru je to však přes 40 hodin ročně). V letošním roce se zastupci myslivců zúčastnili i Dne pro obec, aby 
pomohli s prořezávkou biocentra za hřištěm. 

Za Myslivecké sdružení Žatčany MVDr. Ondřej Ryba 

C O  D Ě L Á  M O D E L Á Ř  V  Z I M Ě  

Zimní období sice bývá z modelářského hlediska považováno za odpočinkové, ale v případě našeho 
modelářského klubu tomu tak letos v zimě nebylo. 
Pokud počasí jen trošku dovolilo, v prostoru u nového 
mostu za Cézavou bylo, hlavně o víkendech, dosti rušno. 
Na Silvestra i na Nový rok proběhlo již tradiční polétání. 
Ale nejvíce se někteří z nás těšili na i sebemenší 
sněhovou nadílku, kdy si bylo možné zálétat 
s motorovými modely „přezutými“ na lyže a vychutnat 
si takto na velkých sněhových pláních kouzlo 
„nekonečného“ letiště.  

Živo bylo také v modelářské dílně za školou, kde 
byly při pravidelných schůzkách připravovány modely 
pro letošní sezonu; bylo postaveno i několik replik 
historických modelů letadel pro účast našeho klubu na 
Mistrovství Evropy rádiem řízených historických 

modelů, které se letos na začátku léta bude konat 
v Republice San Marino.  

Koncem února byla spuštěna nová verze 
internetových stránek (www.mkalka.cz), kde je k vidění 
nejen aktuální dění v našem klubu, ale i obsáhlý archív 
našich starších akcí. 
Modelářský klub ALKA Žatčany vás srdečně zve 
na 2. ročník výstavy CO DĚLÁ MODELÁŘ, která se 
uskuteční v sobotu 2. a v neděli 3. dubna 2011 
v odpoledních hodinách v žatčanské orlovně. Uvidíte 
zde statické ukázky modelů letadel, vrtulníků, lodí, aut, 
předvádění modelů v akci, letecké simulátory, 
videoklipy z klubových a jiných akcí a pod. 

Za MK Alka Zdeněk Sýkora 
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3 4 .  M Y S L I V E C K Ý  P L E S  

Myslivecké sdružení Žatčany uspořádalo v pátek 
21. ledna 2011 již tradiční 34. Myslivecký ples.  

Ples se konal v místní orlovně,  k tanci a 
poslechu zahrála oblíbená těšanská skupina Modul.  

Vystoupily opět mažoretky z Lažánek a skupina 
historického šermu.  

Vrcholem plesu byla tradiční tombola se 150 
výhrami.  

Další fotografii si můžete prohlédnout 
na poslední straně Obecního zpravodaje. 

Za Myslivecké sdružení Žatčany MVDr. Ondřej Ryba 
 

1 . K R O J O V A N Ý  P L E S  

V naší obci se 5. února 2011 historicky poprvé uskutečnil Krojovaný ples. Myšlenka uspořádat takovou 
akci vznikla jednak z důvodu letošní dlouhé plesové sezóny, ale také proto, aby v Žatčanech byla další možnost 
kulturního vyžití pro naše občany.  

Před konáním plesu narůstaly určité obavy, jak 
se akce vydaří, a důležité také bylo, aby se zúčastnilo 
dost lidí. Nyní po plese můžeme konstatovat, že se 
opravdu vydařil. Přijelo velké množství krojovaných lidí 
z blízka i z dálky. Navštívili nás například krojovaní 
hosté z Moutnic, Újezda, Střelic, Moravských Knínic, 
Malhostovic, Sokolnic, Mokré, Nesvačilky, Vranova, 
Chudčic, Velkých Němčic a Kobylnic. Také 
nekrojovaných hostů se sešlo hojné množství. Škoda jen, 
že místních obyvatel přišlo málo. Hrála vynikající 
dechová kapela Zlaťanka, která nenechala nikoho 
dlouho sedět. Ples byl velmi pestrý a veselý. Zasloužila 
se o to i krojovaná mládež, která všechny nadchla 
tanečním vystoupením České besedy. 

Výzdoba orlovny byla provedena odborně a 
vkusně a již při prvním pohledu do sálu každý hned věděl, že je na folklórní akci. Obrazy na zdech doslova 
tančily. Nechybělo samozřejmě také dobré víno, jídlo a velký výběr dalšího občerstvení. Na plese, jak jinak, 
měli návštěvníci možnost vyhrát některou z krásných cen bohaté tomboly. 

Doufejme, že letošní absenci budou chtít naši místní spoluobčané napravit příští rok, kdy Krojovaný 
ples hodláme zopakovat. Těšíme se na shledání při dalších akcích v naší obci. 

Poděkování patří všem, kteří se jakoukoli měrou podíleli na organizaci 1. Krojovaného plesu 
v Žatčanech, a také těm, kteří svou účastí zaplnili orlovnu. 

 Za Orel a KDU-ČSL Žatčany Renata Kleinová 

M A Š K A R N Í  P L E S  

Dne 26. 2. 2011 jsme uspořádali v pořadí 3. 
Dětský karneval. Děti se sešly jako loni opravdu 
v hojném počtu. K tanci a poslechu zahrála kapela 
GETRIO. Pro děti bylo připraveno spousta soutěží; pro 
velký počet účastníků a neúprosný čas se opět stihly 
pouze některé. Dívky z místní základní školy nám 
zpestřily odpoledne ukázkou břišních tanců. Porota 
složená z některých rodičů vybrala 2 nejhezčí masky, ty 
byly odměněny pěknou cenou. Zábavné odpoledne 
ukončila bohatá tombola a ještě pár písniček na závěr.  
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Ve stejný den od 20:00 hodin pokračoval maškarní ples pro dospělé. Návštěvnost byla oproti loňskému 
plesu daleko větší. Ples navštívilo asi 200 účastníků, z toho více než polovina v maskách. Vystoupila zde známá 
travesti skupina z Brna stejně jako loni, avšak s pozměněným programem.  

Byla vybrána nejvtipnější maska večera, 
tentokrát šlo o masku skupinovou. Ocenili jsme nápad a 
hlavně perfektní provedení. Ukázalo se, že v každém 
dospělém člověku se skrývá stále něco z malého dítěte. 
Doufáme, že si každý z našeho plesu něco odnesl. Třeba 
pěknou cenu, hezký zážitek nebo alespoň nafukovací 
balónek. 

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří 
pomáhali ples připravit. Dík patří všem sponzorům, kteří 
nám darovali pěkné ceny, samozřejmě obecnímu úřadu, 
organizaci Orel - jmenovitě p. Sedláčkovi a 
p. Dokoupilové za mimořádně vstřícné jednání. Na 
všechny se těšíme na příštím karnevalu a budeme se 

snažit, aby byl ještě lepší, než ten letošní. 
Za motorkáře Radka Procházková 

O S T A T K O V Á  P O C H Ů Z K A  M A S E K  P O  O B C I  

V sobotu 5. března 2011 uspořádal tradičně Sbor 
dobrovolných hasičů v Žatčanech Ostatkovou pochůzku 
masek po obci.  

Za krásného jarního počasí prošli hasiči a jejich 
příznivci, oděni do různých převleků, zdravotní sestrou 
počínaje a smrtkou konče, za doprovodu místních 
muzikantů – harmonikářů, celou naší vsí. 

Společnou fotografii z Ostatkové pochůzky 
masek si můžete prohlédnout na poslední straně 
Obecního zpravodaje. 

Za SDH Žatčany Oldřich Tichý 
 

G Y M N A S T I C K É  Z Á V O D Y  O R L A  

Dne 5. 3. 2011 se v žatčanské orlovně pořádaly tradiční gymnastické závody. Sjelo se celkem 
44 soutěžících ze 6 jednot: Blučina, Jiříkovice, Křenovice, Pozořice, Vnorovy a Žatčany. 

Po zahájení a duchovním slovu P. Oldřicha Macíka se všichni s radostí vrhli do závodění. Nejmladší 
závodníci ve věku do 5 let soutěžili v následujících disciplínách: 

 
1. šplh na žebřiny a zpět 
2. přechod přes lavičku a předvedení holubičky uprostřed 
3. válení sudů a kotouly 
4. žabky a slalom na jedné noze 
5. shyb pod stupínek 
6. prolézání tunelem 
 
Ostatní kategorie měly místo lavičky kladinu, což bylo pro všechny soutěžící velmi obtížné, neboť 

museli předvést obrat a zacvičit dvě holubičky, ale všichni to bezvadně zvládli. Některým soutěžícím tak 
tlouklo srdíčko, že jim málem vyskočilo. Potom žebřiny nahradilo lano. Vyšplhat se na ně byla velká dřina, až 
si mnozí přivodili puchýře. Skákání přes švihadlo se převážně dařilo, i když se někteří dovedli pěkně zamotat.  

O přestávce zacvičily mladší dívky z místního kroužku aerobiku na step bedýnkách a tím zpestřily 
čekání na výsledky. Také se všichni hojně občerstvovali napečenými pochoutkami od našich hodných 
maminek. 
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Výsledky žatčanských závodníků: 

Nejmladší dívky (0-5 let): 3. místo Michaela Kalvodová 

Mladší chlapci (6-8 let): 3. místo Ondřej Zapoměl 
    4. místo Martin Damborský 
    7. místo  Petr Koudelka 

Mladší dívky:    1. místo Magda Harvánková 
    4. místo Gabriela Sychová 
    5. místo Veronika Kalvodová 
    8. místo Lucie Hiršová 
    9. místo Karolína Lužová 

Starší dívky (9-10 let): 1. místo Klára Zapomělová 
    2. místo Šárka Damborská 
    3. místo Eliška Kopečková 
    4. místo Veronika Michálková 

Starší chlapci :   2. místo Jakub Koudelka 

Nejstarší dívky (11-14 let): 1. místo Marie Kalvodová 
    4. místo Zdislava Jurečková 
    5. místo Anna Kalvodová 

Nejstarší chlapci:  3. místo Miroslav Klein 
    5. místo Petr Fiala 
    7. místo Denis Škrhák 

Závody se velmi vydařily. Doufáme, že se nám příště vyhne chřipková epidemie a nepoznamená účast 
závodníků. Děkujeme všem, kteří se aktivně nebo sponzorsky na soutěži  podíleli. 

Za Orel Zdenka Dokoupilová, ředitelka závodu 

D E N  P R O  O B E C  

Dne 12. 3. 2011 se uskutečnil první ročník Dne pro 
obec (akce zaměřené na úklid okolí obce po zimním 
období). V minulosti sice proběhlo pár akcí podobného 
typu, ale nikdy ne v takovém rozsahu. Protože se jednalo o 
premiéru, vládly obavy, jak celá akce dopadne. Jaké bude 
počasí? Kolik se sejde účastníků? Jak se to zvládne 
organizačně? Atd. 

Výsledek však předčil naše očekávání. Počasí bylo 
veskrze jarní a jen větřík mohl foukat trochu méně. V 8 
hodin se u kabin na hřišti zaregistrovalo 56 učastníků, a 
protože ještě další přišli později, bylo jich kolem 70 - od batolat až po důchodce. Byli rozděleni do 7 skupin a 
každá měla přidělený úsek na úklid. Všichni jsme byli překvapeni, jaké množství odpadu se podařilo sezbírat, a 

to i na místech, kde to nebylo příliš vidět. Provedl se úklid 
kolem cest na Nesvačilku, k Újezdu, u okrasné školky, 
na komunikaci u Cézavy a k bývalému OSPAPu, 
na odbočce k čerpací stanici pod Flonkami, na polní cestě 
směrem na Sokolnice. Vyčistilo se okolí fotbalového hřiště, 
hřbitova a rybníku. V biocentru za hřištěm jsme provedli již 
nutné prokácení konkurujících si stromů. Okolí obce tím 
vším dostalo zase svěží vzhled. Můžeme jen doufat, že 
vydrží co nejdéle.  

Na závěr se uskutečnil táborák se špekáčky, které 
jsme zapili čajem nebo svařeným vínem, pro dětské účastníky se našla i sladká odměna. 

Všem účasníkům chceme ještě jednou za tuto pomoc velmi poděkovat.  
Zastupitelstvo obce Žatčany a Výbor pro životní prostředí  
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P O C H O D  D O  S T A R É H O  L E S A  

T.J. Sokol si dovoluje pozvat všechny malé i velké děti na už 19. ročník Pochodu do Starého lesa. Akce 
se uskuteční v sobotu 16.4. Sraz v 8 hodin u Sokolovny. Jako každoročně vás čekají staré ale i nové soutěžní 
disciplíny, vystoupí MK Alka, kynologové z Hostěrádek se svými pejsky a ukázkou výcviku, hasiči se svou 
technikou a možná i gepard. U myslivecké chaty bude táborák s občerstvením. 

Za T.J. Sokol Žatčany MVDr. Ondřej Ryba 

I N F O R M A C E  F A R N Í  C H A R I T Y  

Tříkrálová sbírka České charity v lednu 2011 vynesla v Žatčanech celkovou částku 28 510,- Kč. Všem 
dárcům a také koledujícím dětem děkujeme. 

   

Farní charita Žatčany vyhlašuje humanitární sbírku pro občanské sdružení Diakonie Broumov. Sbírka 
bude probíhat během měsíce dubna 2011. 

Staré oděvy, lůžkoviny, nepoškozené nádobí a domácí potřeby včetně nepoškozené obuvi  můžete 
odevzdat kdykoliv během dne, a to přímo do dveří domu č.p. 16, u Jouzů – na Návsi. Věci musí být zabaleny 
do pytlů a ne do krabic. Děkuji za pochopení. 

Rovněž prosím o případné finanční dary, které jsou příspěvkem na dopravu, neboť Diakonie Broumov 
musí hradit pohonné hmoty z vlastních prostředků. 

Děkuji za jakoukoliv materiální pomoc všem potřebným nejen u nás, ale i v zahraničí. 
Za Farní charitu Vladimíra Sedláčková 

H I S T O R I C K Á  V Ý R O Č Í  O B C E  V  R O C E  2 0 1 1  

1131 – před 880 lety je v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka první písemná zmínky o naši obci 
(Satcane) 

1771 – před 240 lety bylo provedeno číslování domů. Podle statistiky z roku 1790 bylo v Žatčanech 38 čísel a 
v Třebomyslicích 40 

1831 – před 180 lety postihla  obec cholera, zemřelo 81 lidí  

1881 – před 130 lety byl proveden historicky 2. soupis dobytka v Žatčanech. Bylo napočítáno: 3 hřebci, 
13 kobyl, 25 valachů, 1 hříbě, 42 krav, 3 býci, 23 jalovic, 36 volů, 51 koz, 98 prasat – celkem 287 kusů 

1921 – před 90 lety 29.3. byl založen Sportovní klub Žatčany – Třebomyslice 

1921 – před 90 lety 17.9. byl založen Orel 

1921 – před 90 lety proběhlo první sčítání lidu v samostatné  Československé republice 

1921 – před 90 lety byla zřízena autobusová linka přes Žatčany na trati Klobouky - Brno 

1931 – před 80 lety byl v obci zřízen telefon – veřejná hovorna byla v hostinci u Severů 

1941 – před 70 lety zakázali Němci činnost Sokola a Orla 

1941 – před 70 lety 6.7. slavil P. Břetislav Lauterbach u kaple M. Magdalény primici 

1941 – před 70 lety byla zbudována betonová silnice do Kouta  

1951 – před 60 lety byla zřízena autobusová linka Nesvačilka – Žatčany – nádraží 

1991 – před 20 lety 30.l. vyšlo  l. číslo obecního zpravodaje 

2001 – před 10 lety byla dokončena stavba obecního vodovodu 
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P Ř E D  9 0  L E T Y  B Y L  Z A L O Ž E N  S P O R T O V N Í  K L U B  

Prvními vyznavači kopané v Žatčanech byli učni Antonín Konečný a Josef Ryšánek, kteří viděli hrát 
fotbal poprvé v Brně v roce 1912. S dalšími  kamarády se složili na míč a začali hrávat za stodolami na Stání. 

Tehdy se kopané nepřálo. 
Považovala se za hrubou hru, 
s mnoha úrazy. Ze začátku působili 
jako tajný kroužek při Sokole. Když 
se fotbal stával v okolí populárním, 
rozhodli se 29. března 1921 
k založení samostatného Sportovního 
klubu Žatčany – Třebomyslice. Sídlo 
klubu bylo v hostinci u Otřísalů 
naproti hřiště na Stání. Konkurenční 
spolky Sokol a Orel i zastupitelstvo 
obce nebyly kopané nakloněny, klub 
musel ze začátku více jak 10 let 
obhajovat svoji existenci. Musel 
platit za nájem hřiště, za poškození 
křidlice na okolních stodolách, hráči 

si pořizovali z vlastních peněz rekvizity, museli mezi sebou konat sbírky na náhrady rozhodčím, pojištění hráčů 
i zakoupení nového míče. 

Za Protektorátu nebyl SK naštěstí zrušen, z aktivního divadelního odboru se získávaly potřebné peníze. 
Úspěšným byl rok 1943, kdy si I. mužstvo vybojovalo postup do II. třídy. Dosáhlo také vynikajícího 

úspěchu v Českém poháru, když se probojovalo až do semifinále; porazilo SK Viktorii Tuřany, AFK Rajhrad, 
ČSK Drnovice, jen divizní AC Arsenal  Husovice byl nad jeho síly. 

Hřiště na Stání bylo malé, probíhala přes něj záhumenková cesta, o žních se na něm mlátilo obilí. Klubu 
se podařilo při pozemkových úpravách v roce 1949 získat současné hřiště za kostelem o rozměrech 95 x 65 m. 
Fotbalisté byli v rámci sjednocené tělovýchovy v roce 1949 začleněni jako oddíl kopané do Sokola, později 
přešli pod názvy Baník nebo Tatran pod podniky Naftové doly a OSPAP podnikající na ROPĚ. 

Velice dobrý fotbal se hrával 
v letech 1957 – 1958, I. mužstvo po 
vítězství v okresním přeboru 
Slavkovska postoupilo do II. třídy 
(nynější I.B. třída), ve vyšší soutěži 
se ale udrželo jen l rok. Pak nastal 
útlum, v letech 1961 – 1965  oddíl 
nefungoval. Několik mladých hráčů, 
kteří se vrátili  z vojny,  činnost 
obnovilo na podzim roku 1965. Od 
té doby se u nás hraje kopaná 
v základní IV. třídě s výjimkou 
sezony 1992 – 1993, kdy se podařilo 
na rok postoupit do III. třídy. 

Až do roku 1970 neměl oddíl 
kopané kabiny, hráči neměli vlastní 
zázemí, provizorně užívali malou 
světničku v hostinci U Severů, také se převlékali v Sokolovně nebo v Orlovně. Kabiny se začaly svépomocí 
stavět na hřišti v roce 1966, slavnostně byly otevřeny v roce 1970.  

Po změně režimu se SK k 1.7.1995 znovu osamostatnil, nové vedení začalo dobře pracovat, hrávalo 
I. mužstvo, II. mužstvo, dorostenci, starší i mladší žáci. Zvláště dorostenci dosáhli v roce 1991 velkého 
úspěchu. Podařilo se jim vyhrát okresní dorostenecký přebor a postoupit do krajské soutěže, kde se udrželi 
4 roky. Ze soutěže se pak, pro velké finanční náklady spojené s ježděním do vzdálených míst, odhlásili. 

Staré kabiny byly po třicetiletém užívání zastaralé a postupně chátraly. SK se v roce 2000 rozhodl 
provést jejich rekonstrukci, aby splňovaly podmínky moderního sportovního zařízení. Přestavěná budova byla 
dána do užívání při oslavách 80 let žatčanské kopané 24. června 2001. 
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V současnosti se klub potýká s nedostatkem hráčů ve všech kategoriích. Ze soutěží byli postupně 
odhlášeni dorostenci, starší žáci i žákovská přípravka. 
Také I. mužstvo se v soutěži trápí, po podzimní části 
soutěže 2010 – 2011 je ve IV. třídě na posledním místě. 
Na bývalý zájem o kopanou se vzpomíná už jen 
s nostalgií.  

Fotografie:  
 nejstarší dochovaná fotografie I. mužstva  

 mužstvo v roce 1958 

 rekonstrukce kabin v roce 2001  

Na poslední straně Obecního zpravodaje je 
fotografie I. mužstva SK Žatčany z 25. dubna 2010. 

Autor: Josef Sedláček, kronikář obce 

C O  N Á S  J E Š T Ě  L E T O S  Č E K Á  

Duben: 2.-3.4. Výstava MK Alka “Co dělá modelář” 
 9.4. Miss aerobic, pořádá 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 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 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 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 Orel a KDU-ČSL  
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I. mužstvo SK Žatčany 25.4.2010 

 
34. Myslivecký ples 21.1.2011 

 
Dětský maškarní ples 26.2.2011 

 
Ostatková pochůzka masek po obci 5.3.2011 

 
Brigády Mysliveckého sdružení 2011 

 
1. Krojovaný ples 5.2.2011 

 
Maškarní ples 26.2.2011 

 
Den pro obec 12.3.2011
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