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Louka z nového biokoridoru

Z OBCE
ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané,
v prázdninovém zpravodaji vás chci seznámit s činností obce
za druhé čtvrtletí roku.
Událo se toho dost na tak krátkou dobu a hlavně musíme
na obci vyřešit během tohoto období některé neplánované
úkoly.
Ale hlavně se sluší popřát vám a vašim blízkým příjemné prožití prázdninových měsíců, což se každému nepodaří.

ZPRÁVA POLICIE ČR
Jako každoročně zasílá Policie ČR roční zprávu o bezpečnostní situaci v obci.
Za loňský rok bylo v Žatčanech šetřeno 10 trestných činů
a ve dvou byl zjištěn pachatel. Jedná se zejména o vloupání
do motorových vozidel, krádež pohonných hmot, vloupání
do rodinných domů a firem.
Dále bylo šetřeno 18 přestupků, z nichž bylo 15 objasněno.
Jen bych chtěl dodat, že pro úspěšnost vyřešení trestných
činů a přestupků je potřeba kompetentním orgánům podávat informace včas. Je možné využít také obecní policie,
popřípadě informovat obecní úřad, který informace odešle
na patřičná místa.

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
A ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE
Na březnovém zasedání ZO byla projednána účetní závěrka
ZŠ a MŠ Žatčany. Předloženou závěrku projednal 22 finanční výbor obce a konstatoval, že účetní závěrka za rok 2014
je v pořádku a proto ji zastupitelstvo schválilo.
Na květnovém zasedání ZO byla předložena účetní závěrka
a závěrečný účet obce za rok 2014. Tyto prošly kontrolou
finančního výboru a auditorské firmy. Zastupitelstvo předložené dokumenty schválilo. Dále bych zvýraznil některé ukazatele hospodaření obce za rok 2014.
Investiční akce: byly provedeny ve výši 2 849 188,- Kč. Hlavní akcí byla „Rekonstrukce a přístavba hygienického zázemí
MŠ“ ve výši 1 857 620 Kč. Ze strany JMK byla podpořena
finančním příspěvkem 200 000,- Kč. Po dokončení byla
stavba převedena do majetku školy. Dále byla zahájena akce
„Mateřská škola Žatčany„. Jedná se o úpravu a zateplení
budovy MŠ. Za projekt , žádost o dotaci a výběrové řízení
bylo v roce 2014 vyčerpáno 223 943,- Kč.
Opravy majetku: Na opravy bylo vydáno celkem 2 958 572,Kč. Pokračovala plánovaná oprava chodníků v obci. Byla doplacena pozastávka firmě ZEMAKO za opravy v roce 2013.
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Výdaje na chodníky činily 2 690 000,- Kč. Během roku probíhaly běžné opravy a údržby obecního majetku.
V roce 2014 nebyly čerpány žádné úvěry, půjčky a finanční výpomoci. Obec splácí návratnou výpomoc SFŽP ve výši
444 000,- Kč ročně na podtlakovou kanalizaci. Splatnost
závazku je do roku 2017 a zbývá uhradit 1 294 600,- Kč.
Obec měla v roce 2014 terminovaný vklad 2 000 000,- Kč
podílové listy v hodnotě 5 003 952,-Kč, na běžných účtech
6 231 005,-Kč. Dále obec poskytla ZŠ transfer ve výši
1 141 406,- Kč. ZŠ a MŠ vykázala v minulém roce nulový
hospodářský výsledek.
Příjmy obce za rok 2014 činily 23 338 036,- Kč, výdaje
25 299 118,- Kč. Rozdíl byl uhrazen z rezerv minulých let.
Podíl pohledávek a závazků na rozpočet obce a podíl zastaveného majetku na celkový majetek obce:
Podíl pohledávek na rozpočet
0,06%
Podíl závazků na rozpočet
2,5 %
Podíl zastaveného majetku
4, 75 %
Obec ručí zástavou pozemků a budov v hodnotě 52 79 448,Kč. Tato zástava byla zřízena na financování podtlakové
kanalizace.

JEDNÁNÍ S VODÁRENSKOU A.S.
Při kontrole nákladů na vodné a stočné jsem oslovil provozovatele vodovodu a kanalizace a rozporoval jsem některé
náklady v rámci vodovodního systému.
VAS a.s. námitky ze strany obce uznala a uzavřela s obcí dodatek smlouvy o navýšení nájemného na 69 tis. Kč. Rozdíl
proti původní výši nájemného činí 49 tis. Kč. Obec se dohodla s VAS a.s., že každoročně odsouhlasí plánované a skutečné náklady na provoz. V případě rozdílu budou finance
rovnány dodatkem nájemní smlouvy.

ŽATČANSKÉ HODY
Na přelomu května a června se v Žatčanech konaly tradiční
hody. Již několik let mají tuto akci v režii Žatčanská chasa
a Ženáči. Protože větší váha příprav leží na mladých, musím
ocenit, že se jim akce vydařila. Máme mezi sebou schopnou
mládež, která dokáže sama zorganizovat takovou akci. A to
nejen po stránce kulturní a technické, ale i po stránce ekonomické.
Proto obec do tohoto dění zasahuje co nejméně. Jejím
úkolem je připravit vesnici na tyto oslavy tak, aby hojní návštěvníci hodů viděli Žatčany v plné kráse. To neznamená, že
obec nepodporuje tuto akci. Z rozpočtu přispívá každoročně
15 tisíc korun na muzikanty. Dále mají stárci k dispozici technické vybavení.
Je dobré, že za dobu užívání zaběhnuté praxe každý zná své
úkoly a neřízené zasahování do zaběhnutého není pro dobro
věci.

A když se ještě vydaří počasí jako v letošním roce, co si víc
přát.

PROGRAM ROZVOJE OBCE

V jarním zpravodaji jsme informovali o Programu rozvoje obce na roky 2015–2019. Součástí byl také dotazník,
ve kterém jste se mohli vyjádřit k jednotlivým tématům.
I když je to práce zastupitelstva a rozvojového výboru, největší podíl na zpracování a vyhodnocení výsledků má Ing. Jan
Binek ,PhD. Podobnou anketu jsme vyzkoušeli již v minulém
volebním období a mnohé z poznatků se podařilo zařazovat
do jednotlivých rozpočtů obce.

ZATEPLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Pokud procházíte ulicí „Na ovčírně“, asi jste si všimli budovy
mateřské školy. Od května na ní probíhají opravy a zateplení.
Přes počáteční nedůvěru k opravám během provozu školy
došlo ke sladění obou činností ze strany učitelů i ze strany
stavební firmy. A přes problémy s projektem se podařilo
ve spolupráci stavebního dozoru a hygienické stanice najít
řešení, které odpovídá představám obce jako investora.
Proto chci poděkovat i rodičům, kteří přes původní nedůvěru
pochopili nutnost oprav a věřím, že děti budou rády chodit
do pěkné školky.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A od školky ke škole. 29. 6. 2015 paní ředitelka školy
Mgr. Ikona Kalná písemně oznámila zřizovateli školy, že k 31.
8. 2015 odstupuje z funkce ředitele školy a současně ukončuje pracovní poměr v ZŠ a MŠ Žatčany. Pro mnohé z nás to
bylo překvapení, ale zastupitelstvo vzalo tuto situaci na vědomí. I když nemohu souhlasit se vším, co následuje ve zdůvodňovacím dopise, který je součástí zpravodaje, nezbývá mi,
než nastalou situaci řešit.
Proto jsem se paní ředitelkou dohodl, jak budou probíhat
zbývající dny naší spolupráce. S odborem školství JMK jsem
projednal harmonogram výběrového řízení na pozici ředitele
školy. Dohodli jsme se na průběhu výběrového řízení tak, aby
nový ředitel školy mohl nastoupit k 1. 10. 2015.
Do 31. 8. Bude svoji funkci vykonávat dosavadní ředitelka,
od 1. 9. bude pověřena řízením školy a školky paní učitelka
Kaštická. Personální obsazení školy proběhne v měsíci srpnu. I když je to časově náročné, i tato situace se dá zvládnout.
Na závěr chci podotknout, že za tříleté práce paní ředitelky
Kalné se mnohé v naší škole změnilo k lepšímu a paní ředitelce přeji úspěch na novém pracovišti.

NĚKOLIK SLOV NA ZÁVĚR
V současné době probíhá zpracování pasportu dopravního

značení v obci. Píšu to proto, že by se někteří vlastníci automobilů měli zamyslet, kde parkují. Je to zejména v křižovatce
ze Zahrad na hlavní silnici. Tam je to velice nepřehledné. Druhým místem je křižovatka u sokolovny. Opravdu mne nebaví
chodit za vlastníky automobilů, kteří je odloží kolem křížku.
Neuvědomují si, že v těchto místech je velký provoz na staveniště Na Nivě, a že tudy projíždí zemědělské stroje do polí.
A druhé zamyšlení nad provozem podtlakové kanalizace.
Prosím, buďte rozumní a zkontrolujte si oddělení dešťové
a splaškové vody do podtlakovky. Obec má určenou kapacitu a zahlcováním podtlakové kanalizace dešťovou vodou
snižujete počet obyvatel, kteří se na tento systém mohou
napojit.

starosta obce Ing. František Poláček

ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE
OBCE POKRAČUJE
Program rozvoje obce, který naplánuje rozvojové činnosti
obce v letech 2016–2019, už má jasné obrysy.
V minulém zpravodaji zazněla informace o jeho obsahu
a způsobu zpracování a o projednání analytické části na setkání občanů 8. března.
V návaznosti na podněty ze setkání občanů proběhlo
ve dnech 15.–25. dubna 2015 dotazníkové šetření mezi
obyvateli obce. Na výsledky šetření i nad konkrétními rozvojovými aktivitami diskutovalo jak zastupitelstvo dne 13. 5.,
tak zejména rozvojový výbor (29. 4., 27. 5., 24. 6.). Na konci
června byl dotvořen soubor potřebných činností s odhadem
období realizace. Ty budou nyní upraveny dle rozpočtových
možností obce v jednotlivých letech a dotačních šancí a zveřejněny k diskuzi.
V dalším textu je uveden pracovní návrh vize a dlouhodobých
cílů rozvoje obce za cca 20 let.

VIZE: ŽATČANY V ROCE 2030
Krásná a klidná obec, kde se lidé dokáží spolu radovat.
Obyvatelé Žatčan budou soudržnou komunitou a budou
se aktivně zapojovat do života obce. Nově příchozí obyvatelé zde naleznou nový domov a naváží vztahy se stávajícími
obyvateli. Různé generace obyvatel se budou navzájem
obohacovat. Udrží se stávající tradice a spolková činnost.
Budou obnoveny a zpřístupněny historické objekty a cenné
lokality a uchováno kulturní dědictví obce.
Základní škola a mateřská škola budou sídlit v jednom propojeném a moderním areálu. Bude vybudován obecní dům
poskytující prostory pro obec, činnost spolků a poskytování
služeb.
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Budou využity všechny lokality vhodné pro podnikání a zvýší se počet pracovních míst v obci. V důsledku zvýšení
počtu obyvatel a ekonomických činností v obci vzroste
i počet obchodů a služeb v obci.
Bude dobudována a stabilizována veškerá technická infrastruktura v obci. Místní komunikace budou kompletně
zrekonstruované. Budou optimalizovány provozní náklady
technické i dopravní infrastruktury. Krajské silnice na území obce budou opraveny a nákladní doprava bude jezdit
po obchvatu mimo obec. Obec bude spojena sítí cyklostezek s Újezdem, Telnicí i Měnínem a bude napojena cyklostezkami až do Brna.
Obec bude obklopena prstencem zeleně a směrem k Telnici bude vybudovaný velký rybník a suchý poldr spolu
s rozsáhlou klidovou zónou. Vodní plochy vzniknou rovněž
na dlouhodobě podmáčených plochách na území obce.
Podél místních komunikací a polních cest porostou ovocné
stromy. Krajina bude tvořena mozaikou polí a sítí zeleně.

DLOUHODOBÉ CÍLE:
• Postupně dosáhnout cca 1000 obyvatel a potom počet
obyvatel stabilizovat.
• Rozvinout vzájemné vztahy v obci a vytvořit aktivní venkovskou komunitu, začlenit nově příchozí obyvatele.
• Zachovat urbanistický charakter obce a uchovat její historické hodnoty.
• Zlepšit stav krajiny – zvýšit plochy zeleně a vodních
ploch.
• Rozvinout zázemí pro činnost základní a mateřské školy
– vybudovat společný areál pro ZŠ a MŠ.
• Omezit negativní vlivy dopravy.
• Mít zrekonstruovány všechny místní komunikace.

KONKRÉTNÍ AKTIVITY NA
NÁSLEDUJÍCÍ 4 ROKY
JSOU ROZDĚLENY DO 5 OBLASTÍ
A 17 OPATŘENÍ:
A.
A.1
A.2
A.3
A.4
B.
B.1
B.2
B.3
C.
C.1
C.2
C.3
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Život v obci
Zkvalitňování školství
Rozvoj podmínek pro volnočasové aktivity
Podpora spolkové činnosti a volnočasových aktivit
Uchování kulturního dědictví a tradic
Technická infrastruktura
Dobudování sítí a zařízení technické infrastruktury
Rozvoj odpadového hospodářství
Obnova ostatní veřejné infrastruktury
Doprava
Řešení problémů dopravy přes obec
Modernizace obecní dopravní infrastruktury
Budování cyklostezek a zpevněných polních cest

C.4
D.
D.1
D.2
D.3
E.
E.1
E.2
E.3

Zlepšování dopravní obslužnosti
Veřejný prostor a životní prostředí
Zlepšování vzhledu obce
Rozšiřování zeleně a péče o zeleň
Řešení problémů životního prostředí
Správa obce
Fungování obecního úřadu a hospodaření obce
Plánování rozvoje a rozvojová spolupráce
Bezpečnost

Přehled aktivit bude zveřejněn v příštím zpravodaji. K uvedeným vizím, cílům a opatřením i s jakýmikoliv podněty k programu rozvoje obce se mohou občané obrátit na kteréhokoliv ze zastupitelů, či poslat své připomínky písemně nebo
e-mailem na obecní úřad.
Jan Binek

BESEDA S DĚTMI ZE ZŠ K ROZVOJI
OBCE
V pátek 24. dubna proběhla s dětmi ze základní školy debata
nad rozvojem obce.
V úvodu jsme si povídali o klíčových momentech z historie
obce, které měly vliv na současnou podobu obce. Hned
poté jsme se pustili do práce. Do velké mapy Žatčan děti
postupně umísťovaly nejvýznamnější budovy postavené
z lega, např. kostel, ZŠ, MŠ, sokolovna, OÚ apod. Po tomto
praktickém zorientování v mapě každý školák nalepil zelený
lísteček na místo, které se mu líbí, a růžový lísteček na místo,
které se mu nelíbí.

Nejoblíbenějšími místy žatčanských dětí jsou minizoo paní
Franklové a park na Dolech. Většině dětí se nelíbila ZŠ.
Následovala volná diskuze, kdy děti sdělovaly své názory
na to, co by se v obci mělo udělat. Nápady se jen hrnuly,
takže jsme museli postupovat hezky dokola, aby na každého
došlo. Z úst dětí zaznělo:
− Více prolézaček na dětském hřišti. Skluzavka v parku
na Dolech.
− Více stromů v parku na návsi, celkově v obci více stromů.
− Opravit silnice, Šanhaj, klubovnu Alka, kabiny na hřišti,
kostel, sokolovnu, záchody v sokolovně.
− Vymalovat zvenku školu i školku.
− Odstranit krtince na fotbalovém hřišti.
− Koupaliště/bazén, minigolf, U-Rampa.
Hodina vyhrazená na besedu uběhla velmi rychle a zanechala řadu nových dojmů na obou stranách.
Jan Binek

SETKÁNÍ S MLÁDEŽÍ K ROZVOJI
OBCE
V sobotu 28. března se setkali místostarostka Jana Rudolecká a předseda Rozvojového výboru Jan Binek s žatčanskou
mládeží a diskutovali, jak by si mládež představovala rozvoj
obce. Využili jsme pravidelné přípravy na hody a zastihli tak
pohromadě cca 20 mladých lidí. Postupně zazněly podněty
snad ze všech možných oblastí:
− Málo přechodů, chybí přechod u sokolovny.
− Silnice Ovčírny, Zahrady. Cyklostezky. Zpevněná cesta
přes Starý les.
− Nekuřácká kavárna/restaurace. Klubovna pro setkávání
mládeže.
− Nedostatek pozemků pro výstavbu/volných domů.
− Vyčistit Flonky. Výsadba stromů. Škaredá tráva na hřišti.
− Herní prvky pro starší. Koš na basketbal. Autíčko na návsi
i „ve verzi pro starší“.
K jednotlivým podnětům zazněl od zástupců obce rovnou
komentář ohledně jejich realizovatelnosti.
Ze setkání vyplynulo, že i mládež si pozorně všímá dění
v obci a dokáže přijít se zajímavými podněty.
Jan Binek

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO
ŠETŘENÍ 2015
Ve dnech 15.–25. dubna 2015 proběhlo dotazníkové šetření
názorů obyvatel. Po 4 letech tak bylo možné zhodnotit posun
ve vnímání problémů. Vzhledem k tomu, že tentokrát bylo
šetření uskutečněno až po setkání s obyvateli, bylo možné
mnohé podněty ze setkání plošně ověřit.

Při šetření bylo celkem odevzdáno 134 vyplněných dotazníků – 55 elektronicky, 79 v papírové podobě (v roce 2011 to
bylo 176 dotazníků.). Při 662 obyvatelích starších 15 let jde
o návratnost 20 %. Mužů a žen odpovědělo téměř stejně. Téměř polovina respondentů byla ve věku 30–49 let, polovina
z nich žije v obci od narození, stejně tak polovina žije v domácnosti s dětmi do 18 let. Odpověděli obyvatelé ze všech
částí Žatčan – více než 20 odpovědí bylo ale pouze z Kousků
+ Újezdské, z Návsi a ze Zahrad. Vyhodnocení otázek podle
částí obce by proto nebylo vypovídající.
V obci se dobře žije 86,4% obyvatel. V roce 2011 takto odpovědělo pouze 77% obyvatel. Nejspokojenější skupinou
jsou obyvatelé ve věku 15–29 let, dále osoby ze skupiny
50–64 let.
Obyvatelům obce se nejvíce nelíbí špatný stav místních komunikací (70%), intenzivní nákladní doprava (50%) a chybějící cyklostezky do okolních obcí (38%). Vztahy mezi lidmi
jsou na 4. místě s 23%. Právě zde došlo k nejvýraznějšímu
zlepšení. V roce 2011 je kritizovalo 43% respondentů.
Nějakou chybějící službu uvedlo 87 respondentů (65%). 34
z nich uvádí poštu, 34 lékaře (+ 5 zubaře a 2 dětského lékaře), 21 (nekuřáckou) restauraci/kavárnu/cukrárnu (často
uváděno se zázemím pro děti), 3 lékárnu.
Na základě podnětů ze setkání s občany byly zařazeny detailnější otázky k problematice dopravní obslužnosti obce.
Dostupnost obce veřejnou dopravou hodnotí 56 % účastníků šetření jako dobrou, 25 % jako ucházejí s určitými výhradami. Špatná se zdála pouze 6 osobám. 13 % osob nedovedlo problematiku posoudit, pravděpodobně z důvodu, že
veřejnou dopravu nevyužívá. Hlavními uvedenými výhradami
k veřejné dopravě byly, že některé spoje v obci nezastavují,
že o víkendu nejezdí linka 151, že nejsou návaznosti na některé vlakové linky.
Řešení, kdy obec vyjedná, aby spoje linky 612 na vlak /z vlaku projíždějící obcí a nemající alternativu linky 151 jely přes
Telnici a zastavily na stávajících zastávkách, považuje za dostačující 62% respondentů. Nedostatečné je pro 5% osob.
Třetina nedovedla posoudit.
Mezilidské vztahy v Žatčanech považuje za velmi dobré 8,3%
respondentů (2,9% v roce 2011), za docela dobré 54,1%
(36,3% v roce 2011), za ne moc dobré 33,8% (42,7% v roce
2011) a za špatné 0,8% (12,9% v roce 2011). I když přihlédneme k menší velikosti a určité obměně vzorku respondentů,
tak je zlepšení situace jednoznačné a výrazné. Součet hodnocení „velmi dobré“ a „docela dobré“ se z 39,2% v roce
2011 zvýšil na 62,4%.
Informace na webových stránkách obce pravidelně (min. 1x
za týden) sleduje 43,3% účastníků šetření (v roce 2011 to
bylo 17,4%) a alespoň jednou za měsíc dalších 32,1%. Při
šetření zazněla řada zajímavých nápadů na zlepšení. Několikrát bylo kritizováno pozdní zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstev. Zastupitelstvo změnilo způsob ověřování zápisů
5/24

a výrazně zkrátilo dobu od jednání po zveřejnění. V cca 20
komentářích zazněla výslovná pochvala a bylo konstatováno, že stránky jsou dobré a přehledné.
Druhá skupina otázek byla zaměřena na budoucí činnosti
zastupitelstva obce. Odpovědi na otázku „Na co byste přednostně využil/a finanční prostředky obce?“ zcela jednoznačně upřednostňují investice do rekonstrukce místních komunikací. Další oblasti již jsou vyrovnanější.

Zastupitelstvo obce dále chtělo zjistit názory občanů na několik konkrétních rozvojových záměrů. První z nich je záměr
vybudování školního areálu, kde by pohromadě byla základní
i mateřská škola spolu s jídelnou. V návaznosti na to zvažuje
zastupitelstvo záměr využití uvolněné budovy MŠ pro „obecní
dům“, kde by byl prostor pro knihovnu, pro setkávání a spolky, případně bezbariérový obecní úřad, či prostory pro poskytování služeb. Třetím předkládaným záměrem byl přesun
kontejnerů na tříděný odpad od samoobsluhy ke skládce
u hřiště. Všechny tři záměry vždy jednoznačně podpořila
více než polovina účastníků šetření. Největší podporu získal
třetí záměr.
Detailnější výsledky ze šetření jsou k dispozici na webových
stránkách obce.
Jan Binek

ŽATČANY V ÉTERU
V úterý 9. června se posluchači rozhlasu mohli dovědět zajímavé informace o naší obci.
Český rozhlas Brno dává každý všední den prostor ve svém
vysílání některé obci, městysu či městu z Jihomoravského či
Zlínského kraje, aby příslušné obce zviditelnil a prezentoval
široké veřejnosti. Ve svých pravidelných pořadech uvádí obyvatele, kteří v krátkých výstupech povídají o dění ve své obci.
V pořadu Dobré ráno, Moravo!, krátce po 6. hodině ranní, byl
přečten příspěvek našeho bývalého kronikáře p. Josefa Sedláčka o historii Žatčan, a to ze školní kroniky, kterou sepsal
první samostatný učitel v obci Antonín Lefner. Záznam z kroniky se týkal bitvy tří císařů z roku 1805 a jejího tragického
dopadu na místní obyvatelstvo.
V pořadu Apetýt po 10. hodině promluvila naše rodačka paní
Marie Cupáková
(roz. Sýkorová) a nadiktovala posluchačům recept na Boží
milosti, který se v její rodině předává po generace a připojila
i další zajímavosti.
V poledne zavolala redaktorka rozhlasu panu Oldřichu Tichému, představiteli místních dobrovolných hasičů, který vyprávěl o činnosti místního sboru a přidal i veselou příhodu ze
zásahu místní jednotky.
V odpoledním Rendez-vous seznámila posluchače rozhlasu
paní Vladimíra Sedláčková s kulturním dění v obci, neopomněla vyjmenovat všechny spolky; kulturní, sportovní i společenské akce během roku a pozvala na připravovanou akci
motorkářů – Žatčanskej rámus. Vzhledem k tomu, že celý
den byl v rozhlasu věnován „šmejdům“, tj. podvodům při
předváděcích akcích, připojila i vlastní zkušenost s těmito
akcemi v Žatčanech.
Na závěr dne v pořadu Morava, krásná zem byl vysílán rozhovor se starostou obce panem ing. Františkem Poláčkem,
který poděkoval všem místním občanům za jejich celoroční
práci pro obec a nechal zahrát písničku „Veleť, ptáčko, veleť
od Brněnských Gajdošů.
Vladimíra Sedláčková

SBĚR OBNOŠENÉHO TEXTILU
Jak jste si jistě všimli, dům čp. 16 – u Jouzů, který byl
po dlouhá léta skladištěm pro charitní sběr starého textilu, je
v demolici. Obecní úřad proto zajistil nové sběrné místo, a to
na starém OÚ (v budově sídlí místní knihovna a provozovna
kadeřnictví). Sběry budou probíhat tradičně dvakrát do roka,
zpravidla na jaře a na podzim. S předstihem budou občané
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informováni o termínech. Během jednoho týdne bude možné
odložit pytle s textilem ke vratům, kdykoliv během dne. Pracovníci OÚ je budou průběžně uklízet. Po dohodě s Diákonií
Broumov bude zajištěn odvoz. V tomto termínu se rovněž
sbírají finanční prostředky na dopravu, neboť pohonné hmoty si musí hradit Diákonie z vlastních prostředků. Děkujeme
za vaše hmotné i finanční dary.

valy a mávaly barevnými střapci podle pokynů p. učitelky.
Poté jsme předvedli oblíbenou lidovou hru „Na vlčka“. Samozřejmě nechyběly básničky a písničky. Písničku „Ťuky, ťuky“
si děti tak oblíbily, že ji můžeme zaslechnout často i dávno
po vystoupení. Všechny děti předvedly krásné vystoupení
a jistě svým výkonem potěšily své milé maminky, babičky
i další diváky. Moc nás potěšilo, že chvála na náš program
zaznívala i v okolních vesnicích.

Za Farní charitu Vladimíra Sedláčková

Z NAŠÍ ŠKOLY
ŠKOLNÍ ROK V MŠ
Letošní školní rok pokračoval ve znamení dalších změn a nových aktivit. O změnách ve věkovém uspořádání tříd, programu pro děti a zaměření školky jsme již psali v předešlých
číslech. Pro děti bylo nově připraveno několik společných
odpolední – Drakiáda, Putování se Sv. Martinem, Kolo, kolo,
koloběžka a zahradní slavnost „Rozloučení s předškoláky“.
Jednalo o povedené akce, které byly rodiči převážně kladně
hodnoceny. Další zajímavé aktivity jsme pořádali v rámci pobytu dětí ve školce – karneval, Den dětí, výlet do Wikylandu
a Dinoparku, canisterapie, atp. Největší odměnou pro nás
vždy byla radost, nadšení a smích dětí. Na jaře narušilo chod
školky plánované zateplení a s ním spojené stavební úpravy
budovy. Provoz tím byl omezen, ale původní obavy z průběhu
prací se naštěstí nepotvrdily a na provozu nebylo třeba nic
zásadního měnit. V novém školním roce se tak můžeme těšit
na novinky v prostorovém uspořádání tříd a zázemí. Do budoucna plánujeme především vybavení tříd novým nábytkem a úpravu zahrady podle nových trendů. Na závěr chci
poděkovat všem rodičům i ostatním zúčastněným dospělým
za pomoc, přízeň, vstřícný přístup a hlavně - úsměv na tváři.
Dále musím poděkovat kolegyním i ostatním pracovníkům
školky za vytvoření prostředí, do kterého se děti rády vrací.
Jejich pracovní i lidské jednání je odměněno spokojeností
našich malých klientů. O prázdninách jsme ve školce pro
děti k dispozici do 10. července. Budou se dokončovat stavební úpravy a od 1. září se můžete těšit na školku v novém
kabátku s malým překvapením uvnitř ☺. Za celý kolektiv přeji
všem krásné prázdniny.
			
Nora Kaštická, vedoucí učitelka

DEN DĚTÍ
Tak to tu ještě nebylo! Den dětí jsme netradičně oslavili
u rybníka. Děti si ve skupinkách vyzkoušely různé fyzikální
pokusy: 1. Jak vyšší atmosferický tlak natlačí vodu do sklenice s rozžatou svíčkou. 2. Tančící rozinky v sycené vodě.
3. Změnu podpovrchového napětí přidáním Jaru doprostřed
misky s vodou a nalámanými špejlemi. Jarový roztok má
menší povrchové napětí než čistá voda, proto špejle odplují
k okrajům misky. 4. Veselou rukavici – do sklenice jsme nalili
trochu octa, přidali jedlou sodu a na vršek nasadili chirurgickou rukavici. Při reakci vznikl CO2, rukavice se nafoukla.
5. Z roztoku vody se škrobem děti uhnětly kuličku, která jim
však protekla mezi prsty, jakmile s ní přestaly pracovat.
Poté jsme se vypravili hledat poklad okolo rybníka. A věřte,
nevěřte, našli jsme postupně poklady 3! Sladkosti, gumičky
a ve školce v mrazničce zmrzlinky. Letošní oslava Dne dětí,
díky skvělé přípravě, aktivitám a počasí se nám moc líbila.
K pokusům k poznávání živé i neživé přírody se pro velký
úspěch budeme věnovat častěji.
Zdena Hrdličková

DEN MATEK
Květen v naší školce, to je především oslava Dne matek,
na který jsme se pilně připravovali chystáním přáníček, dárečků a hlavně nacvičováním na vystoupení v Orlovně. Začali
jsme svižně na písničku „Jaro dělá pokusy“. Děti poskako7/24

KOLO, KOLO, KOLOBĚŽKA…
Před několika dny mateřská škola, pro děti, uspořádala senzační kolový den. Povedl se nám až na druhý pokus, protože
na ten první nám počasí nepřálo.
To Vám byla paráda, najednou všude kam jste se podívali
samé dětské úsměvy a spokojení rodiče. Dříve, než se začalo závodit, proběhla bezpečnostní průprava, kde jsme
opakovali pravidla, značky a dokonce jsme si protáhli těla
u cyklo – rozcvičky. Nejprve se soutěžilo ve slalomu, to byla
ale legrace! Všichni tuto disciplínu zvládli na jedničku, a to
dokonce závodily i maminky s kočárky. Velkou zkouškou pro
závodníky byla trasa vedená terénem - přímo lesíkem. Nejen,
že soutěžící museli krotit své dopravní prostředky, ale také
zapamatovat si dopravní značky na stromech.
Samozřejmě, odměna před poslední disciplínou nemohla
chybět…. mňam.
A máme tu start na rychlostní dráze. Tří, dva, jedna start!...
závodníci šlapou, odrážejí se a míří rovnou do cíle. Na konci
cílové rovinky děti dostávají diplom, medaili a dobroty. A je tu
konec zvonec. Moc Vám rodičům a všem příznivcům školky
děkujme za podporu a přízeň.

KROZLOUČENÍ NEJEN
S PŘEDŠKOLÁKY
Poslední akcí školního roku bývá rozloučení s předškoláky,
se školáky páťáky, ale také s celým školním rokem. Opět musíme vtipně podotknut, že se akce z důvodu špatného počasí
přesouvala na jiný termín, ale vše nakonec dopadlo báječně.
Děti od vtipných paní učitelek dostaly na rozloučenou knihu
s pamětním listem, stužku a nechybělo samotné pasování
budoucích školáků, a to, prosím, pasovací chůdou. Ve chvilce, kdy ceremoniál skončil, začala zábava dětí i dospělých.
Lehké i nelehké úkoly děti plnily z nadšení s vidinou šťavna-

tého melounu a odměn v podobě sladkostí. Během táboráku se ze všech stran ozýval smích a také chutné mlaskání
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spokojených dětí a rodičů. Tu vůni špekáčku si vybavuji i teď.
No a nastala konečná…a to hra na kytaru a zpěv. Úžasná byla
improvizace. Když kytara nestíhala a neuměla, uměly děti ze
ZŠ, které utužovaly kamarádskou atmosféru mezi všemi. Děkujeme velice všem rodičům, prarodičům, kamarádům naší
školy, kteří nám pomáhají a stojí za námi. I rozdělání ohně
na slavnosti je pro nás velká pomoc a takových maličkostí
pro nás děláte mnoho. Budeme i nadále pracovat tak, abychom všichni byli spokojeni….
Těšíme se na další společné akce!
Veronika Hamanová

PROJEKT ELIŠKA REJČKA
Česká republika se řadí mezi země s nejzajímavějšími dějinami na světě. Je známa svou bohatou rozmanitostí zachovalých historických památek od pravěkého osídlení až
po novodobou architekturu. Je velká škoda, že mnozí lidé
nedokážou docenit, jaký význam má poznání a pochopení dějin naší země pro budoucí generace. Možná je to tím,
že je k tomu nikdo nevedl. Dnešní generace rodičů vychovávajících děti se učila převážně v lavicích s téměř nulovou
možností praktické ukázky či výuky v terénu, kde děti získají
zkušenosti a prožitky, které se jim nesmazatelně vryjí do paměti. K dosažení zmiňovaného napomáhá modernizace školství, která se vrací ke Komenského škole hrou. Učitel, který
chce své žáky dovést k poznání, volí takové metody a formy
výuky, jež jsou pro daný předmět a učivo nejlepší. Myslím si,
že k získávání pozitivního vztahu dětí k české kultuře a lásce
k vlasti by měl učitel do výuky zapojovat exkurze a vycházky.
Výhoda jejich využití spočívá v tom, že žáci mohou pozorovat
skutečné jevy a krásu lidských výtvorů.
Pro žáky třetího až pátého ročníku jsem připravila tři projektové dny a společně jsme zrealizovali tři půldenní exkurze
po památkách a významných místech v moravské metropoli.
První projektový den žáci získávali informace o životě Elišky
Rejčky, tvořili plakáty a časovou osu. Ve druhém projektovém dni se seznámili s památkami města Brna, které mohla
Eliška Rejčka zažít, případně které sama nechala postavit.
Žáci se rozdělili na týmy a vypracovali referáty i pracovní
listy o vybraných historických památkách. Následovaly dvě
exkurze. První z nich byla zaměřena na Zelný trh, Starou
radnici a Měnínskou bránu. Před Vánocemi jsme uskutečnili
třetí projektový den, ve kterém žáci tvořili referáty a pracovní listy o bazilice Nanebevzetí panny Marie na Starém Brně
a náměstí Svobody. V předvánočním čase jsme se vydali
na druhou exkurzi, která byla koncipovaná pro všechny žáky
školy. Ve třetí exkurzi jsme navštívili hrad Špilberk a kostel
sv. Vavřince v Brně Komíně.
Žáci během tří projektových dnů a stejného počtu exkurzí
integrovali poznatky z různých předmětů (český jazyk, ma-

tematika, vlastivěda, prvouka či dramatická výchova). Nedá
se tedy říci, že zameškali nějaké učivo, ba naopak odnesli si
řadu potřebných informací a dovedností. Nejdůležitější pozitivum spatřuji v tom, že žáci udělali velký posun při spolupráci ve skupinách a především při komunikaci v rámci celého
kolektivu dětí. Projektová metoda spojená s exkurzemi žákům poskytla nejen množství zážitků, ale především mnoho
nových informací, které mají upevněny daleko lépe, než kdyby se stali pasivními posluchači ve škole.
Velmi mne děti překvapily při prohlídce Špilberku, neustále
se vyptávaly, doplňovaly průvodkyni. Ona sama mi pak řekla,
že takové zvídavé děti už dlouho nezažila. Myslím si, že čím
více konkrétních zkušeností žáci při exkurzích zažijí, tím lépe
zvládnou korigovat své chování a koncentrovat svou pozornost.
Žáci během projektových dnů a exkurzí sbírali duhové klíče.
Na besídce ke Dni matek si žáci pro příchozí hosty společně
se svými učitelkami připravili divadelní hru Dvakrát korunovaná královna. Žáci třetího až pátého ročníku předvedli mimořádné herecké výkony. Zájemci si prohlédli výstavu fotografií a pracovních listů prezentující celoroční projekt.
Lucie Kalná a Ilona Kalná

I NAŠE ŠKOLA BYLA U TOHO,
ANEB JAKÉ BYLO LETOŠNÍ
ČÁSTEČNÉ ZATMĚNÍ SLUNCE
20. 3. 2015 v dopoledních hodinách nastal jedinečný úkaz,
který se opakuje jednou za několik let. Jednalo se o částečné zatmění Slunce. Na zatmění Slunce jsme se všichni
důkladně připravili. Donesli jsme si svářečskou přilbu, staré
diskety, kinofilmy. Zakoupili jsme na brněnské Hvězdárně
speciální brýle, které byly pro sledování úkazu nejvhodnější.
Nebyla žádná oblačnost, takže bylo možné zatmění Slunce
pozorovat po celou dobu. Děti tak mohly vidět Měsíc v novu,
jak vstoupil mezi planetu Zemi a Slunce. Což mělo za důsledek, že bylo Slunce zakryté až do 75%.

Věřím, že na tento zážitek děti nezapomenou, a že když se
budeme v přírodovědě učit o Vesmíru a naší Sluneční soustavě, tak si děti vzpomenou na osobní zkušenost při pozorování tohoto pozoruhodného přírodního úkazu.

DALŠÍ ŠKOLNÍ AKCE
Do konce školního roku jsme s dětmi prožili Den Země
a Noc s pohádkou, aneb spaní ve stanech na školní zahradě.
Navštívili jsme zoologickou zahradu a DinoPark ve Vyškově,
hrad Veveří i Dalešickou přehradu.
David Lorenz

VYJÁDŘENÍ ŘEDITELKY ZŠ A MŠ, ŽATČANY
NA ODSTOUPENÍ Z FUNKCE
Vážení rodiče, představitelé obce, spolupracovníci,
po zvážení všech okolností, které vyvstaly po dobu mého
působení v žatčanské škole, jsem se rozhodla rezignovat
na funkci ředitelky Základní a Mateřské školy, Žatčany, příspěvkové organizace a to z následujících důvodů:
Necítím pozitivní podporu a adekvátní zpětnou vazbu ze
strany představitelů obce, školské rady a rodičů.
Způsob jednání členů školské rady z června 2015 narušil
mou důvěru. Pomluvy, nepodložené a nekompetentní informace k mé osobě nevedou ku prospěchu a rozvoji kvalitní
práce ve škole.
Předávám školu s čistým svědomím a prokazatelně dobrými výsledky, které jsou zároveň potvrzeny bezproblémovými kontrolami: Českou školní inspekcí/kromě MŠ – což byl
pozůstatek bývalého vedení/. Krajskou hygienickou stanicí
Brno, OSSZ Brno - venkov i Finančního výboru obce Žatčany.
Nehodlám bojovat jako bývalá ředitelka Opavská. Odcházím
s dobrým pocitem, protože za mě mluví práce, kterou jsem
pro tuto školu a školku vykonala.
Dovolte mi, abych zároveň poděkovala zaměstnancům za
spolupráci po dobu mého působení na této škole.
Když se ohlédnu zpět, myslím, že jsem této škole věnovala spoustu času, často i na úkor rodiny a svého volného
času, přesto nelituji, protože jsem vše dělala moc ráda a
se zájmem o dobré pedagogické výsledky, spokojenost dětí
i Vás.
Přeji Vám, ať máte ze svých dětí jenom radost a ať se jim
i Vám v životě daří.
		
Ilona Kalná
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SPORT V OBCI
SEZÓNA 2014/2015 V SK ŽATČANY
Nelze začít jiným slovem než: Úspěch! Fotbalový SK Žatčany
se po 20-ti letech vrátil do III.třídy okresu Brno-venkov a sen
několika fotbalových generací se stal realitou.
Již v letní přestávce po sezóně 2013/2014 fotbalisté SK
Žatčany avizovali, že jediným úspěchem v nadcházející sezóně je postup do vyšší soutěže. Svá tvrzení podpořili i výrazným posílením a rozšířením kádru a úspěchy v přípravných
zápasech.
První utkání však přineslo šok v podobě prohry na půdě Podolí B. Naštěstí hráči na tento nezdařilý start velice rychle
zapomněli a otočili kormidlo k vytouženému cíli správným
směrem v podobě třech výher v řadě. Poté přišlo drobné zaškobrtnutí v podobě prohry na domácím hřišti s Viničnými
Šumicemi, pozdějším soupeřem v boji o titul. Dalších šest
výher však dalo tušit, že to hráči s postupem myslí vážně
a nic nemohlo změnit ani prohrané derby s Újezdem. Poslední velice vyrovnané a opatrné utkání se Šlapnicemi dokázali
žatčanští pro sebe urvat gólem ve druhé půli a tím si zajistit
přezimování na 1.místě tabulky. Jakoby však tato skutečnost
svázala hráčům nohy při prvním utkání jarní části. Opět Podolí a opět prohra 2:1, tentokrát na domácím hřišti. Ještě,
že se s tímto soupeřem naši borci nesetkají v nadcházející
sezóně. Sebevědomí si hráči SKŽ zvedli výrazným vítězstvím
na půdě obávaných Blažovic, čímž odstartovali sérii sedmi
utkání bez porážky se sladkou třešinkou na dortu v podobě
šesti gólů v síti Újezda při domácí odvetě za nepovedené
podzimní měření sil. Dvě kola před koncem mělo mužstvo
SKŽ čtyřbodový náskok na čele soutěže a k zajištění postupu stačilo v předposledním kole na domácím hřišti porazit
Moutnice. Snad nervozita z úspěchu nebo tropické vedro zapříčinily, že výkon našich hráčů byl bojácný, nervozní
a odevzdaný, což vedlo k domácí prohře a poslednímu zápasu o všechno. Ten se odehrál v neděli 21. 6. 2015 na domácím hřišti. Příznivé fotbalové počasí a nedělní odpolední
termín přilákaly příjemnou diváckou kulisu, která očekávala
jasné vítězství nad posledními Pozořicemi. Avšak doslova
šok přinesl začátek utkání, když z první nenápadné šance
naše mužstvo již v 5.minutě inkasovalo. Poté se sice velice
rychle podařilo za výrazného přispění hostujícího obránce
vyrovnat, avšak následné rozehrání přineslo opět studenou
sprchu pro hráče SKŽ v podobě druhé gólu v domácí síti.
Utkání slibovalo dramatickou zápletku celé sezóny, avšak
tragédii domácí nepřipustili. Ještě do poločasu se povedlo
skóre otočit a ve druhé půli přidat branku jistoty. Radost nemohla překazit ani trefa hostujících v poslední minutě zápasu a tak po závěrečném hvizdu rozhodčího mohl propuknout
gejzír radosti, štěstí a úlevy. SK Žatčany si po dvaceti letech
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zahrají zápasy III.třídy a tato zpráva je o to radostnější, že se
hráči o postup zasloužili líbivou ofenzivní hrou. O tom svědčí konečné skóre 73:35 a největší počet nastřílených gólů
z celé soutěže, přičemž téměř o polovinu branek se postaral
se 30-ti přesnými zásahy útočník Tomáš Kalla. Jasný vítěz
tabulky střelců IV.třídy.
Za úspěchem postupu však stojí celý tým, protože i obrana
se může pyšnit druhým nejlepším skóre, což v minulosti nebývalo zvykem.
A kdo se postaral o zápis do historie:
Brankáři: Filip Motl a Vojtěch Rožnovský
Obránci: Vlastimil Bílek, Vojtěch Blaho, Tomáš Lízal, Břetislav Kánský, Jakub Kánský, Michal Osička, Roman Osička
a Martin Ctibor
Záložníci: Milan Bartek, Ondřej Dokoupil, Petr Fábry, Štěpán
Hanika, David Jankem, Milan Michl, Ondřej Sedláček a Aleš
Vymazal
Útočnici: Tomáš Kalla, Milan Vaněk a Tomáš Zrza
Borci, děkujeme a přejeme hodně úspěchů v sezoně
2014/2015.
Ještě bych chtěl poděkovat starostovi obce za pomoc při
řešení technických problémů, které nám vznikly v jarní části
souzěže. Konkrétně zapůjčením obecního sekacího traktoru, bez kterého bychom nebyli schopni zajistit připravenost
hřiště k důležitým zápasům.
Miroslav Bílý, předseda SK Žatčany

POSTUP DO III. TŘÍDY KOPANÉ
Podíváme-li se na historii kopané SK Žatčany, vidíme, že

letošní postup do vyšší třídy se podařilo dosáhnout po dlouhých 22 letech. Celkem se takového úspěchu dosáhlo 4 x, jak
ukazuje přehled:
Nejúspěšnější roky I. mužstva
1947

1948

III.

1.

Tabulka se nedochovala

postup do II.tř.*

1957

1958

III.

1.

27

21

1

5

121:48

43

postup do II.tř.*

1971

1972

IV.

1.

22

19

1

2

106:27

39

postup do III.tř.

1992

1993

IV.

1.

30

22

5

3

106:34

49

postup do III.tř.

2014

2015

IV.

1.

20

14

1

5

73:35

43

Postup do III.tř.

* v té době byla nejnižší III. třída

Úroveň vyšších tříd je podstatně kvalitnější a udržet se v ní
nebývá jednoduché. Např. vítězové z roku 1958 hráli v tehdejší II. třídě jen jeden rok, vítězové 1972 dva roky a vítězové
1993 tři roky.
III. třída – muži 1957–1958, konečná tabulka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Žatčany
Práce
Bošovice
Otnice
Bučovice
Slavkov B
Kobeřice
Hodějice
Nesovice
Nížkovice

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

21
18
18
16
16
10
6
9
6
2

1
3
2
2
1
2
9
2
2
2

5
6
7
9
10
15
12
16
19
23

121:48
86:53
96:41
84:45
91:62
69:85
45:85
50:86
43:93
29:104

43
39
38
34
33
22
21
20
18
6

IV. třída soutěže 1971–1972
Konečná tabulka. Postup do III. třídy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Žatčany
Blučina B
Přísnotice
Měnín
Syrovice
Blažovice
Chrlice
Babice
Rajhradice
Židlochovice B
Moutnice B
Opatovice B

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

19
12
12
12
11
10
9
8
7
7
6
4

1
3
2
1
2
4
3
4
4
3
0
1

2
7
7
9
9
8
10
10
11
12
15
17

106:27
43:35
75:44
54:30
57:33
46:43
43:39
47:34
44:66
43:94
31:79
26:91

39
27
26
25
24
24
21
20
18
17
12
9

IV. třída soutěže 1992 - 1993
Konečná tabulka. Postup do III. třídy

Postup mužstva v roce 1972 posíleného hráči ligového hokeje Ingstav Brno

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Žatčany
Ochoz
Moutnice B
Cemo B
Rajhradice
Těšany B
Kobylnice B
Židlochovice B
Pozořice B
Rajhrad B
Blučina B
Újezd B

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

25
22
18
18
15
16
13
11
12
12
10
8

5
6
5
3
6
3
6
9
4
3
3
6

3
4
7
9
9
11
11
10
14
15
17
16

106:34
92:25
72:40
88:50
69:44
66:48
71:67
54:51
61:62
65:65
53:90
57:78

49
46
41
39
36
35
32
31
28
27
23
22

13.
14.
15.
16.

Hrušovany B
Opatovice B
Prace B
Blažovice B

30
30
30
30

8
7
9
6

4
5
1
1

18 45:83 20
18 41:89 19
20 47:103 19
23 31:84 13

Fotografie mužstva z roku 1993 není k dispozici
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Úroveň vyšších tříd je podstatně kvalitnější a udržet se v ní
nebývá jednoduché. Např. vítězové Od sestupu v roce 1996
byly výkony našeho mužstva většinou špatné. V osmi sezonách jsme končili buď poslední, nebo předposlední. Obrat
nastal až v sezoně 2012–2013, kdy se do hry vložila mladší generace, to už jsme bojovali o přední příčky, 2 x jsme
skončili čtvrtí. Do letošního ročníku vstoupili naši fotbalisté
s odhodláním postoupit. To se podařilo, i když o postupu rozhodlo až v posledním utkání soutěže. Jen o jediný bod jsme
zvítězili před druhými Vin. Šumicemi.
Přesto byl postup zasloužený, měli jsme nejlepší útok a druhou nejlepší obranu, nejlepší výsledky na hřištích soupeřů,
kde jsme vyhráli 8 utkání. Na vlastním hřišti jsme viděli
v podzimní části jen jednu prohru a na jaře dvě. Náš útočník
Tomáš Kalla se stal s 30 vstřelenými brankami nejlepším
střelcem v celé soutěži IV. třídy naší skupiny.
IV. třída soutěže 2014 - 2015
Konečná tabulka. Postup do III. Třídy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Žatčany
Vin. Šumice
Podolí B
Moutnice B
Újezd B
Rajhradice B
Babice n/Sv. B
Kobylnice
Blažovice B
Blučina B
Pozořice B

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

14
14
12
10
10
8
8
6
4
5
3

1
0
3
4
4
2
2
2
6
3
5

5
6
5
6
6
10
10
12
10
12
12

73: 35
62: 28
64: 38
37: 45
51: 42
55: 40
47: 54
34: 57
27: 47
38: 77
38: 63

43
42
39
34
34
26
26
20
18
18
14

Mužstvo, které rozhodlo o postupu do III. třídy v posledním
utkání soutěže v neděli 21. června 2015 na našem hřišti
vítězstvím nad Pozořicemi B 4:3.
Stojící zleva: Miroslav Bílý (předseda SK), Roman Osička,
Michal Osička, Tomáš Zrza, Milan Vaněk, Tomáš Kalla, Aleš
Vymazal, Ondřej Dokoupil.
Dole zleva: Vlastimil Bílek, Ondřej Sedláček, Petr Fábry,
Vojtěch Blaho, David Jankes, Tomáš Lízal

ZAKONČENÍ SEZONY V AEROBIKU
Třetí květnovou neděli jsme se zúčastnili atletických her
v Bohunicích. Počasí nám přálo. Všichni jsme byli hodně
zapálení a natěšení, tak soutěžili i rodiče. Řekli jsme si, že
musíme jít příkladem a bude velká legrace. A že byla velká,
neboť prolézání a přeskakování latěk nebo běh po žebříku
není zrovna lehké. Za velkého povzbuzování dětí jsme vše
hravě zvládli. Poprvé si také vše vyzkoušeli naši nejmenší
nováčci a dařilo se jim velmi dobře.
Takto se umístili:
Nejmladší kategorie
4.místo
Lízalová Veronika
4.místo
Lauterbach Matyas
9.místo
Lauterbach David
Mladší kategorie
2.místo
Šárka Králová
3.místo
Stela Čadová
4.místo
Amalie Ďásková
8.místo
Simona Sýkorová
12.místo
Veronika Králová
Starší kategorie
4.místo
Karolína Lužová
5.místo
Michaela Kalvodová
Nejstarší kategorie
1.místo
Magda Harvánková
5.místo
Veronika Kalvodová
Dospělí
2.místo
Emilie Dokoupilová
Děkuji rodičům za odvoz a pomoc při této akci. Všichni jsme
si užili pěkně strávené odpoledne a těšíme se znovu na další
soutěže.
Za Orel Zdenka Dokoupilová

Josef Sedláček

JARO 2015 V NAŠEM JUDO ODDÍLE
Na jaře jsme měli po vydařeném turnaji v Tvrdonicích (psal
jsem v minulém zpravodaji) velké ambice vyrazit na více
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turnajů, ale nakonec jsme jeli 11. dubna jen na turnaj do Brna.
Byl to turnaj pořádaný oddílem KPS Brno ve sportovní hale
na Vodové ulici. Turnaje se zúčastnilo jen 5 judistů z našeho
oddílu, další se z různých důvodů omluvili a to je škoda… No
třeba příště. A jak dopadlo našich pět statečných bojovníků:
Tobiáš Horáček 3. místo , Klára Táborská 5. místo, Soňa Pavelková 2. místo, Matěj Jochman 2. místo a Jan Procházka
3. místo. Tak opět docela dobré výsledky, jen škoda té slabé
účasti.
Trošku to vypadá, že jsme se tedy neměli na co připravovat,
ale to zdaleka není pravda. Celý květen jsme se připravovali na zvýšení naší technické vyspělosti (tzv. páskování) pod
přísným, ale laskavým dohledem zkušebního komisaře Českého svazu juda Janem Šenkýřem z Blučiny. Páskování se
konalo na naší žíněnce v Orlovně 10. června a technickou
vyspělost si úspěšně zvýšilo před zraky svých rodičů hned
patnáct judistů, z toho jedenáct na 6/5kYU (žlutobílý pás)
a čtyři na 5KYU (žlutý pás). Náš tréninkový rok jsme zakončili
oddílovým přeborem ve velkém sále Orlovny, kde za nemalého zájmu diváků hlavně z řad příbuzenstva změřilo svou
výkonnost mezi sebou našich 21 judistů.

V jednotlivých disciplínách:
1.místo
Zdenka Dokoupilová - běh na 400m
1.místo
Zdenka Dokoupilová - vrh koulí
2.místo
Antonín Sedláček - skok daleký
2.místo
Antonín Sedláček - vrh koulí
2.místo
Antonín Sedláček - běh na 100m
2.místo
Antonín Sedláček - běh na 400m
2.místo
Dominik Dokoupil - běh na 400m
2.místo
Dominik Dokoupil - skok daleký
3.místo
Jiřina Králová - běh na 100m

Trenér David Pavelka
Další sportovci, kterým útok na medajli tentokrát unikl:
Ondřej Zapoměl, David Lauterbach st., David Lauterbach
ml., Lenka Koudelková, Šárka Králová, Veronika Králová,
Emilie Dokoupilová, Vojtěch Dokoupil, Stela Čadová, Magda
Harvánková, Amálie Ďásková, Anna Kalvodová, Veronika
Kalvodová, Michaela Kalvodová
Všichni naši sportovci byli moc šikovní a zaslouží si velkou
gratulaci a povzbuzení do dalších závodů. Všem se tato výprava velmi líbila a už se nemohou dočkat další. Držte nám
palce, ať zase dovezeme trofeje.
Vojtěch Dokoupil

MÁJOVÝ TURNAJ V PÉTANQUE
OREL
V sobotu 20. června se Žatčanští orlové vypravili do Hradce
Králové poměřit své schopnosti na Orelský přebor v lehké atletice. A jelikož nás bylo opravdu hodně (20 členů) poskytla
nám naše župa autobus.
Vyjeli jsme časně ráno a nezalekli se dlouhé cesty ani chladnějšího počasí. Po příjezdu na místo se všichni řádně rozcvičili a šli bojovat o co nejlepší umístění.
Děti do 15-ti let soutěžily ve víceboji a ti starší v jednotlivých
disciplínách. Ve velké konkurenci bylo výsledkem 11 medajlí.
Ve víceboji:
2.místo
Petr Koudelka
3.místo
Klára Zapomělová

V sobotu 16. 5. 2015 se pod záštitou KSV OÚ Žatčany uskutečnil májový turnaj v pétanque. Vzhledem k tomu, že čeští
hokejisté postoupili do semifinále MS, řešili pořadatelé operativně vysílání přímého přenosu na hřišti v altánku. I přes
počáteční obavy o obsazení turnaje nakonec soutěžilo devět
tříčlenných týmů, které byly rozděleny do dvou základních
skupin. Ve skupině A se utkaly systémem každý s každým
tyto týmy: Black Team, Mumínci, Hvězdy, Nutela Team a Fisch Team a ve skupině B pak: Žatčanský kokodák, Slunečnice, G-Point a Žabožrouti. Utkání ve skupinách byla vyrovnaná a přinesla mnoho napínavých a veselých okamžiků.
Letní slunečné počasí umocňovalo pohodovou atmosféru
na hřišti. V podvečerních hodinách bylo rozhodnuto o dvou
semifinalistech z každé skupiny. Za skupinu A postoupily do
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rozhodujícího boje o pohár Hvězdy a Nutela Team a za skupinu B postoupily týmy Žatčanský kokodák a Žabožrouti. Až
za tmy bylo rozhodnuto o definitivním vítězi putovního poháru
starosty obce a stal se jím po neuvěřitelném posledním hodu
Davida Pavelky tým Žatčanský kokodák (ve složení Martina
a Milan Václavkovi a David Pavelka). Na krásném druhém
místě se umístil Nutela Team (ve složení Bětka Sedláčková,
Tomáš Kalla a Ondra Dokoupil) a na třetím místě Žabožrouti
(ve složení Láďa a Erik Kallovi a Mira Bílý). Všechny zúčastněné týmy si odnesly sladkou odměnu a snad i dobrý pocit
ze sportovního zábavného odpoledne.

Pro rok 2016 byla uspořádáním této soutěže pověřena pro
nás velice vzdálená a zřejmě finančně nedostupná Belgie.
Další velkou akcí, která čeká náš modelářský klub, je příprava již sedmého žatčanského Modelářského dnu, který je plánovaný na 27. 9. 2015. Všichni jsou srdečně zváni!
Za MK Alka Zdeněk Sýkora

Za KSV Edita Bílá

KULTURA V OBCI

ALKA NA XIII. MISTROVSTVÍ EVROPY
RÁDIEM ŘÍZENÝCH HISTORICKÝCH
MODELŮ
Ve dnech 22.–26. 6. 2015 se uskutečnil již 13. ročník Mistrovství Evropy rádiem řízených historických modelů. Jedná
se o soutěžní setkání modelářů z celého světa, kteří staví
a létají s replikami modelů letadel, jejichž konstrukce vznikaly před více než 60 roky. Letošní rok byla pověřena uspořádáním této soutěže Česká republika a nemalým přispěním
některých členů žatčanského modelářského klubu Alka se
podařilo tuto akci připravit na moderním modelářském letišti
Czech Heaven v Ivančicích. Do jedenácti soutěžních kategorií se letos přihlásil rekordní počet téměř 170 soutěžících
s 540 modely, ze 14 zemí světa.
Z modelářského klubu Alka se na tuto akci vypravilo 9 modelářů s 19 modely letadel. V silné konkurenci soutěžících se
z našeho klubu nejlépe umístili:
- v kategorii SPEED 400 Michal Cupák
(5. místo z 55 soutěžících)
- 1/2 TEXACO Zdeněk Sýkora sr. (7. z 36)
- TEXACO Michal Cupák (11. z 30)
- větroně OTVR David Sýkora (28. z 63)
Kompletní výsledkové listiny a fotodokumentace nejen z této
akce jsou ke zhlédnutí na internetových stránkách klubu
www.mkalka.cz.
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PIETNÍ AKT U POMNÍKU OBĚTEM
VÁLEK U PŘÍLEŽITOSTI 70. VÝROČÍ
OSVOBOZENÍ OBCE ŽATČANY
Ve středu 22. dubna 2015 se v podvečer na žatčanské návsi
uskutečnil pietní akt k 70. výročí osvobození obce a ukončení 2. světové války. Od základní školy vyšel průvod v čele
s krojovanou mládeží, starostou obce a zastupiteli, školní
mládeží a ostatními účinkujícími.

Program zahájili žatčanští Mužáci zpěvem státní hymny. Poté
se ujal slova starosta obce a připomenul letošní významné
výročí. Děti ze základní školy vystoupily s básněmi od Jana
Skácela „O nejbližší vině“ a od K. V. Raise „Cestička k domovu“. Dvě dívky zazpívaly píseň „Co děláte u Brna, vojáci?“.
Byla připomenuta historie vzniku 2. světové války a její dopady na civilní obyvatelstvo a nové uspořádání Evropy. Dále
se četly osobní vzpomínky našich spoluobčanů na ukončení
bojů v Žatčanech. Byla vzpomenuta jména padlých občanů.
Na uctění jejich památky vypustily školní děti k nebi bílé balonky. Mužáci zazpívali vojenské písně. Po ukončení kulturního programu se odebrali přítomní do přísálí orlovny a shlédli
film od p. Křivého o osvobozování Ořechova.
Vladimíra Sedláčková

ČARODĚJNÉ ODPOLEDNE
Ve čtvrtek 30. 4. 2015 se na žatčanském fotbalovém hřišti
slétli malé i velké čarodějnice a čarodějové, aby spolu prožili
pěkné odpoledne plné her a dovádění. Ty nejstarší a nejšikovnější nachystaly pro ty mnohem mladší mnoho nových
tématických her jako Přechod bažinou, Loupeníčko loupení,
Útěk Jeníčka a Mařenky, Zmatená Ježibaba, Přechod po hadím mostě a další. Malí čarodějové sbírali celkem deset razítek za deset soutěží. Zázemí pro čaroděje tvořila ježibabská chýše, kde čarodějnice Radka vařila čarodějný lektvar
a rozdávala gumové hady a krásné tématické perníčky.
Po splnění všech úkolů, nasbírání všech razítek, byl pro děti
připraven čarodějný strom, který byl ověšen hračkami, lízátky a frkačkami, ale který byl hlídán čarodějem a čarodějnicí,
kteří malé čaroděje od stromu odháněli. Nakonec se všem

i pár rodičů. Dokonce nás letos přiletěl pozdravit i vojenský
vrtulník. A už se blížil večer a vyvolená čarodějnice Mařena
čekala na krásné velké vatře na své upálení. A malí i velcí
na opékání buřtů. Žatčanští hasiči se zhostili jak postavení
vatry, tak jejího zažehnutí. No, žár to byl parádní - ale všichni,
kdo měli hlad, ho museli překonat. Zdrželi jsme se až skoro
do tmy. A pak se všechny čarodějnice a čarodějové přesunuli na své malé i velké domácí oslavy jejich svátku.
Za KSV patří velký dík všem, kteří pomáhali s organizováním!
A hlavně dětem, že přišly a byly tak moc šikovné!
Za KSV Edita Bílá

SVÁTEK MATEK
V neděli 10. května 2015 proběhla v orlovně tradiční oslava
svátku matek. V bohatém programu vystoupily žatčanské
školní děti, které pro své maminky a ostatní hosty připravily
krásná vystoupení, ve kterých nechyběly básničky, písničky,
i krátké dramatizace oblíbených pohádek. Bylo slyšet hudební čísla houslová a kytarová a dívky z kroužku aerobiku
zatančily a zacvičily na oblíbené melodie. Zlatým hřebem
bylo vystoupení tatínků – tentokrát se zápalem a nadšením
předvedli ukázku z klasického baletu – Labutí jezero. Úspěšné vystoupení můžete vidět na webových stránkách obce.
Vladimíra Sedláčková

ŽATČANSKÉ HODY 2015

malým a skoro všem větším čarodějům podařilo něco zajímavého ukořistit. Ale ani ti, na které na stromě nic nezbylo,
nemuseli smutnit, protože na všechny čekaly sladké odměny, svítící náramky a drobné dárečky. A především nádherný
dort od čarodějnice Marty ve tvaru hlavy čaroděje. Mrkněte
na fotky! Byl tak ohromný, že se dostalo na všech 70 dětí

Na přelomu května a června 2015 naše krásná víska Žatčany žila hodovou náladou. Jako již tradičně v pátek vyrostla
nad celým okolím nádherná, štíhlá a opět velmi vysoká mája,
která lákala hosty ze široka daleka k hodovým radovánkám.
Sobota se nesla v duchu posledních příprav návsi i sálu
orlovny na největší a nejvýraznější akci celého roku – tradiční žatčanské hody. Naštěstí se v sobotu odpoledne hezky
vypršelo, aby celé hodové třídení bylo slunečné a teplé.
Večerní předhodová zábava tak mohla zahájit hody na
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překrásné žatčanské návsi ve vší parádě. Účast nadšenců,
kteří se letos oblékli do krojů, byla absolutně doposud nevídaná. Je krásné, že tolik mladých lidí holduje folkloru. O půlnoci přišla úplná tma. Na náves nastoupily svítící proužky
a kolečka a předvedly úchvatné taneční číslo.
Nedělní ráno probudily sluneční paprsky do krásného hodového dne. Na ranní mši svaté v kostele Nejsvětější Trojice
bylo plno. Krojovaná mládež zaplnila kostelíček od oltáře až
po vchodové dveře. Zúčastnili se všichni, bez ohledu na únavu. S požehnáním našeho pana faráře P. Petra se počal odvíjet tradiční program hodové neděle. Chlapci ihned po mši
svaté obešli vesnici spolu s krojovanou dechovou muzikou
Lácarankou s pozváním všech obyvatel a jejich hostů na odpolední program pod májí. I když se průvod, bohužel také již
skoro tradičně opozdil, naše dědina žila naplno hodováním.
Pod májí na návsi hlavní stárek požádal pana starostu o hodové právo, a tem mu je s určitými mravnostními podmínkami ochotně a rád předal. S hodovým právem chasa zatančila
tanec, při kterém byla předávána osmnáctiletým chlapcům
paví pera za klobouk. Tímto vstřícným gestem si pan starosta spolu se svou manželkou, vysloužili první sólo. Dále následovalo hodové pásmo žatčanské chasy, plné brněnských
písní a tanců. Po jejich vystoupení zatančily také mladší děti
své tanečky. Zpěvem a hudbou je doprovázeli naši Mužáci
a oblíbené žatčanské hudební těleso. Letos bylo všech krojovaných velmi, velmi mnoho. Byla to nádhera.

Tímto děkuji, doufám, že i jménem všech spoluobčanů těm,
kteří se o letošní hody zasloužili. Za rok opět roztančíme celou vesnici.
Renata Kleinová

MOTORÁMUS
11. ročník žatčanského rámusu se uskutečnil 13. 6. 2015.
Od 12. hodin se začali sjíždět motorkáři u býválé hasičky.
Bylo nádherné počasí, takže se všichni docela zapotili. Motokolony se zúčastnilo na 60 motocyklů různých značek. Díky
ohleduplné jízdě všech přítomných proběhlo vše bez komplikací. Následovala zábava na malém place. Nejdříve zahrála rocková kapela Awake, poté Flash z Kobylnic. Na tuto
kapelu se všichni moc těšili. Bohužel, počasí jí nepřálo, aby
nás mohla bavit celý dlouhý večer. Po 20. hodině přišla velká bouřka. Muzikantům napršelo do aparatury a museli vše
sbalit. Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách. Také panu Doubkovi, který dětem zpříjemnil odpoledne, jako každý rok. Nesmíme zapomenout ani
na naše přátele, kteří bez ohledu na počasí, vždy do Žatčan
přijedou.
Radka Procházková

Večerní zábava se konala opět na návsi a bylo krásné sledovat, jak se s přicházející tmou lesknou prýmky na dívčích
krojích a tváře jejich tanečníků. Nálada byla výborná.
Hodové pondělí bylo krásným pokračováním již rozjetých
hodů. Počasí opět přálo, tak i ženáčské hody měly šanci roztančit žatčanskou náves, a to také udělaly. I ženáčů letos šlo
rekordní množství. Jelikož taková síla lidí, kteří se celkově
hodů aktivně zúčastnili, byla absolutně netradiční, bylo nutné
doplnit zásoby krojovaných součástí tak, aby všichni účastníci měli co na sebe. Obec velmi vstřícně reagovala na tento stav, a tak v rekordním čase byly pořízeny kacabajky pro
vdané ženy. Moc to všem slušelo. Díky ochotné švadlence
paní Elišce Michlové a financování od Obce letošní hody byly
úspěšně komplet oblečené.
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Z HISTORIE
JAK SE JEZDILO DO ZAMĚSTNÁNÍ
A DO ŠKOL
Koncem devatenáctého století se spojení s Brnem nijak
zvlášť neřešilo. Vesnice byla převážně zemědělská, sedláci
neměli zapotřebí někam jezdit. Jen několik dělníků a studentů do Brno jezdívalo, většinou na celý týden, protože tam nebylo spojení. Teprve v roce 1869 byla otevřená vlaková trať
Brno – Přerov, nádraží bylo nazváno „ Sokolnice“, přestože
bylo postaveno na telnickém katastru. Až v roce 2003 bylo
na žádost Telnice přejmenováno na„ Sokolnice – Telnice“.
K vlaku se chodívalo pěšky. Po 1. světové válce se s rozvojem průmyslu začalo do Brna jezdit častěji. Proto byla zřízena v roce 1921 první státní autobusová linka Klobouky
– Brno se zastávkou U Dvora. Kratší dobu byla provozována
autobusová linka na tati Měnín – Žatčany - Sokolnice. Naši
občané tyto spoje ani nevyužívali, jezdili nebo chodili k vlaku
stále pěšky.
Na trati Šitbořice – Sokolnice otevřel pravidelnou autobusovou přepravu v roce 1926 Silvestr Lejska, tamní rodák. Linka nebyla využívána ani samotnými Šitbořičáky, pro některé
bylo jízdné příliš drahé a tak raději zase jezdili na kolech. Rok
nato měl pan Lejska těžkou havárii u žatčanského dvora,
když autobus najel na prudký svah u bývalého rybníka, 3 x se
otočil a zcela se rozbil. Značně bylo zraněno 6 osob, jedna
později zranění podlehla. Po zdlouhavé opravě autobusu pak
linku provozoval do Protektorátu.
Lejska se po válce oženil do Nesvačilky, a jak si starší pamatují, jezdil od r. 1951 jako řidič ČSAD na trati Nesvačilka
– Žatčany nádraží Sokolnice.
Ještě před tím, za Protektorátu a prvních poválečných letech,
se dostávali naši občané na nádraží buď pěšky, v zimě často
přes závěje, nebo za příznivého počasí na kolech. Na nádraží
bývaly dvě úschovny kol – Hanákova a Konečného. Úschovna vdovy Konečné měla kapacitu 100 kol, poplatek byl 5 Kč
týdně, většinou ji používali Žatčaňáci.
Válkou bylo hodně osobních vagonů poškozeno a vyřazeno
z provozu, mnohé spoje obstarávaly nákladní vagony, říkalo
se jin dobytčáky. Uvnitř byly provizorní lavice, stojící se neměli čeho chytit. Vlaky bývaly ze Sokolnic do Brna tak plné, že
v nich nebylo k hnutí. Na sokolnické nádraží se totiž sjížděli
autobusy také z oblasti Bošovic, Otnic a Velkých Hostěrádek.
Stejně tak nebyl žádný spoj do školy v Újezdě, i tam se většinou chodilo pěšky za každého počasí, jen někteří šťastlivci
měli kola.
První pravidelný autobusový spoj Nesvačilka – Žatčany
– nádraží začaly provozovat ČSAD od 9. 9. 1951. To už jezdilo do Brna tolik lidí, že se do autobusu namačkalo až přes
100 osob, dveře se daly jen stěží zavřít.

V kronice obce je v roce 1976 zaznamenáno přímé autobusové spojení s Brnem. Hlavní linka je vedena z Nesvačilky,
některé další spoje jsou zajišťovány na trati Klobouky – Brno.
Pro velký počet cestujících jezdily autobusy s vleky, průvodčí
prodával jízdenky a zajišťoval bezpečnost provozu. Autobusy
byly zastaralé, poruchové. Při větších mrazech se mnohdy
stávalo, že zamrzl přívod paliva a autobusy byly nepojízdné.
Topení v autobusech bylo naftové, málo účinné, někdy se vůbec netopilo.
Revoluční změna nastala zavedením integrovaného dopravního spojení v roce 2006 v kombinaci autobusového,
vlakového a částečně i městského spojení. Do uzlového dopravního střediska na nádraží v Sokolnicích se zase sjíždějí
autobusy z okolních obcí, jak to bývalo dříve, odtud se v rychlé návaznosti jezdí vlakem do Brna. Nově je ve všední dny
zajišťována přeprava autobusy na trati Židlochovice – Brno
v návaznosti na dopravu žáků a našich občanů do Újezdu.
Josef Sedláček

ZE SLOVNÍKU (NEJEN)
NAŠICH BABIČEK
V dnešním dílu tohoto malého seriálu uvádím slovesa a činnosti v nářečí a slangu. Protože je jich hodně, v příštím Zpravodaji uvedu druhou část.
zašmodrchat
smit se
žuchnót
nepude
škróňat
škrondat
zacálovat
zavřít hubu
di do kopru
zabéčit se
kodrcat se
uhňácat
déchnót
zašulit
čadit
žduchnót
uklohnit
vochométat se
čupnót si
presovat
mít na háku
vzít roha

zasukovat
smát se			
spadnout			
nepůjde			
tahat nohy, vyškrabovat
dtto
zaplatit			
přestat mluvit
odejdi
trucovat
cestovat nepohodlně
uplácat
dýchnout
ošidit
kouřit
odstrčit
uvařit
chodit okolo
dřepnout
lisovat
být lhostejný
utéct
Vladimíra Sedláčková
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VZPOMÍNKY PAMĚTNÍKŮ
NA 2. SVĚTOVOU VÁLKU
Při příležitosti 70. výročí konce 2. světové války se můžete
na obecních stránkách seznámit se vzpomínkami pamětníků
– občanů Žatčan na 2. světovou válku a zejména na osvobozování naší obce Rudou armádou 23. dubna 1945. Vzpomínky občanů byly uvedeny ve sborníku, který sestavil náš bývalý starosta a kronikář obce pan Josef Sedláček: „Připojena je
také stať z brožury ,,Žatčany v minulosti a současnosti”, výpisy ze školní, farní a obecní kroniky vztahující se k válečným
událostem. V závěru jsou krátce uvedeny válečné příběhy,
které mi vyprávěli různí pamětníci.
Vzpomínky občanů jsou uváděny téměř doslovně tak, jak si
je pamatovali, v podrobnostech se mohou od sebe lišit. Zaměřují se především na přechod fronty a osvobození obce.
Do sborníku přispělo 11 občanů, někteří své vzpomínky napsali, jiní mi svoje zážitky vyprávěli. Pamětníci si jistě vzpomínají i na mnoho dalších událostí kolem války, stačí s nimi
kolem toho zavést řeč. Možná by takto vznikla objemná kniha. Uváděné zážitky mají ukázat na neradostný život v době
okupace a na škody, které válka napáchala. Naštěstí nebyly
v naší obci oběti na životech proti okolním vesnicím tak veliké, i materiální škody při osvobozování obce byly únosné.
Vzpomínky jsou určeny především poválečné generaci, která hrůzy fašistického teroru a válečného běsnění přímo nepoznala a dovídá se o nich jen zprostředkovaně vyprávěním
svých starších příbuzných. Za 70 let od skončení války řady
pamětníků prořídly, za dalších 10 let se s těmito lidmi nejspíše už nepotkáme. Vzpomínky zaznamenané v tomto útlém
sborníku se stávají jediným dochovaným písemným vyprávěním o 6 leté německé okupaci do skončení 2. světové války
v naší obci. Děkuji všem občanům, kteří do sborníku ochotně
přispěli.“
Vzpomínky Františka Hegera na osvobození Žatčan a Třebomyslic 23. 4. 1945
František Heger *1922 + 2004
23. 4. 1945 byl sice dnem osvobození našich obcí, ale řada
dní před tímto datem přinesla nezanedbatelné dojmy pro
naše občany. Příchod fronty signalizoval letecký nálet 15.
dubna. To byl evidentní začátek boje o naši obec. Je neděle,
krásný jarní den. Těsně po poledni stojím vedle domu č. 12,
odkud je slyšet přelet letadel. Věděl jsem, že z osvobozeného území to nemohou být německá letadla. Chtělo se mi
vykřiknout ,,Sláva, Sověti jsou zde”, ale ani jsem nedokončil
vlastní meditaci, z letadel se spustila střelba kulometů.
Fosforové zápalné náboje během té krátké doby zalily celou obec do kouřové clony. Další letadla objevila v humnech
a stodolách soustředění německých jednotek na č. 7, 8
a 92. V zapětí tyto stodoly bombardovala, ty zcela vyhořely.
Fosfor hořel na mnoha střechách, domech i zahradách, ale
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třeba ještě třetí den po náletech na podpatcích bot, a to nejednomu občanovi.
Po této letecké zahajovací akci bylo všem zcela jasné přiblížení frontové linie k naší obci. Řady občanů se zmocnila
panika. Nutně to podpořily i zprávy ze sousedních Moutnic
a Těšan. Tam bombardování bylo daleko rozsáhlejší a účinnější. Vyhořelo mnoho domů a více než 10 lidí zde přišlo
o život.
Pod vlivem této zprávy a dalších fám nejedna rodina opustila
svoje domy a budovala si v polích bunkry. Nejvíce v trati Díly
a Nesvačily v katastru na východ od obce. Jejich pobyt tam
trval pouze 2–3 dny. Ustupující němečtí vojáci důrazně varovali naše občany o krajním nebezpečí takového počínání.
Při frontovém pochodu budou sovětské první linie považovat
tyto bunkry za kulometná hnízda a pomocí minometů je zlikvidují ještě dříve, než se k nim přiblíží. Ukázalo se, že to byla
rada nad zlato. Za život mohou děkovat ustupující německé
pěchotě. Tímto momentem, toto svoje ,,přechodné bydliště”
opustili a vrátili se do vesnice. Zůstalo pouze jedno - čekat co
přinesou nejbližší dny.
23. dubna 1945 bylo krásné jarní ráno. Jako konečně každý
den v dlouhé řadě tohoto období. Za zmínku stojí, a to je i vyjádření mnoha starších občanů, než autora tohoto popisu, že
jaro 1945 bylo jedno z nejteplejších a nejkrásnějších celého
20. století. Od 10. března až do zmíněného památného dne
teplota ve dne neklesla pod 20 st. C a v noci kolem 12 st.
Toto jaro bylo nádherné, jako by Stvořitel sám chtěl vynahradit bídu, smrt a utrpení miliónů lidí alespoň přízní výjimečného času.
V noci z 22. na 23. dubna bylo na silnici přes naši obec
mimořádně rušno. To už německá armáda masově ustupovala směrem na západ do Telnice a Sokolnic. Neklamná
předzvěst blížící se fronty. Ráno bylo na ulici ticho, ani živá
duše, vesnice jako vymetená. Lidé se nastěhovali do sklepů
v očekávání příštího. Sklepy byly v případě přímého zásahu
naprosto neúčinné. Sousedé se přesto nastěhovali do těch
,,lepších”, které mnohde vylepšovali podpory z dřevěných
trámků. Mí rodiče a sestra se přesunuli na č. 9 v Třebomyslicích do sklepa p. Antonína Sedláčka. Já jsem zůstal doma.
Náš sklep byl klenutý a připadal mi relativně bezpečný.
Po 8. hodině se ojediněle ozývala střelba, která stále sílila.
Začalo bombardování německých pozic. Ruské letectvo
ušetřilo obec a jedině domek pana Barnabáše Poláčka dostal přímý zásah a zmizel z povrchu. Jinak se letecké operace zaměřily na oblast ,,Loučky a Odměrky”, kde ještě zůstaly
německé tanky a protiletadlová děla. Když vzpomenutou oblast bombardovali, náš sklep byl od nejbližší ,,krypty” vzdálen více než 200 m, připadal jsem si ve sklepě jako na vodě.
To také bylo avízo, abych jej opustil. V duchu jsem sám sebe
ujišťoval, mám-li zemřít, tak s celou rodinou pohromadě,
a přesunul jsem se do krytu p. Sedláčka za rodiči. Nálada
ve sklepě byla na bodu mrazu. Účastníci se krčili v koutech

sklepa a nahlas se modlili. Když jsem vcházel, ani si mne
nikdo nevšiml. Schoulil jsem se vedle schodů a čekal, ale
ne dlouho. Za chvíli se otevřely dveře a na prahu se objevil
německý důstojník. Aniž by řekl jedno slovo, ukazováčkem
pravé ruky mne vyvolal ven ze sklepa. Vyšel jsem a venku
začalo pršet.
Vedl mě do světnice, kde ležel na posteli oblečený německý
voják, pouze s jednou nohavicí, druhá byla od pasu utržena, pravděpodobně od granátu. Obnažené stehno mělo asi
25–30 cm dlouhou tržnou ránu hlubokou 5–8 cm. Důstojník
někde na dvoře našel trakař a dovezl jej do síně. Poručil mně
zavést zraněného do Újezda, kde údajně mělo být sanitární
středisko. Oponovat bylo nebezpečné, soudě podle hrozivého pohledu. Snadno mne mohl vytáhnout na dvůr a zastřelit. Nic by se nedělo, mrtvol všude okolo bylo dost, byla
přece válka. Jet do Újezda s trakařem se mi jevilo jako zcela absurdní. Fronta byla už v dědině. To vše se stalo kolem
11. hodiny.
Z této svízelné situace mně pomohly dvě okolnosti: za prvé
pršelo, za druhé jsem se dokázal německy domluvit. Řekl
jsem důstojníkovi ,,Ano, na marodku jej odvezu, pouze čekám, jak přestane pršet“, a posadil jsem se na postel zraněného. Kupodivu důstojník se s tím smířil a odešel. Více
jsem ho nespatřil. Zřejmě utekl přes zahrady k Telnici, aby
zachránil sám sebe. Na ulici se už střílelo a vzápětí přijel první sovětský tank.
,,Můj klient“ ztratil při tak těžkém zranění mnoho krve a stával se čím víc apatičtějším. Nejevil zájem o nic, tak jsem se
rozhodl vrátit se do sklepa a oznámit osazenstvu příjezd tanků do vesnice. Zraněný můj úmysl vystihl, podíval se na mne
a matným hlasem řekl: Der Krieg ist schwindel” (válka je
podvod). Byla to jediná věta, kterou po dobu mojí přítomnosti pronesl. Neodpověděl jsem. Pouze mně hlavou prolétlo:
škoda, že to nevěděl on a milióny dalších, když z Brandenburgské brány slavnostně pochodovali po prospektu ,,Unter
der Linden” v Berlíně v roce 1939.
Moje zdržení ve sklepě bylo pouze několik minut. Chtěli
po mně nějaké podrobnosti, na které se už nepamatuji. Otočil jsem se, že se vrátím do světnice, kam mne nutilo svědomí, nějakým způsobem dostát danému slibu. Při východu
jsem spatřil pouze záda raněného vojáka. Z každé strany jej
vedl jeden sovětský voják přes dvůr, stodolu, za humno. Chvíli jsem váhal a později nesměle udělal několik kroků směrem za zmíněnou trojicí. Daleko jsem nedošel. Vyšla rána.
Střelbou do týlu ukončili jeho trápení. Vážné zranění nemohl
přežít. Tím rychle ukončili jeho beznaděj. Následující den byl
pochován, přesněji řečeno zakopán asi 20 m od místa, kde
byl zastřelen.
Po 14. hodině byla už celá obec plná rudoarmějců. Přicházeli
od Moutnic, kvůli dešti zablácení a promoklí. Někteří občané
nevydrželi, chtěli osvoboditele přivítat a začali ze zvědavosti ukvapeně vycházeli z krytů. Němci se snažili postupující

vojsko zadržet a zahájili od Telnice na naši obec dělostřeleckou palbu. Tak zahynul pan Jaromír Teplý, zraněn byl pan
Jan Lejska, Anna Kroupová, později Jan Klanica z č. 3.
Přes noc se situace uklidnila. Následující ráno doplnila ruská vojska zásoby potravin, odvedla z obce mnoho párů koní,
vozy, bryčkya pod. Pochod byl rychlý, vše se soustřeďovalo
k útoku na Brno. Na velitelské stanoviště v Křepicích přijel
v neděli 22. dubna maršál Malinovský, velitel 2. ukrajinského
frontu, který dobývání Brna řídil. Asi polovina občanů musela
jižní část Křepic opustit, buď přešli do druhé části obce nebo
do již osvobozených obcí sousedních.
Protože Němci vyhodili po povětří most přes Litavu směrem
na Měnín a Telnici, bylo nutno rychle postavit nový provizorní. Z obce se vozily desky, trámky a další potřebný materiál.
My civilisté jsme jej pod dozorem ženijního sboru stavěli.
Po dokončení z bezprostřední blízkosti dopadl granát a zabil
koně přímo na mostě. Tento kůň zachránil mnohého z nás,
posbíral střepiny, které směřovaly ve směru k nám. V podvečer přiletěla od Jaloviska průzkumná německá stíhačka,
kterou sovětská protiletadlová baterie sestřelila. Hořící se
zřítila na hon zvaný Pláňavy a posádka zahynula.
Německá obrana byla již zcela vyčerpána a ochrnuta. Zakrátko válka skončila definitivně. Boj o Žatčany byl vlastně
labutí písní. O to více si uvědomujeme, kolik nesnází a hrůzy
musely prožít ty oblasti, kde proti sobě v plné síle stály tyto
dva vojenské giganty. Konečně 60 miliónů mrtvých za 2. světové války 1939 - 1945 nepotřebují žádný dodatek.
Vzpomínky Anny Jamborové na osvobození Žatčan a Třebomyslic 23. 4. 1945
Anna Jamborová * 1928
V únoru už bylo slyšet dunění od Ostravy a chlapi v dědině
vykládali, že se něco děje. Můj otec chodil k starostovi Krupicovi poslouchat Svobodnou Evropu, odkud jsme se dovídali
zprávy o postupu fronty. V dubnu začali lidé dělat v polích
bunkry, pan učitel Zezula vozil desky a trámy k Eliášovému
kříži, tam někde měli pole, aby byl bunkr pevný. Jiní zase kopali kryty pod Ovčírnama, můj stařeček kopal pod Flonkama.
Přiběhl k nám do Kouta a říkal mému otci Janu Oharkovi:
,,Rychle dovez aspoň dvě fůry písku pod okna k baráku, když
chceš zůstat doma ve sklepě.“ V tom sklepě jsme měli brambory, hrnec se sádlem a nějaké oblečení. V zahradě jsme
měli ještě zakopané 3 velké hrnce s potravinami, největší
s upečeným masem.
V neděli 15. dubna začalo bombardování vesnice ruskými letadly. U Hegerů č. 7 měli Němci ve stodole 2 veliké cisterny
s benzinem, Rusové na ně spustili zápalné bomby, stodoly
shořely a vedlejší domek našich stařečků Oharkových č. 75
také. Všude bylo plno fosforu.
Stařeček s babičkou se k nám nastěhovali do sklepa, protože nemohli pod Flonkama pro nebezpečí náletů zůstat.
V domě jsme měli všude plno Němců v kuchyni, ve světnici,
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ve stodole, zkrátka plný barák. Když přišli Rusové, měli u nás
„kuchyni“ - vařili 2 Mongolové se šikmýma očima, na nás domácí se také něco dostalo. V zahradě na Sýkorovém zabíjeli
pro kuchyň krávy. Otec byl velkým milovníkem a chovatelem
krav - aby mu krávu nesebrali, zadrátoval se ve chlévě a hlídal ji.
Vzpomínky Václava Klanici na osvobození Žatčan a Třebomyslic 23. 4. 1945
Václav Klanica * 1929
V neděli velikonoční začala s vyšší intenzitou projíždět přes
vesnici německá vojska. Trén zastavil někdy na oddech, ale
většina pokračovala, projížděla. V pondělí bylo již plno zvířeného prachu na silnici. Moji pozornost upoutali v pěkných
postrojích vzácní koně, většinou bělouši s výžehy na těle.
Motěšice, Topolčianky, Šamorín, Bábolná. Všude byly hřebčíny a nebylo pochyb o stěhování do vnitrozemí, stále se
zmenšujícího. Ještě jsme v týdnu stačili zasázet brambory
a s pracemi na polích byl na měsíc klid. V úterý 9. 4. za poledne přeletělo velice nízko výzvědné letadlo nad našimi
střechami. Domnívám se, že zjistili ubytované Němce (u nás
jich bylo tak dvacet a 6 párů koní), v neděli 15. 4. po poledni o 1/2 2. hod. zahučela letadla a zápalné bomby začaly
padat. To jsme si plně uvědomili, že fronta je tady. Vesnice
plná dýmu, hořely stodoly, v Buchtově stodole uhořeli koně,
u nás v humně jen 10 m od stodoly stoh slámy, hořely stodoly
Eliášova a Hegerova, kde vybuchovala munice. Z obytných
stavení to bylo p. Václava Lauterbacha. Trén okamžitě odjel a s ním besarabští Němci Hauser z č. 6, Siebert z č. 19,
Stach z č. 18, Rusl z č. 32 a berater Neumann z č. 23. Elektřina vypověděla. Budovali jsme také kryt v Krátkém dílu,
kde jsme jednu noc, my mládežníci, nocovali. V úterý ráno
se ozývala dělostřelecká kanonáda od Těšan, kde se objevili
Rusové, ale byli vytlačeni. Fronta se vrátila k Šitbořicím a my
jsme utekli domů.
Nepřišli jsme ovšem do bezstarostného domova. Otec se
někam vytratil, matka o něm nevěděla, dlouho nepřicházel
a to vyvolalo napětí. Přišli totiž 2 partyzáni a organizovali národní výbor po osvobození. Sháněli předválečné komunisty.
U nás byl komunistou František Holeček - byl organizován
v Újezdě, protože KSČ v Žatčanech nebyla. Předsedou MNV
se stal p. Antonín Rychlík, jednatelem P. Václav Kosina, místopředsedou Josef Rujbr, který po asi dvou měsících úřadování Rychlíka převzal úřad předsedy. Další členové: Holeček,
Řehoř, Oujezdský, Růžička, Josef Zachrdla, František Zezula, Jan Zezula, Rafael Eliáš.
Otec přišel odpoledne, my už byli u Kalvodů ve sklepě,
na noc jsme však přišli domů. K večeru se vracela z bojiště německá průzkumná jednotka na bicyklech. Měli volno,
rozešli se po barácích. Zasedli v kuchyni a mluvili o frontě.
V Šinkvickém dvoře byli na průzkumu, už dál nešli, řekli,
že jsou Rusové už tam. Dorozumívali jsme se ,,slovansky“.
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Byli totiž mezi nimi 2 studenti. Jeden uměl 3 řeči, druhý 5.
Dvacetiletý chlapec, matka z Wien Neustadtu, otec Rumun
(komunista - jeho legitimaci měl u sebe) Pavel Brosteanu nechtěl bojovat, ustřelil si prst, ale to bylo jen na 3 týdny. Chtěl
přežít frontu, ale jak? Převlékl se do civilu, kolo uklidil Rafael
Eliáš domů a on byl téměř celý týden u nás, než přišla fronta. Zdržoval se většinou na dvoře, ve chlévě kolem dobytka
a když byla akce ,,na zákopy” uměl se ,,zašít”. Když ho překvapili, pokorně se zařadil, pomáhal nakládat, nemluvil a jak
to šlo, skončil. Ve sklepě vyhloubil zákopy pod grunty a tam
pohodlně frontu přežil. Přivítal Rusy mezi prvními. Přišel pro
nás ke Kalvodům do sklepa, už jsme do sklepa nešli, i když
střepiny létaly a v noci hořely stodoly Konečného a Fialova.
Poučoval nás: ,,Neříkejte slovo Rusi, ať neví že mluvíte o nich,
řekněte to nějak jinak. Na letiště či pohřbívání padlých koní
nechodil, jen jednou nás vybrali hnát krávy do Sokolnic. Já
jsem se dostal do hořícího cukrovaru, on však byl již dávno
pryč, uměl se ztratit.
Vojska první linie přešla a byla na řadě GPV. Také u nás byl
politický důstojník. Ukázal na legitimaci Pavlova otce - řekl, že
byl zákopník. A v armádě ? Nět. Brzy byl povolán (společně
s p. Františkem Langrem do Sokolnic, který byl nařčen z kolaborace). Tam, jak se zdálo, vyšetřování dopadlo úspěšně.
Uměl německy, anglicky, francouzsky, rusky a jugoslávsky.
Ještě toho dne se vrátil a druhý den již jel do služeb v Jugoslávii. Byla občanská válka v Řecku a jistě byl všestranně použitelný. Odtud 3x napsal a víc se neozval. Říkal, že až bude
mít hvězdy na ramenou, že přijede. A jak dopadl - kdož ví.
Při rizikovém povolání někde ve špionáži či gulagu na Sibiři?
Josef Sedláček, kronikář

TJ SOKOL – PAMÁTNÝ 6. ČERVENEC
Po vzniku první republiky je tento den uctíván. Je naším státním svátkem.
Stal se památným tím, že církevní koncil v roce 1415 odsoudil mistra Jana Husa k smrti upálením za kritiku poměrů
v církvi. Jeho odkaz výrazně ovlivnil myšlení a činy našeho
národa zvláště v obdobích, kdy šlo o jeho budoucnost.
Když císař František Josef koncem července 1914 vyhlásil
válku Srbsku, Masaryk se jako jediný z více jak 100 českých
poslanců říšského sněmu ve Vídni rozhodl pro organizování
boje s monarchií. Po dohodě se starostou Sokola Scheinerem byl dán do všech sokolských jednot pokyn, samozřejmě
přísně tajně, aby členové Sokola dezertovali – přešli do zajetí armád bojujících proti Rakousku-Uhersku a Německu.
Masaryk, později Beneš, emigrovali a rozhodli, že pětisté
výročí upálení Mistra Jana Husa se stane dnem vyhlášení organizovaného boje proti císaři. To se stalo 6. července 1915
v Ženevě.
Z dezertérů byly utvářeny legie, nejpočetnější v Rusku, další

v Srbsku, Francii a Itálii v celkovém počtu 100 000 vojáků.
Oslovovali se „Bratře“, zdravili se pozdravem „Nazdar“. Pro
přijetí do legií byla podmínkou zdatnost a znalosti Tyršova
názvosloví cviků. Samozřejmě byli přijati i ti, kteří přislíbili, že
se po návratu domů do Sokola přihlásí. Tak se i stalo v případě našeho legionáře Bedřicha Martense. Účast legionářů
v bojích, jejich zabezpečení a přesuny byly složité a náročné.
Důležité bylo, že je uznali představitelé mocností.
Masarykovi se podařilo počátkem května 1918 přicestovat
do Ameriky. V Chicagu ho uvítalo 200 000 Čechů a Slováků.
Když počátkem roku 2010 přiletěl prezident Obama do Prahy, úvod svého projevu na náměstí před pražským hradem
věnoval této mimořádné události. Masaryka čtyřikrát přijal
americký prezident Wilson. Do Evropy odjel lodí 20. listopadu, v nepřítomnosti byl zvolen prezidentem. Jeho zahraniční
pobyt končí příjezdem do Prahy 27. prosince 1918.
Mimořádnou událost našich dějin vyjádřil prostě: „Bože, tož
se nám to přece podařilo.“
Milan Ryba, kronikář Sokola

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
ZEMŘEL JAN VYMAZAL,
LEGENDA SK ŽATČANY
Opustila nás největší osobnost v dlouhé historii klubu. Jan
Vymazal patřil mezi několik nadšenců, kteří v roce 1965 obnovili činnost našeho fotbalového oddílu. Mnoho let pracoval
v různých funkcích ve výboru oddílu, byl úspěšným trenérem
dorostu, mnoho hodin věnoval statistice o výsledcích utkání
všech složek oddílu, v neposlední řadě i obětavě pracoval při
údržbě hřiště a stavbě kabin. Jako hráč dosáhl na hřišti skoro až neuvěřitelných výsledků. Za 1. mužstvo hrával od roku
1965 do roku 1987, tedy celkem 22 roků – do svých 45
let. Tabulku nejčastěji hrajících hráčů vedl 18 roků. Za mužstvo Žatčan nastoupil v 650 utkáních a nastřílel v nich 141
branek, v roce 1966 byl vůbec nejlepším střelcem mužstva.
Ve funkci předsedy oddílu působil v letech 1981 až 1985,
kromě toho byl v jiných obdobích místopředsedou nebo
členem výboru. Pravidelně se zúčastňoval brigádnických
prací pro klub, na výstavbě kabin v letech 1966–1970 odpracoval 364 hodin. Po celou aktivní činnost vedl podrobnou statistiku o sestavách, střelcích a výsledcích utkání, ze
které jsou také čerpány uvedené údaje. Po skončení vlastní
hráčské kariéry se stal úspěšným trenérem dorostu. Spolu
s Josefem Zachrdlou přivedli v roce 1991 dorost do vítězství
v okresním přeboru a následující 4 soutěžní období úspěšně
vedli dorost v krajské soutěži. Žatčanské kopané zůstal věrný po celý život, v posledních letech jako divácká podpora
a mentor na všech domácích i venkovních utkáních. Pomáhal našemu týmu v cestě za vítězstvím, vytouženého postupu
už se ale nedožil. Jeho fotbalová pouť skončila 2 kola před
koncem sezóny v Babicích nad Svitavou, kde naposledy přihlížel vítězství SKŽ. Hráči uctili jeho památku v posledním
zápase sezóny minutou ticha a černými páskami na pažích.
Jan Vymazal se trvale zapsal do naší kopané a v historii
klubu byl nepřekonatelným hráčem.
Vzpomínáme.
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NAŠI JUBILANTI

MALÝ PRANOSTIKÁŘ

8. 4. 2015
Marie Chmelíková
80. narozeniny

Na červenec

24. 4. 2015
Bohumíra Korunková
70. narozeniny
14. 5. 2015
Božena Richterová
85. narozeniny
16. 5. 2015
Naděžda Kolaříková
80. narozeniny
1. 6. 2015
Jiřinka Poláčková
94. narozeniny
8. 6. 2015
František Jaša
85. narozeniny
13. 6. 2015
Vlasta Tůmová
91. narozeniny
18. 6. 2015
Jaroslav Kalvoda
70. narozeniny
22. 6. 2015
Žofie Herzánová
93. narozeniny
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Staví-li v červenci hromadu mravenci po kraji všude, tuhá
zima bude.
Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje.
Okolo svaté Markéty bouřky jsou nasety.
Máří Magdalena své hříchy oplakává, proto rádo poprchává.
Svatá Anna – chladna z rána.
Na srpen
Když nás srpen deštěm nepokropí, ten už potom škody
nenatropí.
Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává.
Svatý Vavřinec dělá žním konec.
Na svatýho Rocha přibude brambor trocha.
Dozrál-li hrozen do Bartoloměje, dobrým vínem sudy naleje.
Na září
V září ještě slunce dosti svítí, kabát ale připravený
musíš míti.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
Na narození Panny Marie se musí slunce pousmát, i kdyby
mělo v noci vstát.
Svatý Václav víno chrání, po něm bude vinobraní.
Na svatého Jeronýma stěhuje se k nám už zima.
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fotbalový tým Židlochovicka
oprava hřbitovní zídky
polní cesta
úprava školního dvora
zateplení MŠ
kvetoucí biokoridor
oprava kostela

UPOZORNĚNÍ

Obec a Česká pošta upozorňují, že povinností občanů je mít na svých nemovitostech číslo popisné a poštovní schránku.
Prosíme občany, aby ve vlastním zájmu co nejdříve zjednali nápravu. Pod rohožku nebo kámen není možné poštu ukládat!
Fotografie použité ve zpravodaji, umístěné na webu obce Žatčany, případně odkaz k jejich zhlédnutí v úložišti fotografií rajce.net, jsou pořizovány pro zpravodajské a reportážní účely
na veřejně pořádaných akcích obce Žatčany, Základní a mateřské školy Žatčany, žatčanské farnosti a spolků.
Je naším cílem, aby žádná ze zveřejněných fotografií nebyla v rozporu s oprávněnými zájmy fotografované osoby a nezpůsobila fotografovanému žádnou újmu.
Pokud nesouhlasíte se zveřejněním vaší fotografie (případně fotografie vašeho dítěte) na obecním webu či úložišti, kontaktujte prosím obec Žatčany na tel. čísle 544 229 526
nebo na e-mailu: obec@obeczatcany.cz.
Fotografie bude bezodkladně odstraněna. Děkujeme za pochopení.
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Z AKCÍ V NAŠÍ VESNICI

Svátek matek

Žatčanské hody

Pochod do Starého lesa

Judo

Orelský přebor v lehké atletice v Hradci Králové

Turnaj v pétanque

70. výročí osvobození obce

Čarodějnice

OBECNÍ ZPRAVODAJ – vydává Zastupitelstvo obce Žatčany, náklad 300 ks, řídí redakční rada, tisk povolen MK ČR E 12700.
Neprošlo jazykovou úpravou. Redakční rada: Ing. František Poláček, Edita Bílá, grafika-příprava a tisk Radek Lejska.
Příspěvky můžete odevzdávat na OÚ Žatčany nebo zasílat e-mail: obec@obeczatcany.cz

