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ÚVOD

SLOVO STAROSTY

Milí spoluobčané,
dostává se do vašich rodin obsáhlejší zpravodaj, který informuje 
o dění v obci za posledních 9 měsíců.
Příroda se pomalu připravuje k odpočinku a vy jste jistě využili 
uběhlé období ke splnění svých tužeb a přání, které jste si předse-
vzali na začátku roku. Tím nechci naznačovat, že co nevidět bude 
konec roku. Ještě máme před sebou dva měsíce, než vypukne 
vánoční shon.
Proto si tohoto období se svými blízkými ještě ve zdraví užijte.

ROZPOČET NA ROK 2016

V prosinci 2015 obec vyvěsila na úřední desce návrh rozpočtu 
na rok 2016. Do 10. Ledna 2016, ani na schůzi zastupitelstva, 
nikdo z občanů nevznesl námitku k předpokládanému rozpočtu. 
Zastupitelstvo schválilo rozpočet v předložené verzi. Příjmy jsou 
plánované ve výši 8 687 900 Kč., výdaje ve výši 14 635 000 Kč. 
Do výdajové části rozpočtu byly zapojeny rezervy z minulých let 
ve výši 5 947 000 Kč. Plánuje se výstavba silnice a dešťové ka-
nalizace na Šanhaji za 3 350 000 Kč, oprava stavidla rybníka za 
500 000 Kč, oprava zálivů zastávek za 500 000 Kč a oprava 
chodníků k Újezdu za 400 000 Kč. Dle čerpání za 3 čtvrtletí nebu-
dou rezervy minulých let do rozpočtu zapojeny v plné výši.

ENERGIE

Od jara 2013 zajišťovala pro obec dodávky energií společnost 
Energie pod kontrolou. Byla to společnost, která zajišťovala sou-
těžení a uzavírání smluv s nejvýhodnějšími dodavateli energií pro 
obec a školu.
Na konci roku 2015 začaly problémy s poskytováním služeb 
plynoucích z uzavřené smlouvy. Obci a škole hrozilo na přelomu 
roku odpojení dodávek energií. Zastupitelstvo rozhodlo o ukonče-
ní smluvního vztahu s touto společností, pozastavilo proplácení 
faktur za energie do dořešení vzniklé situace. Po zdlouhavých pro-
cesech, nekomunikací ze strany EPK a snahy společnosti Ener-
gie Pro o převzetí odběrných míst obec a škola uzavřely smlouvy 
na dodávku plynu a elektřiny se společností E.on a RWE. Zastupi-
telstvo po zklidnění situace zváží další postup při výběru nejvhod-
nějšího dodavatele energií co do ceny, tak i jistoty dodávky.
 
PRODEJ DOMU PO PANU CAGAŠOVI

Obec vyvěsila v červenci 2014 záměr prodat pozemky a dům 
po panu Cagašovi. V prosinci 2015 se přihlásil zájemce, který ak-
ceptoval požadovanou cenu za nemovitost ve výši 1 247 800 Kč. 
Kupní smlouva byla uzavřena v únoru 2016.

PŘEČERPÁVACÍ STANICE
PODTLAKOVÉ KANALIZACE

Firma E.on informovala provozovatele (Vodárenskou akciovou 
společnost a.s.) naší přečerpávací stanice podtlakové kanalizace, 
že provoz této stanice způsobuje kolísání napětí v síti v oblasti 
Šanhaje a domů Ke dvoru. Přikázala učinit taková opatření, aby 
byl tento jev podpětí v síti odstraněn. Takový zásah do úprav čer-
pací stanice není již oprava, ale investice a ta musí být financová-
na vlastníkem. Obec uzavřela smlouvu s provozovatelem, že ten 
provede opravy na náklady obce. Po úpravách stanice bylo opět 
provedeno měření ze strany E.onu a bylo konstatováno, že oprava 
je nedostatečná a že budou potřebné další zásahy do technologie 
čerpací stanice. I tuto opravu zajišťoval provozovatel čerpačky. Ná-
klady na opravu činily 76 tis. Kč.

Při této příležitosti upozorňuji občany, že byl změněn systém údržby kanali-
zační sítě. V současné době se poruchy hlásí takto:
OD 1.7. 2016 ZAJIŠŤUJE PROVOZOVÁNÍ KANALIZACE A EVA-
KUAČNÍ STANICE ŽATČANY PRACOVNÍK PROVOZNÍHO STŘE-
DISKA ŽIDLOCHOVICE PAN RADEK JEDLIČKA.
V PŘÍPADĚ PORUCH NEBO JINÝCH ZÁVAD BĚHEM PRACOVNÍ 
DOBY  JE  POTŘEBA  VOLAT  NA  JEHO  SLUŽEBNÍ  TELEFON  – 
602 586 473, MIMO PRACOVNÍ DOBU POHOTOVOSTNÍ SLUŽ-
BU NA KANALIZACÍCH – 602 586 481.

Chtěl bych poděkovat pracovníkům VAS panu Oldřichu Zapomě-
lovi a panu Oldřichu Tichému za to, že od zprovoznění podtlakové 
kanalizace se obětavě starali o její provoz a opravy.

PRACOVNÍ ČETA

Z důvodu navýšení pracovní činnosti na obecním majetku a zvýše-
ním udržovaných zelených ploch schválilo zastupitelstvo rozšíření 
pracovní čety o jednoho pracovníka na zkrácený pracovní úvazek. 
I přes toto navýšení se při letošních klimatických podmínkách da-
řilo s obtížemi v jarních měsících udržovat veřejnou zeleň.
Velmi nám pomohl v době poruchy sekačky zemědělský podnik 
ZEMOS a.s. se svojí technikou. Tu také zapůjčil při stavbě komu-
nikace na Šanhaji. Pracovníci obce kromě údržby zeleně provádí 
drobné stavební práce a terénní úpravy. Ze stavebních prací je to 
napojení splaškové kanalizace před domem č. 31, úprava zpev-
něné cesty za domy na Ovčírnách, oprava chodníku na hřbitově, 
úprava zeleného pásu kolem nové silnice na Šanhaji a také zpev-
nění polní cesty u evangelického hřbitova. Pokračují postupné 
úpravy kolem skládky. Z větších akcí bych zmínil úprava parčíku 
na konci Šanhaje. Při nepříznivém počasí provádějí úpravy zázemí 
na starém OÚ a opravy mobiliáře. V době prázdnin upravili prosto-
ry šaten v mateřské školce a opravili dětské herní prvky na školko-
vé zahradě. Obec nechala zkontrolovat bezpečnost herních prvků 
také v obci a dle revizní zprávy je průběžně opravuje.
Do konce roku bychom ještě chtěli upravit chodník u bývalé pe-
kárny, přeložit ho dál od nebezpečné zatáčky, a zahájit úpravu 
přilehlého prostranství u pétanque hřiště.
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KOMUNIKACE NA ŠANHAJI

Již několik let jsme usilovali o výstavbu nové silnice na Šanha-
ji. V letošním roce jsme se konečně dopracovali ke stavebnímu 
povolení a ihned jsme zahájili výstavbu. Z jedenácti firem, které 
se přihlásily do výběrového řízení, byla vybrána firma Swietelsky. 
Po odstranění povrchu staré vozovky byly zjištěny problémy se 
sítěmi, které nebyly v takové hloubce, aby mohlo být založeno 
kvalitní podloží. Proto musela být změněna technologie výstavby. 
Tím se změnila cena a délka výstavby. Stavba silnice a dešťové 
kanalizace byla zrealizována za 2 991 562 Kč.

Stavební firma se snažila v maximální míře vyhovět požadavku 
obyvatel ulice, aby byla spokojenost i na jejich straně. Výstavbou 
a zvýšením vozovky se řešil také problém odtoku vody z prostoru 
zemědělského podniku. Vznikl malý suchý poldr, který by měl za-
bránit přelití vody z vybetonované plochy přes cestu k rodinným 
domům. Věřím, že budou obyvatelé Šanhaje spokojeni a zpříjemní 
se jim bydlení. Až se jim podaří ještě dokončit úpravy před svými 
domy, budeme mít pěknou novou ulici.
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PLÁNY, KTERÉ LETOS NEBYLY
REALIZOVÁNY

V plánu byla úprava přechodu pro chodce na návsi. Po zadání zakázky 
odborné firmě, která měla připravit projekt pro žádost o dotaci 
a vlastní stavební povolení, postupně narůstaly požadavky orgá-
nů, které se k projektu vyjadřovaly. Největším požadavkem bylo 
pořízení nového osvětlení v délce 600 m a přitom po vyhodnoce-
ní projekční firmy o přeložení přechodu směrem k autobusovým 
zastávkám (asi o 20 m) se nezvýší bezpečnost tohoto přechodu. 
Proto obec v současné době odložila tento záměr. Obec z toho 
důvodu nechala upravit intenzitu a nasměrování původního veřej-
ného osvětlení na stávající přechod a tím zvýšila jeho bezpečnost.
Dalším záměrem byla oprava stavidla na rybníku. Toto stavidlo a na-
pouštěcí systém je ve velmi špatném stavu. Proto byl zpracován 
projekt na obnovu stavidla a systému, který by byl jednodušeji 
ovládán a zajišťoval napouštění a zadržování vody v rybníku. Jistě 
ti, kdo v těchto dnech chodí kolem rybníku a vidí hladinu vody nebo 
spíše bahna, by byli rádi, aby byla oprava stavidla co nejrychlejší.
Prozatím nebylo vydáno územní rozhodnutí, protože dva země-
dělské subjekty měly připomínky na odboru životního prostředí 
v Židlochovicích.
Obec připravuje jednání se zainteresovanými stranami a věřím, že 
najdeme dohodu, aby se stavba realizovala.
Na nové ulici na Malé Nivě jsme plánovali vybudovat veřejné osvět-
lení. Je připravený projekt a v současné době žádáme o územní 
rozhodnutí, aby stavba mohla být provedena.
Zámková dlažba před vchodem do mateřské školky byla v letošním roce 
odložena z důvodu neplánovaných oprav střechy ve škole. Herní 
prvek pro děti u čerpací stanice – tento záměr jsme přehodnotili 
a budeme připravovat odpočinkové místo ve spodní špici u evan-
gelického hřbitova, kterou už dosavadní uživatel nebude využívat.

DOTAČNÍ TITULY

Obec v letošním roce požádala o dotaci na místní komunikaci 
Šanhaj, připravovala projekt na žádost o dotaci přechodu pro 
chodce, požádala o dotaci na zateplení školy.
Z těchto aktivit jsme uspěli v dotaci na školu ve výši 200 tis. Kč 
od Jihomoravského kraje. Další dotaci na vybavení získala od JMK 
zásahová jednotka SDH ve výši 40 tis. Kč. Mimořádně jsme obdr-
želi v letošním roce dodatečnou dotaci na vícenáklady při loňském 
zateplení školky ve výši 287 600 Kč.
Ne vždy se dá využít možností dotací. Každá obec má různé prio-
rity a my jsme letos těžko hledali témata, do kterých bychom se 
mohli přihlásit. Zaměřujeme se na to, co obec potřebuje a raději 
akci profinancujeme z vlastních peněz, než dělat něco, co není 
potřeba, ale je nato dotace.

STAV OBECNÍCH BUDOV

Ve vlastnictví obce jsou budovy obecního úřadu s hasičskou zbroj-
nicí, mateřské školy, základní školy, nemovitosti č. 111, nemovitos-
ti č. 93 (nyní kadeřnictví a knihovna). Zastupitelé byli seznámeni 
s jejich stavem a s plánem údržby a opravy.
Základní škola – v letošním roce bylo plánované zateplení stropů 
školy a štítu od Vymazalového, abychom mohli pokračovat opra-
vou topení. Při každém dešti se na půdě rozmisťovaly nádoby, 
aby do školy nezatékalo. Původní břidlice poškozená válkou byla 
po válce odstraněna a nahrazena pálenou taškou. Protože na vaz-
bě zůstal deskový záklop po původní břidlicové střeše, nebylo 

možné zjistit, kudy do školy zatéká. Podle směru deště to bylo 
vždy jinak. I přes opravu štítových krovů před osmi lety byla situ-
ace neúnosná. Proto zastupitelstvo rozhodlo, že během prázdnin 
proběhne zateplení školy jako investiční akce s dotační podporou 
JMK a oprava střechy a verandy z vlastních prostředků. Zakázka 
na zateplení byla vysoutěžena v ceně 573 987 Kč, oprava střechy 
a verandy byla vysoutěžena za 930 334 Kč. Pro realizaci byla vy-
brána firma Stavby a konstrukce, s.r.o.
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Při opravách budov se těžko určuje výše zakázky. Jakmile byla 
sundána krytina a záklopové desky, ukázalo se, v jak vážném sta-
vu střecha byla. Dále když proběhla tak zásadní oprava budovy, 
byla také provedena oprava svodů a natření celé fasády, aby byl 
plášť školy celý opraven. Při akci byl také opraven starý a zkoro-
dovaný přívod vody do školy. Navýšení z důvodu víceprací na za-
teplení činí 114 790 Kč, vícenáklady na opravu střechy a verandy 
činí 186 826 Kč.
V příštím roce plánujeme výměnu topení. Ve škole jsou tři zdroje 
vytápění, a to bychom chtěli sjednotit také z hlediska úspor ener-
gií. Stále nás trápí vlhnutí některých zdí, i když byly v minulosti pod-
řezány. Tento problém bychom chtěli vyřešit současně s topením.

Dům č. 111 – tato budova je v dlouhodobém pronájmu, kde nájem-
ce provádí na vlastní náklady průběžnou údržbu. Budova slouží 
jako zástava bance pro úvěr při stavbě kanalizace.

Dům č. 93 starý obecní úřad – v této budově je zřízena obecní 
knihovna, kadeřnictví a zázemí pro pracovní skupinu obce. Pracov-
ní četa průběžně ve dvorové části buduje své zázemí. V zimě byla 
vyklizena půda budovy a při tom byl zjištěn havarijní stav střešní 
vazby. Trámy jsou uhnilé a v některých místech visí ve vzducho-
prázdnu. Tady budeme muset počítat s opravou střechy, než se 
sama rozpadne.

Dům č. 125 – obecní úřad s hasičskou zbrojnicí byl postaven v roce 
1996. Je to již 20 let a bude potřeba provést větší údržbu budovy. 
Budova si zasluhuje nový kabát, podíváme-li se na obě sousední 
budovy, je jako „Popelka“.

DIECEZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE

Na jaře letošního roku přišel na obec dopis z Diecezní charity 
Litoměřice s prosbou o příspěvek na provoz Domova svaté Máří 
Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou. V tomto domově 15 let žila 
občanka naší obce se svojí dcerou. V dopise se píše, jak v domově 
před patnácti lety přijali mladou ženu s narozeným dítětem, po-
skytli jim zázemí a nový domov, pomohli matce v péči o dítě, naučili 
ji postarat se o sebe i dceru. V současné době již obě jmenova-
né našly domov v chráněném bydlení. Zastupitelé byli seznámeni 
s tímto příběhem a rozhodli o poskytnutí finančního příspěvku 
ve výši 60 tis. Kč. Obec v dopise poděkovala charitě za její poslání 
a ocenila její schopnost pomoci tam, kde jiní nestačí.

BEZPEČNOSTNÍ SITUACE

Po ukončení činnosti Obecní policie Telnice je naše obec 
opět odkázaná na činnost Policie ČR ve vykonávání dohle-
du nad bezpečnostní situací obce. Musím podotknout, že 
Policie ČR je častěji vidět v naší obci a bezpečnost se proti 
minulým létům nezhoršila.
Z důvodu ničení silnice II/416 vedoucí přes Žatčany od kami-
onů a vozidel navážejících suroviny do blízkých provozoven, 
hledala obec způsob, jak tuto situaci zmírnit. Díky intervenci 

naší rodačky u ministra vnitra bylo několikrát provedeno 
dopravní policií vážení vozidel projíždějících naší obcí. Toto 
vážení je průběžně prováděno také v Újezdě u Brna. Přes 
namátkovou kontrolu bylo zjištěno, že kamiony nejsou pře-
těžovány.
V letošním roce byl schválen nový pasport dopravního znače-
ní v obci, následně se budou doplňovat schválené dopravní 
značky. Součástí bezpečnostních složek v obci je také zása-
hová jednotka SDH. Členy této jednotky mohou být i občané 
sympatizující s hasiči a přitom nemusí být členy SDH. Tuto 
jednotku zřizuje obec a budeme jen rádi, pokud se řady této 
jednotky rozšíří a rádi do jejich řad přivítáme i nově přistěho-
vané spoluobčany.

ÚZEMNÍ STUDIE

V roce 2013 vstoupil v platnost nový Územní plán obce. Součástí 
tohoto územního plánu bylo zpracování územní studie zástavby lo-
kality Ovčírna. Ve spolupráci s Odborem plánování ORP Židlocho-
vice tuto studii zpracovala Ing. arch. Jenčková. Tato studie doplňu-
je způsob zástavby v dané lokalitě. Zastupitelé zvažují zpracování 
podobné studie v další lokalitě na Malých Zahradách.

PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY

Zastupitelé rozhodli o zpracování projektů na opravy místních ko-
munikací v Koutě a u sokolovny jako propojení s novou ulicí Malá 
Niva. Projekty bychom chtěli připravit s předstihem, než se rozhod-
ne o vlastní výstavbě. V Koutě doposud nejsou vyřešeny církevní 
restituce a napojení na Malou Nivu bychom chtěli mít papírově 
připraveno do doby, až pomine pětileté omezení v souvislosti s po-
skytnutím dotace na zpevněné polní cesty.

MALÁ NIVA – NOVÁ ULICE

V roce 2006 byl schválen územní plán obce, ve kterém byla na-
vržena lokalita Malá Niva pro výstavbu nových rodinných domů. 
Po mnohaletém úsilí se vlastníci pozemků dohodli na společném 
financování infrastruktury ulice. Na konci loňského roku byla 
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do majetku obce převedena splašková kanalizace a vodovod, 
v letošním roce proběhla kolaudace vlastní vozovky. A již se roz-
běhla výstavba nových domů pro naše budoucí spoluobčany. Obec 
se rozšíří asi o dalších 36 domů. Potěšilo mne, že při jarním vítání 
občánků jsem mohl do obce přivítat již nového obyvatele Nivy.
Věřím, že se novým obyvatelům bude v Žatčanech líbit a stanou se 
nedílnou součástí naší obce.

VOLBY DO KRAJSKÉHO
ZASTUPITELSTVA

Výsledky voleb do ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
dne 7. a 8. října 2016 v Žatčanech

počet osob ve volebním seznamu .....................................631
počet voličů .............................................................................303
počet platných hlasů  ............................................................297
volební účast  ........................................................................... 48,02 %

ODEVZDANÉ HLASY JEDNOTLIVÝM STRANÁM 

CYKLOTRASA LVA – SLAVKOVSKÉ
BOJIŠTĚ

Na jaře se sešli zástupci DSO Cezava, Hustopečska a Lednicko-
-Valtického areálu na pracovní schůzce v Kloboukách u Brna. 
Starostové obcí projednali možnost cyklistického propojení Led-
nicko - Valtického areálu se Slavkovským bojištěm. Starostové do-
tčených obcí řešili možnosti tohoto propojení a využití potenciálu 
pro mnohé neznámé krajiny v návaznosti na příhraniční rakouský 
region. Během dalších měsíců byl vypracován návrh cyklotrasy 
a JMK byl požádán o spolufinancování značení této trasy. Nosi-
telem dotace bude Mikroregion Hustopečsko. Tato trasa povede 
v naší obci od Nesvačilky po polních cestách do Žatčan a kolem 
kostela, Cezavy a OSPAPU dále na Telnici a Sokolnice. Mapu cyk-
lotrasy najdete na adrese:
https://drive.google.com/open?id=15iZaZtQAuuMDS3kbAiFJZa-
s0fbY&usp=sharing.

AKCE PRO SENIORY

Na přání některých seniorů jsme zkusili uspořádat zájezd do Val-
tic. Asi se vám, seniorům líbil, protože odezva byla veliká. Proto 
byl uspořádán další zájezd do Strážnice. Každoročně pořádáme 
mikulášskou besídku, loni a předloni ještě setkání ke Dni seniorů. 
Ani pro obec a ty, kteří tyto akce pořádají, není jednoduché všech-
ny akce zkoordinovat. Proto letos bylo jedno setkání vypuštěno 
z programu. Vím, že těm, kteří nemají možnost se zúčastnit zájez-
du, toto setkání chybí, ale není v našich silách a zejména v období 
konce roku vše obsáhnout. Proto prosím za pochopení, že k těmto 
změnám došlo. Obec bude hledat způsob poskytnutí a zvýhodně-
ní některých akcí pro další skupiny obyvatel. Ale tady už budeme 
na některé akce hledat spolupráci s jinými organizacemi, popří-
padě obcemi. Hlavně musíme v rozpočtu pamatovat na možnosti 
financování těchto akcí.

CÍRKEVNÍ RESTITUCE

Státní pozemkový úřad předal v rámci církevních restitucí Biskup-
ství brněnskému část pozemků v katastru obce. Jedná se o po-
zemky na severní straně obce o výměře 143 ha. Dále byla vydána 
budova č.p. 80 („Bílý dům“). Pozemky byly propachtovány firmě 
AGROMONET Moutnice, budovu bude biskupství opravovat a má 
záměr rozšířit ji o jednu bytovou jednotku. Probíhá vyklizení neobý-
vaného bytu a dalších prostor. Po 68 letech se tedy vrací majetek 
původnímu vlastníku. Zájmem obce je aktivní komunikace s bis-
kupstvím a vzájemná spolupráce. Obec má některé své stavby 
na bývalých církevních parcelách a musíme tedy hledat společné 
řešení, jak tento stav narovnat.

JEŠTĚ UPOZORNĚNÍ NA ZÁVĚR…

Rád bych něco připomněl těm, kteří se cítí silní a mají potřebu 
vybít svoji energii na cizím majetku. Poklop u studny za hřbito-
vem stěží zvedne jeden člověk, tak se prosím siláci nad sebou 
zamyslete. Malé děti jsou často zvídavé, a když odstraníte poklop, 
neštěstí je hned!
Ještě k Šanhaji… Za posledním domem je obecní parcela a někdo 
nám z ní stále dělá černou skládku. Tak to prosím nedělejte!

František Poláček, starosta obce

Do konce tohoto roku musí každý spalovací zdroj na tuhá 
paliva o tepelném příkonu 10 – 300 kW napojený na tep-
lovodní soustavu vytápění (radiátory) projít kontrolou tech-
nického stavu a provozu (revizí). Od 1. ledna 2017 si totiž 
může váš úřad (ORP) vyžádat potvrzení o revizi. V případě 
nedodržení povinnosti čeká  takového provozovatele kotle 
postih až do výše 20 tisíc korun. Nejpozději za dva roky je 
nutné revizi kotle pravidelně zopakovat (podrobně viz. § 17 
odst. 1 písm. h) ZOO.

Název strany hlasy %

KDU – ČSL 126 42,4
ANO 2011 50 16,8
KSČM 29 9,7
ČSSD 27 9,1
Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura
a Strana Práv Občanů

19 6,4

Starostové pro jižní Moravu 12 4,0
Zelení a piráti 10 3,4
ODS 8 2,7
TOP 09, Žít Brno 8 2,7
Svobodní a Soukromníci 5 1,7
Moravané 3 1,1
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DEN PRO OBEC 6. ROČNÍK

Letos jsme zvolili první termín na 12. března, v záloze byl ještě 
termín příští sobotu, ale naštěstí se deštivé prognózy nevyplnily. 
Bylo sice docela chladno, ale pohybem se dalo i trochu zahřát. 
Organizátory potěšila nejvyšší účast ze všech dosavadních roční-
ků cca 70 lidí (včetně myslivců, kteří si udělali brigádu na opravu 
plotu u okrasné školky a zároveň uklidili okolí).
Zastoupeny byly opět všechny generace od batolat v kočárku či 
nosítku až po zdatné seniory. Nejvíce bylo dětí. 
Lokality úklidu byly stejné jako každý rok. Co se týče množství od-
padu, známé lokality opět nezklamaly – cesta u okrasné školky, 
příkopy u silnic na Moutnice, Nesvačilku Újezd a Telnici, „parkoviš-
tě“ u obslužných komunikací a cesta k benzince. Naopak jiné loka-
lity byly lepší než v minulých letech, rybník, biocentrum za hřištěm 
a obslužná komunikace u Cézavy. Ne, že by se méně vyhazovalo, 

zde ale patří hlavně dík některým našim spoluobčanům, kteří od-
padky odklízejí při procházkách i během roku.
Termín v brzkém předjaří volíme především kvůli vegetaci. Již asi 
za měsíc je většina příkopů zarostlých buřinou a sběr odpadu by 
byl složitější. Zarážející je množství vyhozených pneumatik. Z ka-
ždé pneumatiky při prodeji platíme poplatek za likvidaci a prodej-
ce má ze zákona povinnost ji zdarma odebrat a zlikvidovat. Při 
internetovém nákupu musíte starou pneumatiku na své náklady 
dopravit prodejci. Pneuservis si většinou při odběru starých pne-
umatik může účtovat symbolický poplatek za manipulaci. I tak se 
najdou motoristé, kteří raději „vyzdobí“  okolní přírodu. (v příko-
pech podél cesty z Moutnic do Velkých Němčic bylo letos po zimě 
odhadem kolem 40 starých pneumatik – zde asi ale šetřil nějaký 
pneuservis). Na hřišti jsme se sešli za cca 3 hodiny, kde nás již 
čekalo malé občerstvení (chleba, špekáček a pro děti oplatka) 
na zahřátí byl táborák, horký čaj a starostův kvalitní svařák. Všem 
účastníkům děkujeme a těšíme se zase za rok.

Za výbor pro životní prostředí a Obecní zastupitelstvo Ondřej Ryba 

LINKA POMOCI OBĚTEM
KRIMINALITY A DOMÁCÍHO NÁSILÍ 

MÁ ČÍSLO 116 006

Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétně odborné rady.
Na telefonní linku 116 006 se může obrátit každý, kdo se cítí být 
obětí trestného činu, a to bez ohledu na to, zda trestný čin byl 
nebo nebyl oznámen. Volat mohou oběti různých forem násilí 
včetně násilí domácího. Pomoc na lince je určena i obětem nedba-
lostních trestných činů, např. dopravních nehod. Linka poskytuje 
okamžitou pomoc, rady a informace ženám, mužům i dětem. Volat 
mohou lidé i při pouhém podezření, že jsou obětí některé z forem 
domácího násilí, ať už fyzického, psychického, ekonomického, či 
sociálního, stalkingu, nebezpečných výhružek a podobného trest-
ního jednání. 
Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obětech úmyslných 
i nedbalostních trestných činů, kterým linka zprostředkuje rychlou 
a nadstandardní pomoc Bílého kruhu bezpečí nebo nejblíže situ-
ované kvalitní služby. Linka poskytuje pomoc také svědkům trest-

ných činů, kteří byli událostí traumatizováni, potřebují psychickou 
podporu a informace o svých právech a ochraně.  
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje výraznou pozornost 
prevenci kriminality a na linku mohou zavolat i lidé, kteří se odů-
vodněně obávají, že se mohou stát obětí trestného činu a svou 
situaci potřebují konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby je realizován díky finanční podpo-
ře Nadace Open Society Fund Praha a programu Dejme (že)nám 
šanci, který je financován z Norských fondů.
Více informací naleznete na webových stránkách:
www.linka-pomoci.cz.

Z OBCE
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ROZVOJ OBCE

Z ČINNOSTI ROZVOJOVÉHO VÝBORU

Diskuzi a přípravě podkladů pro zastupitelstvo obce v oblasti in-
vestičních a rozvojových aktivit obce se věnuje Rozvojový výbor 
Zastupitelstva obce Žatčany. 
Výbor se schází dle potřeby obvykle cca týden před jednáním za-
stupitelstva. V roce 2015 se sešel sedmkrát a věnoval se zejména 
zpracování programu rozvoje obce na období 2016–2019. V roce 
2016 se sešel dvakrát. 
Na prvním letošním setkání probral výbor způsob plnění úkolů, 
které mu byly svěřeny programem rozvoje. Byla dohodnuta rám-
cová podoba připravované „Mapy obce pro nepamětníky“, v níž 
by měla být zaznačena různá místní neoficiální pojmenování částí 
a míst obce. Byla řešena i problematika kapacity měnínské čistír-
ny odpadních vod, kam ústí obecní splašková kanalizace.
Na druhém jednání výbor doplňoval první návrh zmíněné „Mapy 
obce pro nepamětníky“. Diskutoval podobu úpravy prostoru pe-
tanqueového hřiště a stav budovy základní školy. Dále byl zrekapi-
tulován stav realizace aktivit naplánovaných programem rozvoje 
obce na letošní rok. Splnit se pravděpodobně podaří cca polovinu 
aktivit, zbývající aktivity budou dokončeny v příštím roce.
Na většině jednání výbor rovněž formuloval doporučení zastupi-
telstvu obce ohledně různých žádostí stavebníků (zejména jde 
o posouzení souladu se zastavovacími podmínkami na Malé Nivě).

PŘIPRAVUJE SE NOVÁ PODOBA
PETANQUEOVÉHO HŘIŠTĚ

V roce 2007 bylo v zatáčce na návsi na místě Teplého pekárny 

vytvořeno petanqueové hřiště. Hrací plocha je již ve špatném sta-
vu, hřiště je ke hře využíváno pouze jednou za rok při obecním 
turnaji a pétanque lze hrát bez problémů i na trávníku na jiném 
místě. Proto diskutoval rozvojový výbor novou podobu místa. Pro-
stor bude upraven na odpočinkovou zónu.
Stávající chodník se v oblouku posune dále od silnice, aby se 
zvýšila bezpečnost chodců. Podél chodníku budou vysázeny le-
vandule. Za nimi bude umístěna zídka ze skládaného kamene se 
sedátkem na straně odvrácené od silnice. Zídka bude mít dekora-
tivní charakter a současně bude částečně uzavírat vnitřní prostor. 
Studna, která je nyní zakončená poklopem v úrovni terénu, bude 
dozděna (podobně jako u hřiště) a bude do ní umístněno malé 
čerpadlo čerpající vodu na vodní prvek. Hrací plocha petanqueo-
vého hřiště bude zrušena. V zadní části u zdi bude dřevěný altán 
(potenciálně s volnou půjčovnou knih). Z obou stran vedle altánu 
povede obloukem pergola s popínavými rostlinami. U pergoly bu-
dou umístěny lavičky. 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Žatčanská orlovna se během nedělního odpoledne dne 19. červ-
na stala dějištěm slavnostního přivítání nových malých žatčaňáků. 
Po mnoha letech tak byla obnovena tradice vítání občánků v naší 
obci. Půlhodinová slavnost se odehrávala za přítomnosti asi 50 
spoluobčanů zvědavých na nové žatčanské přírůstky. Do pamětní 
knihy bylo slavnostně zapsáno šest chlapců a dvě děvčata naroze-
ná v roce 2015. O kulturní program se postaraly krojované dívky 
Janička Rybová a Sabinka Pospíšilová a dva mladí kytaristé Jan 

Procházka a Martin Damborský. Z úst starosty zazněla k rodičům 
slova upřímné radosti, chvály a přání všeho dobrého našim malič-
kým. Pak už došlo na předávání nejen květin, knih a dekorativních 
perníků, ale i finančního daru obce ve výši 5 000 Kč. Slavnost se 
vydařila po všech stránkách, a proto věříme, že se na nové občán-
ky přijde v dalších letech podívat ještě více našich spoluobčanů 
nejen z řad příbuzenstva vítaných.
Rádi bychom zde poděkovali paní Martě Sedláčkové za darova-
nou kolébku a za krásné malované perníčky. 

Alena Damborská
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KULTURA / FOLKLOR

KOŠT SLIVOVICE 

Dne 16. 1. 2016 proběhl v Hospodě u Severů 13. ročník Koštu 
slivovice. Zúčastnilo se ho 23 vzorků, kdy 8 vzorků bylo ze šves-
tek a 15 vzorků bylo z meruněk. Škoda jen, že se ze soutěže 
na poslední chvíli odhlásilo z různých důvodů cca 10 účastníků. 
Těchto 23 vzorků posuzovalo 23 degustérů – koštéřů. Košt pro-
běhl za účasti hostů a veřejnosti, letos poprvé byla po soutěži 
vyhodnocena tombola a proběhla i zábava s tancem za hudeb-
ního doprovodu. Po sečtení výsledných bodů v kategorii švestek 
se na prvních třech místech umístily vzorky dodané Dušanem 
Michlem (od Josefa Doubka) se 48 body, Zdeňkem Krejčím se 
45 body a Otakarem Bedrošem se 42 body, v kategorii meruněk 
se na prvních třech místech umístily vzorky dodané Petrem Ja-
šou s 57 body, Ladislavem Kallou s 55 body a Tomášem Zrzou 
s 54 body. Po skončení soutěže, vyhlášení výsledků a tomboly, 
předání cen a výher proběhl raut s dopitím vzorků a tancem za hu-
debního doprovodu. Opět tak jako vloni nic nezůstalo, všechno se 
vypilo, snědlo a všichni byli spokojeni. I díky sponzorům se úro-
veň soutěže zvedá a doufám, že bude mít soutěž i v budoucnosti 
stoupající úroveň. Tímto pořadatelé děkují sponzorům, a to jme-
novitě  Magdaléně Březinové, Milanu Krčkovi, Radomíru Lejskovi, 
Dušanu Michlovi, Františku Poláčkovi, Milanu Rudoleckému, Jiří-
mu st. a Ondrovi Rybovým, Blaženě Zrzové, Mirovi Cábovi a Mi-
lanu Bedrošovi. Poděkování patří i Jirkovi Rybovi ml. za hudební 

doprovod. Příští 14. Ročník se uskuteční  pravděpodobně 14. 1. 
2017, kdy termín bude před akcí zveřejněn přes obecní televizní 
kanál, webovou stránku obce, osobními pozvánkami přes mail 
těm účastníkům, kteří mi sdělili své mailové adresy. Všichni jsou 
na další košt srdečně zváni.

Milan Bedroš

KAM KRÁČÍ NAŠE OBEC – MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ
POHLEDEM STATISTICKÝCH DAT

Součástí realizace programu rozvoje obce je i každoroční sledo-

vání vývoje souboru statistických ukazatelů. Podívejme se, jak se 
vyvíjela situace mezi roky 2014 a 2015. Prvních šest údajů

Počet obyvatel obce je téměř na stejné úrovni a i ostatní ukazate-
le týkající se změn obyvatelstva jsou poměrně stabilní. Zvýšil se 
počet seniorů a průměrný věk je tak o něco vyšší. Ač v obci na 
více místech probíhaly stavební aktivity, tak byl dokončen pouze 
jeden byt (dům). Větší nárůst můžeme čekat až v roce 2016, kdy 
probíhají kolaudace prvních domů na Malé Nivě.
Z poklidného vývoje většiny ukazatelů výrazně vybočují hodnoty 
týkající se ekonomických aktivit. O více než 10 % vzrostl počet 
podniků sídlících v obci. Úspěšný rozvoj nových i stávajících pod-

niků se promítl do výrazného nárůstu obsazených pracovních míst 
v obci. 41 nových pracovních míst znamená 30% přírůstek, což je 
mimořádná hodnota. Méně potěšující je fakt, že zvýšení nabídky 
pracovních míst v obci nemělo příliš velký vliv na snížení počtu ne-
zaměstnaných osob. V září 2016 bylo v obci 24 nezaměstnaných 
osob (4,5 % z obyvatel ve věku 15–64 let) a na úřadu práce byla 
hlášená 3 volná pracovní místa.

Za Rozvojový výbor Zastupitelstva obce Žatčany
Jan Binek

Ukazatel 31. 12. 2014 31. 12. 2015

Počet obyvatel 800 799

Počet narozených* 8 6

Počet zemřelých* 7 8

Počet přistěhovalých* 16 16

Počet vystěhovalých* 11 15

Sňatky* 2 2

Rozvody* 1 1

Počet obyvatel do 15 let 132 128

Počet obyvatel nad 65 let 130 135

Průměrný věk 40,4 40,7

Počet dokončených bytů* 1 1

Počet podniků se zjištěnou 
aktivitou

102 114

z toho podnikající fyzické 
osoby

91 102

z toho právnické osoby 11 12

Počet pracovních míst v obci 137 178

Počet nezaměstnaných v obci 29 25

Podíl nezaměstnaných v obci 5,4 % 4,6 %
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 39. PLES MYSLIVECKÉHO SPOLKU 
ŽATČANY 

V pátek 29. 1. 2016 se uskutečnil již 39. mvyslivecký ples. K tan-
ci i poslechu skoro dvouset návštěvníků zahrála skupina Relax. 
Spoustu návštěvníků přitáhla kromě dobré zábavy i kvalitně zá-
sobená tombola (celkem 188 výher). Bohužel právě pro velký 
zájem byla již v 21 hod vyprodána. Na ty, na které již výherní obál-
ky nezůstaly, čekal již kvalitně zásobený bar, kde mohli žal zapít. 
Pokud však někdo vsadil na jistotu – navštívil kuchyni v prvním 
patře, a zakoupil jakýkoliv z nabízených pokrmů neprohloupil. 
Srnčí guláš se snědl velice rychle a řízků taky moc nezůstalo. Bě-
hem večera předvedly dvakrát své umění i osvědčené mažoretky 
z Lažánek. V lednu 2017 nás čeká jubilejní 40. ples. Zkusíme to 
kulaté výročí trochu vyšperkovat (minimálně již teď můžeme slíbit 
širší nabídku zvěřinových specialit). Na všechny se těšíme v pátek 
27. 1. 2017.

Za M.S. Žatčany Ondřej Ryba

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL 

První únorovou sobotu se změnila žatčanská orlovna v barevný 
taneční sál pro nejmenší. Škoda, že sál není nafukovací! I přes 
počínající chřipkovou vlnu se přišla na dětský maškarní bál poba-
vit, zatančit si, zasoutěžit, něco vyhrát a prostě jen tak zablbnout 
většina žatčanských dětí s rodiči i prarodiči a nemálo dětí přijelo 
i z okolí. Veškerá místa u stolů byla zarezervována již před samot-
ným bálem, takže se sedělo a postávalo, kde se dalo. Taneční 
parket prostě musí zůstat volný, protože na něm děti jak tancují, 
tak soutěží a také na něm vystupují různí tanečníci. Letos nám 
opět předvedla své taneční umění Kometa Brno a TKMB Újezd 
u Brna. Celé odpoledne se o hudbu staral DJ Luigi, o soutěže Mi-
nnie Edita s vílou Radkou, o bříška malých i velkých krásky Simča 
a Alča a za barem Petr, Martin, Pavel, Milan a kdo zrovna mohl. 
Občerstvení bylo bohaté – největší úspěch měl klasicky párek 
v rohlíku a jako pára nad hrncem zmizely také lahodné větrníky 
od paní Kalvodové a chlebíčky paní Osičkové. I letos si většina 
dětí odnesla z plesu něco domů. Bohatá byla jak malá, tak velká 
tombola! Všem sponzorům děkujeme! Především za krásné dorty 
Martě Pospíšilové a paní Kalvodové. Doufáme, že se všem malým 
i velkým na bále líbilo, a těšíme se na Vás zase příští rok!

Za motobandu Vokuši Edita Bílá

TYDLI FIDLI KAVÁRNA 

Neděle 6. 3. 2016 se zapsala do dějin Žatčan díky jedinečné 
příležitosti otevření Tydli fidli kavárny. V této kavárně byli mimo 
jiné přítomni i světoznámí skladatelé: W. A. Mozart, J. S. Bach,  
A. Dvořák, B. Smetana a další. Přes všechna očekávání kavár-
nu navštívilo obrovské množství hostů, kteří si mohli vychutnat 
lahodné nápoje, ještě lahodnější zákusky a hlavně neopakovatel-
ný koncert našich nejnadanějších hudebníků. 
V kavárně měli hosté příležitost se vyfotit i s Beethovenem. Někte-
ří odvážlivci této nabídky využili. Naše mladá ale přesto zcela zku-
šená obsluha neměla chvilku odpočinku a snažila se, co nejlépe 
hýčkat své hosty. Nikdo z návštěvníků neodešel s prázdnou. Všch-
ny ženy získaly jako pozornost podniku krásné a velmi vzácné 
květiny, muži byli obdarováni těmi nejkvalitnějšími doutníky a na 
děti čekala malá sladkost. Ti šťastnější hosté odcházeli s veledary, 
které vyhráli v tombole. 
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POMLÁZKOVÁ POCHŮZKA OBCÍ 

Jak se již stalo tradicí, i letos se o velikonočním pondělí 28. března 
2016 za příjemného slunečného počasí uskutečnila v naší obci 
pomlázková pochůzka krojovaných mládenců za vlastního hudeb-
ního doprovodu a zpěvu krásných lidových písní.

ZPÍVÁNÍ PO NAŠEM 

Žatčanští mužáci pořádají pravidelná setkávání přátel lidové mu-
ziky pod názvem Po našem. To letošní se konalo 17. dubna v sále 
žatčanské orlovny. Pořadatelé připravili velmi příjemné prostředí 
se spoustou dobrot, výborného vína a piva. Hosté se mohli přidat 
ke zpěvu a také byl prostor pro tanec. Všichni se výborně bavili.  

Radek Hemala

Za hlavní provozovatele podniku – Misijní klubko musíme uznat, 
že akce byla opravdu vydařená. Takhle usměvavé a milé hosty by 
nám mohla závidět kde jaká kavárna. Hosté nás však nepřekvapi-
li jen svou dobrou náladou, ale i svojí ochotou pomáhat druhým. 
Kavárna vytěžila 8 861 Kč a 25 centů, které odeslala na účet Pa-
pežského misijního díla dětí. Tyto finance poslouží všem chudým 
lidem z celého světa, kteří asi nikdy nebudou mít takové štěstí, 
aby ochutnali tak skvělé zákusky nebo nápoje jako my v Tydli fidli 
kavárně.
Velikánský dík patří všem našim hostům a především všem šikov-
ným dětem z Misijního klubka.

Eva Sýkorová
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ČARODĚJNÉ ODPOLEDNE

30. 4. 2016 se tak jako každý rok v tento den sletěly na žatčan-
ské hřiště všechny čarodějnice a čarodějové, aby zde oslavili svůj 
svátek. Ti malí zde pod vedením těch starších strávili kouzelné 
odpoledne, plné her a zábavy. Děti sbíraly razítka v různých sou-
těžích a na všechny čekala odměna. Sluníčko hřálo, a tak se čaro-
dějné odpoledne s pálením čarodějnice překlopilo až do pozdního 
večera. 

Za KSV OÚ  Edita Bílá

FOLKLORNÍ VITRÍNA 2016

Proč takový titulek?? No, v letošním roce bychom ten žatčanský 
folklor do okénka nenacpali, takže vitrína. Snad bude dost velká, 
aby se v ní dalo vše přehledně a pozorně prohlédnout. 

KROJOVANÝ PLES 9. 1. 2016

V této chvíli psát o letošním krojovaném plese je již dost historie 
a nemohu si v hlavě vybavit podrobnosti z této každoročně úspěš-
nější akce. S určitostí ale mohu napsat, že ples byl velice vese-
lý. Hrála, jako již téměř tradičně nezaměnitelná dechová hudba 
Zlaťanka. Mládež zatančila Moravskou besedu ve složení 3 kolon. 
Při nástupu všech krojovaných a následné mazurce nebylo v sále 
ani malinké místečko navíc. Bohatá tombola byla rozdána a nad 
ránem jsme s lítostí, že ples již končí, opouštěli sál.
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HODY 21.– 23. 5. 2016

A nyní o nejvýraznější folklorní události v roce, kterou jsou bez-
pochyby žatčanské hody. Letošní hody se odehrály za velmi pěk-
ného slunečného počasí ve dnech 21.–23. 5. 2016. Samotným 
hodům samozřejmě předcházela volba stárka. Letošním stárkem 
byl zvolen Vojtěch Klein a hlavní stárka byla Martina Jarošová. Za-
tím nejvyšší hodová máje byla přivezena ze střelického lesa, kam 
chlapci jezdí již pátým rokem. Hned po příjezdu do vesnice chlapci 
máji začali opracovávat. V pátek odpoledne byla děvčaty nazdo-
bená máje postavena uprostřed návsi, aby hlásala širokému okolí, 
že v Žatčanech začínají hody. V pátek večer si chasa uspořádala 
malou diskotéku, a tak se začalo odehrávat letošní hodování. Kro-
jované mládeže se letos účastnilo hodů 18 krásných párů. Sobotní 
zábava byla nebývale velice hojně navštívena. Přišlo cca 450 lidí. 
K tanci a poslechu hrála skupina Fantazie. Nedělní ráno nás slu-
níčko vylákalo na slavnostní hodovou mši svatou, která se konala 
v 9 hodin. Po ní krojovaní chlapci prošli s muzikanty celou vesnici, 
aby pozvali všechny místní obyvatele i jejich přátele a příbuzné 
na hodový program pod májí. Po 15 hodině prošel vesnicí krásný 

krojovaný průvod za doprovodu dechové hudby Lácaranka. Na ná-
vsi poté začalo hlavní hodové veselí. Hlavní stárek požádal pana 
starostu Ing. Františka Poláčka o hodové právo, které mu bylo, 
za určitých mravnostních a společenských podmínek předáno. 
Poté následovalo zdobení klobouků pavím peřím chlapcům, kteří 
v tomto roce dosahují 18 let. Sólo pro pana starostu s chotí je již 
také neodmyslitelným hodovým prvkem. Dále náves roztancovaly 
mladší a starší děti se svým hodovým pásmem, které nacvičily pod 
vedením Martiny Fialové, Ludmily Kalvodové a Renaty Kleinové. 
Také krojovaná chasa předvedla své folklorní vystoupení. Všech-
ny tanečky hudbou a zpěvem doprovázeli naši oblíbení a ochotní 
hrající tatínci a v okolí vyhlášení žatčanští mužáci. Hodová neděle, 
za bujarého veselí skončila někdy daleko za půlnocí. V pondělí 
hody přebírají ženáči. Také počet těchto účastníků se rok od roku 
zvyšuje. Je to krásné, že o hodech pod májí tančí zkrátka celá 
vesnice. K tanci a poslechu hrála naše velmi oblíbená dechovka 
Zlaťanka. Jako vždy byli úžasní. Věřím, že nejenom mně a všem 
aktivně zúčastněným, ale především vám, našim občanům, se 
hody líbily, a že v budoucnu nevynecháme žádnou příležitost k ta-
kovýmto společným setkáváním.
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KÁCENÍ MÁJE 1.7.2016

Další akcí žatčanské chasy bylo kácení máje. Vzhledem k výšce 
letošní máje bylo dobré ji zavčas pokácet, aby případně nedošlo 
vlivem nějaké povětrnostní situace k jejímu poškození. Také  za-
čínaly prázdniny, a jakmile se všichni rozjedou na dovolenou, je 
těžké najít vhodný společný termín pro takovouto akci. K tanci 
a poslechu hrála skupina FANTAZIE. Návštěvníků bylo poměrně 
o dost méně, než na hody, ale to nic neubralo na dobré náladě 
těch, kteří přišli.

SETKÁNÍ PŘÁTEL
JIŽNÍ MORAVY 30. 7. 2016

Na začátku prázdnin byl osloven náš pan starosta s přáním, aby 
se naši krojovaní zúčastnili 2. Setkání přátel Jižní Moravy ve vi-
nařské obci Starovice. Jedná se o přehlídku krojovaných z co nej-
více vesnic naší krásné Moravy.  Sice v malém počtu, ale přesto 
se do Starovic vypravily krojované zástupkyně i z naší vesničky. 
I když to byla jen 2 děvčata, jmenovitě Aneta Báderová a Magda 
Bínková, byla velmi srdečně přivítána a tato akce se jim moc líbila. 
Dle jejich informací se náš kroj velice líbil a nálada na tomto se-
tkání byla výborná. V rámci programu bylo i oblékání dívčího kroje 
z Kobylí a vyhlášení nejkrásnějšího krojovaného páru. Věřím, že 
v příštím roce se již budeme schopni zúčastnit v hojnějším počtu 
krojovaných párů, abychom se mohli zapojit do této soutěže, která 
probíhá každý rok. Bylo také navrženo, že by mohla být do kroje 
oblékána i popř. dívka ze Žatčan. To je tedy další folklorní akce, 
na kterou se můžeme těšit.

BRNO 2016 – MISTROVSTVÍ ČESKÉ 
ŘEPUBLIKY V POŽÁRNÍM SPORTU 

26.–28. 8. 2016

Tato akce také není pro naše žatčanské krojované žádnou novin-
kou. Již v loňském roce jsme byli požádáni o účast na podobné 
hasičské akci. Krojovaná mládež měla za úkol předávat vítězům 
jednotlivých hasičských sportů ceny. V pátek 26.8.16 se kona-
lo klání na náměstí Svobody v centru města Brna. Byla to velmi 
zajímavá a vyrovnaná soutěž mladých mužů a žen. Fandili jsme 
z plných plic. Na závěr tohoto soutěžení na podium vystoupili naši 
krojovaní a za blýskání stovek fotoaparátů důstojně předali ceny 
vítězům. Velký dík patří této páteční skupince – Klára Zapomělo-

vá, Anna Kalvodová, Barbora Růžičková, Jan Dolák, David Pospíšil 
a Roman Janeček. 
Další naše účast na předávání cen se uskutečnila v neděli při 
zakončení tohoto víkendu, plného soutěžení v hasičských doved-
nostech. Tentokrát se  akce konala v brněnském Technoparku 
na sportovišti VUT Brno. Ve slunečních paprscích naše krojované 
děti byly jako blýskavá světýlka. Opět za velké pozornosti všech 
přítomných byly našimi mladými předány ceny vítězům. Ještě 
po této akci dlouho krojovaní pózovali pro fotekchtivé návštěvní-
ky. Domů jsme se vrátili ve večerních hodinách příjemně unaveni 
a potěšeni takovým zájmem o naše kroje. Dík za nedělní účast 
patří – Anně Kalvodové, Anežce Fialové, Julii Růžičkové, Veronice 
Kalvodové, Romanu Janečkovi a Denisu Škrhákovi.

PŘESPOLNÍ VÝJEZDY NAŠÍ CHASY – 
VŽDY, KDYŽ JSOU NĚKDE HODY

Ráda bych zde také vyzdvihla naši chasu, která tradičně vyjíždí 
do okolních vesnic jako „přespolňáci“, aby podpořila svou účastí, 
zpěvem a tancem hodová veselí i jinde a aby navázala nová přá-
telství. Moutnice a Újezd u Brna jsou nadosah, a tudíž se hodů 
v těchto obcích účastní velká část naší krojované mládeže. Vyjíž-
dějí v přespolních krojích a vždy jsou velmi srdečně vítáni. 
Je zde ale i širší a široké okolí, kam už tolik „našich“ nejezdí. 
Máme v obci ale „odvážné krojačky“, které se již několik let,  té-
měř každý týden v letních měsících vydají někam na hody. Díky 
tomu také do Žatčan na hody jezdí stále více přespolních. Dívky 
těmto folklorním setkáváním vyloženě podlehly. Je to velice dobrá 
propagace, jednak našich krojů, o které se prý všude velice zají-
mají /osobně myslím, že to nebude jen těmi kroji, ale spíše těmi 
těly a dušemi v těch krojích/, ale také celkově Žatčan, které se 
postupně na mapě České republiky zásluhou našich propagá-
torek zvýrazňují. Díky těmto odvážným krojačkám jsou Žatčany 
známé již takřka po celé folklorní Moravě. Metál za propagaci by 
si zasloužily – Magda Bínková, Aneta Báderová a za letošní rok 
i Barbora Růžičková. Samy o sobě říkají, že bez žatčanského kroje 
si život už nedovedou ani představit. 
Akce, které nás, co se týče folkoru, v nejbližší době ještě čekají:
• listopad – Martinské hody
• prosinec – Živý Betlém
• 7. ledna 2017 – Krojovaný ples, k poslechu a tanci bude hrát 
„Zlaťanka“

Děkuji za pozornost, Renata Kleinová
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SVÁTEK MATEK

Letos připadl svátek matek na neděli 8. května. Před zcela zapl-
něnou orlovnou se předvedly žatčanské děti i tatínci. Školka si 
připravila roztomilé a hravé pásmo tanečků a básniček a svým 
vystoupením nám připomněla rozkvetlou louku. Děti ze základní 
školy překvapily klasickou pohádkou O Šípkové Růžence, která 
byla celá zpívaná.  Účinkující se svých partů zhostili na výbornou 
a celý sál jim zaslouženě aplaudoval. Děvčata z kroužku aerobiku 
svá vystoupení zatančila s velkou vervou a nadšením. Žák Jan Pro-
cházka zaujal výbornou hrou na klasickou kytaru. Velký úspěch 
sklidili mladí sportovci z kroužku juda, které vede p. Pavelka. 

Předvedli nám, jak probíhá běžný trénink, a nebojácně metali 
kozelce a přemety. Nezřídka se proti sobě postavily děti různých 
váhových i věkových kategorií, ale to nezmenšovalo jejich úsilí a 
snahu soupeře překonat. Na závěr vystoupili tatínkové, kteří si při-
pravili scénku na písničku „Polámal se mraveneček“. I ti sklidili 
zasloužený potlesk za neutuchající elán a nadšení pobavit hlavně 
přítomné maminky a děti. Chtěla bych touto cestou ještě jednou 
všem účinkujícím dětem a jejich vedoucím poděkovat za krásný 
a hodnotný program.  Oslava svátku matek v dnešní podobě se v 
Žatčanech konala poprvé roku 1990 a od té doby se tato krásná 
tradice nepřetržitě udržuje. 

MUŽÁCI SLAVILI 5. VÝROČÍ

Folklorní soubor mužáci letos slaví páté výročí svého založení. 
Po prvním krojovaném plese v roce 2011 se dohodli na tom, že 
se budou pravidelně scházet a zpívat lidové písničky, zejména 
z Brněnska a okolí. Jádro souboru tvoří asi 10 mužů, svobodní 
mládenci se přidávají příležitostně. V současné době se doprová-
zejí na harmoniku, basu, housle a klarinet. Za pět let své úspěšné 
činnosti účinkovali na mnohých místech v blízkém i širokém okolí. 
Tvoří nedílnou součást kulturního života obce.  Výčet všech aktivit 
by byl hodně dlouhý. 
Své půlkulaté výročí si mužáci připomněli na vzpomínkovém veče-
ru, který se konal v úterý před Popeleční středou. Pozvali si rodin-
né příslušníky a členky sesterského souboru Rozmarýna z Újezda 
u Brna. Příjemný večer plný písní a lidové muziky vrcholil ostatko-
vým pochováváním basy s vtipnými proslovy a za upřímného pláče 
všech přítomných. Na oslavu malého jubilea byl všem přítomným 
nabídnut kousek výborného narozeninového dortu. 

ŽATČANSKÝ MOTORÁMUS
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OBECNÍ VÝLET ZA KRÁSAMI VALTIC

Ve středu 29. června 2016 se pod záštitou KSV OÚ Žatčany vydal 
plný autobus žatčanských výletníků, především seniorů, za památ-
kami města Valtice. Krásné letní počasí umocňovalo zážitek z ma-
lebného městečka dýchajícího historickou atmosférou. Hlavním 
cílem našeho výletu byla výstava světových korunovačních kleno-
tů na Valtickém zámku. Dalšími památkami, které jsme navštívi-
li a které nás také uchvátily, byla Kolonáda na Rajstně a Dianin 
chrám. Při zpáteční cestě jsme se zastavili na Mušovských jeze-
rech a pak už se po vydařeném dni zase vrátili do naší malebné 
vsi. Již nyní se těšíme na další výlet! 

Za KSV OÚ Žatčany Edita Bílá

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

Odpoledne posledního srpnového dne byla žatčanská náves plná 
dětí. Více jak padesát dětí se zapojilo do sportovních, dovednost-
ních a znalostních disciplín, které si pro ně připravili skauti, sbor 
dobrovolných hasičů, kulturní výbor obce a místní organizace 
KDU-ČSL. Děti si mohly nechat namalovat obrázek na ruku či na 
obličej, vystřelit raketu v podobě PET láhve, uhasit dům proudem 
vody, prolézt po lanech zavěšených mezi stromy, projet na kole 
či koloběžce spletitou dráhu, zaskákat si ve skákacím hradu, po-
slepu malovat na papír, projít se v létě na lyžích nebo uhádnout 
hádanku. Na každého soutěžícího čekala sladká odměna a občer-
stvení. Děkuji všem, kdo pomohli zorganizovat tuto akci.

Lukáš Jurečka
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OBECNÍ VÝLET DO STRÁŽNICE
A MILOTIC

Ve středu 14. září 2016 se pod záštitou KSV obce Žatčany usku-
tečnil další výlet za zážitkem a to především pro žatčanské senio-
ry. Tentokrát jsme si to namířili na Slovácko do města Strážnice. 
Strážnice je malebné místo, které se může pyšnit Baťovým kaná-
lem, krásným zámkem s rozlehlými zahradami, amfiteátrem, skan-
zenem a mnoha dalšími místy a památkami, které stojí za shlédnu-
tí. My jsme se hned po příjezdu vydali do muzea moravské vesnice 
(skanzenu). Jeho prohlídku jsme bohužel zvládli jen zčásti, neboť 
času na prozkoumání všech stavení je třeba mnohem více, než 
nám jednodenní výlet dovolil. Ze skanzenu jsme přeběhli do pří-
staviště, kde na nás čekala výletní loď Ámos. Propluli jsme částí 
Baťova kanálu – ke křížení s řekou Veličkou, kudy jsme propluli 
i jednou z bran, a na stranu druhou až k Petrovu. Paní kapitán-

ka nám povykládala o historii i současnosti tohoto důmyslného 
veledíla. Po plavbě už nás v restauraci ve Skanzenu čekal oběd 
a krátká pauza.
Po doplnění energie jsme se vydali do obce Milotice, kde nás če-
kala prohlídka překrásného zámku a jeho zahrad. Interiéry i ex-
teriéry zámku jsou opravdu kouzelné. Třešničkou na dortu byla 
zámecká cukrárna, především její nádherně zařízený interiér. Paní 
Damborská, která z Milotic pochází, zorganizovala se svou ma-
minkou, která vede v Miloticích klub seniorů, setkání s místními 
seniory. Ti pro nás měli nachystané občerstvení a krásné povídání 
i ukázky ze své činnosti. Myslím, že by mohlo být pro žatčanské 
seniory inspirující. Po této příjemné návštěvě už jsme zamířili zpět 
do naší malebné vsi.
Již nyní se těšíme na další výlet za zážitkem - v květnu se vydáme 
do Kroměříže - do překrásné Květné zahrady a na zámek.

Za KSV OÚ Edita Bílá

PŘEDNÁŠKA O SVĚTOVÝCH DNECH 
MLÁDEŽE V KRAKOVĚ

Ve dnech 25.–31. 7. 2016 se v polském Krakově konaly XXXI. 
Světové dny mládeže, které vrcholily setkáním mladých křesťanů 
se svatým otcem Františkem. Hlavním motem setkání byl citát 
z bible: Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.
(Mt 5, 7).
Již od 20. července probíhaly Dny v diecézích. Čeští poutníci po-
bývali v Národním centru u cisterciáckých řeholníků v Mogile. Této 
vrcholné akce se zúčastnila i skupina mladých farníků ze Žatčan. 

O své zážitky se rozdělili spolu s újezdskými kamarády v neděli 
14. srpna v orlovně. Mezi přítomnými byli i dva vzácní hosté. Pan 
Bartosz Starowicz, hlavní polský koordinátor SDM pro českou 
sekci a P. Roman Kubín, který mladé provázel po celou dobu jejich 
pouti.
Beseda byla zahájena hymnou SDM, poté následovalo seznámení 
s průběhem jednotlivých dní. Vyprávění bylo prokládáno zajíma-
vými osobními zážitky, doprovázeno diapozitivy a zpěvy, které se 
mladí naučili od polských přátel.
Přítomní hosté byli pohoštěni kávou a dobrými zákusky. Ve vzá-
jemné příjemné atmosféře všichni prožili krásné odpoledne.

Julie Kalvodová
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PŘEDNÁŠKA O MISIÍCH V MEXIKU

V neděli 11. září navečer se uskutečnila v orlovně zajímavá před-
náška žatčanského rodáka P. Jiřího Brabce, LC o jeho misijním 
působení v Mexiku. Zcela zaplněný sálek vyslechl poutavé vyprá-
vění o životě mezi domorodými obyvateli v městečku Quintana 
Roo ve státě Yucatán. Jeho pastorace zahrnuje zejména udílení 
svátostí a návštěvy vzdálených vesniček. Zajímavý výklad byl 
doplněn projekcí mnoha záběrů z běžného života farnosti i videí 
z náboženských slavností. Jiří Brabec ochotně odpovídal na četné 
dotazy. Přítomní posluchači se dozvěděli zajímavosti o běžném ži-
votě tamního obyvatelstva i o problémech, se kterými se setkává 
obyvatel evropského kontinentu mezi lidmi jiné kultury.
Přítomní popřáli Jiřímu pevné zdraví a duševní síly při zvládání tak 
těžkého úkolu a odměnili jeho přednášku vřelým potleskem.

Vladimíra Sedláčková

KULTURNÍ AKTIVITY
ŽATČANSKÝCH MUŽÁKŮ

Žatčanští Mužáci jsou již mnoho let pravidelnými účastníky folklor-
ní přehlídky Brněnsko tančí a zpívá. Letos vystoupili na nádvoří 
Staré radnice 2. června v pásmu „Od jara do zimy“ se svým pás-
mem vojenských a odvedeneckých písní.
Soubor od svého založení spolupracuje s újezdským ženským 
souborem Rozmarýna. Dne 11. července se zúčastnil tradičního 
„Zpívání s Rozmarýnou“ na letní zahrádce restaurace Na Rychtě 
v Újezdě. V příjemné atmosféře předvedl svá nejznámější pásma. 
Potěšitelné je, že se přítomní často přidávali a zpívali se soubo-
rem. Na závěr přišly na řadu i společné písně s Rozmarýnou.
Žatčanští Mužáci nepolevili ve své činnosti ani o prázdninách. 

V sobotu 6. srpna v Telnici v rámci večerního koncertu Jožky Čer-
ného připravili společně s újezdskou Rozmarýnou hodinový pořad 
písní. Za své vystoupení se dočkali vřelého potlesku.
V neděli 11. září vystoupili Mužáci na dožínkách v Sokolnicích. 
Na nádvoří sokolnického zámku před početným publikem vystou-
pili se dvěma hudebními pásmy.

Vladimíra Sedláčková

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
ZVONOKOSY

Tylovo divadlo Újezd u Brna v sobotu 22. října v žatčanské orlovně 
zahrálo veselohru „Zvonokosy“ podle literární předlohy Gabriella 
Chevalliera. V představení zazněly původní písně, které složil zná-
mý moravský hudebník Petr Oliva.
Chevallierův humoristický román Zvonokosy patří ke klasice žán-
ru, stal se nejvyhledávanějším dílem 20. století ve Francii. Byl pře-
ložen do více než 20 jazyků. V češtině se o úspěch tohoto díla 
zasloužil překlad Jaroslava Zaorálka.
Stavba záchodku v Mnišské uličce přímo u kostela vinařského 
městečka v sluncem prozářeném kraji Beaujolais způsobí mnoho 
neočekávaných událostí. Pod groteskní rouškou této veledůležité 
stavby, která se stane předmětem bojů místních politických stran, 
podává Chevallier satirický pohled na nejen francouzské malo-
město s trefnou charakteristikou provinciálních mravů. Zvonokosy 
se staly synonymem pro lidskou malost a maloměstské poměry, 
satirickým šlehem do komunální politiky a politikaření, pokrytectví 
a přetvářky. Současně ale vyprávějí o plnokrevném životě, o lidské 
přirozenosti a schopnosti umění žít.

Vladimíra Sedláčková, členka souboru

SPORT

PETANQUE TURNAJ 

V neděli 15. 5. 2016 se od 14,oo hodin pod záštitou KSV OÚ 
Žatčany uskutečnil pravidelný májový turnaj v pétanque „O pohár 
starosty“. Pohár vyhrál a celý rok bude ochraňovat tým Dororo 
(ve složení Škrháková, Škrhák, Gurecký), na místě druhém Staří 
pardálové (ve složení Stiborová, Bedroš, Lejska) a na místě třetím 
Obhájci (Sedláčková, Kalla, Sedláček). 
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CEZAVA CUP OTMAROV

Krásné páteční odpoledne 16. září 2016 se neslo ve znamení 
sportovního setkání zastupitelstev obcí Měnína, Žatčan, Otnic, 
Těšan, Telnice a Otmarova. Právě v otmarovském sportovním are-
álu na pastvisku našel již druhý ročník Cezava Cupu svůj domov. 
A všichni se tu jako obvykle cítili velmi dobře: pověstná otmarov-
ská pohostinnost byla doplněna přátelskou atmosférou jak v prů-
běhu všech fotbalových zápasů, tak i mimo hřiště.
Výsledek samotného turnaje nebyl ani tolik důležitý, jako spíše 
možnost seznámení mezi jednotlivými zastupiteli našeho regionu 

a navazování dobrých vazeb, které pomohou další vzájemné spo-
lupráci. Děkujeme všem, kteří se o uspořádání tohoto sportovního 
klání zasloužili, zvláštní poděkování patří hostitelům z Otmarova.

Konečné pořadí turnaje:
1. Těšany
2. Otnice
3. Měnín
4. Telnice
5. Otmarov
6. Žatčany

VOLEJBALOVÝ TURNAJ O POHÁR 
STAROSTY OBCE

V neděli 18. září v odpoledních hodinách se uskutečnil tradiční 
volejbalový turnaj o pohár starosty obce, kterého se zúčastnilo pět 
týmů – z toho čtyři domácí, které doplnili hosté z Moutnic.
Počasí bylo pro daný účel ideální – bezvětří, oblačno, příjemná 
teplota. Když k tomu přičteme kvalitní burčák, fair play hru na hři-
šti a dobrou náladu v obecenstvu, můžeme jen konstatovat, že se 
turnaj mimořádně zdařil. 

Konečné pořadí:

Název týmu   Skóre setů Počet bodů

1. „Mótnice“ 8:1 4

2. „Klub dobrých přátel“    6:4 3

3.  Orel 5:4 2

4. „Čtvrťáci“ 2:6 1

5. „Pospec  j.r.“ 2:6 0
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ATLETICKÝ PŘEBOR ORLA
V HRADCI KRÁLOVÉ 

Opět po roce se orlíci vydali na atletický přebor. I když některým 
dělalo brzké vstávání trochu problém, výprava byla početná – 
22 sportovců. Autobus nás v čase dovezl přímo na místo a mohli 
jsme se předem patřičně rozcvičit a omrknout naše konkurenty. 
Atletický čtyřboj jsme zvládli na výbornou. Odvezli jsme si 12 me-
dailí a jěště nejcennější kov za 1. místo ve štafetě ve složení: Klára 
Zapomělová, Emilie Dokoupilová, Magda Harvánková a Dominik 
Dokoupil. Sestavili jsme sice ještě další štafety, ale i v tak velké 
konkurenci ovšem jen naše jedna zcela ovládla nejlepší výkon.
Naši medailisté:
 David Lauterbach 2. místo
 Matyas Lauterbach 2. místo,
 Petr Koudelka 1. místo,

 Magda Harvánková 2. místo,
 Emilie Dokoupilová 2. místo,
 Klára Zapomělová 3. místo.
Dospělí medailisté:
 Antonín Sedláček 2. místo
 Zdenka Dokoupilová 1. místo
 Vojtěch Dokoupil 2. místo
 Dominik Dokoupil 1. místo
 Lenka Koudelková 3. místo
 Gabriela Lízalová 2. místo.

Po dlouhém dni jsme se vraceli atobusem; někteří plni zážitků při 
zpáteční cestě usnuli, ale bylo i pár jedinců, kteří neúnavně bavili 
celou cestu všechny v autobuse. 
Děkuji všem rodičům za pomoc a podporu našich sportovců.Byl 
to krásný den.

AEROBIK 

Školní rok v aerobiku jsme zahájili již tradičně - závody v atleti-
ce na Biskupském gymnázium v Brně, které se konaly v sobotu 
4. září a zúčastnilo se jich 14 sportovců. 
Počasí bylo trošku teplejší, ale nikomu to na energii do závodění 
neubralo, ba naopak. Někteří byli tak rozehřátí, že chtěli běhat 
ovál pořád dokola, hlavně ti nejmenší. Nejmladší naše dvě zá-
vodnice mají teprve 3 roky a celý čtyřboj perfektně zvládly a ani 
nechtěly jít po skončení závodu domů. Doufejme, že jim toto nad-
šení zůstane. A dopadli jsme, jak jinak, zase dobře. Dovezli jsme 
9. medailí - velký to úspěch.
1.místa: Karolína Lužová, Petr Koudelka, Emilie Dokoupilová
2.místa: Adam Zapoměl, Ondra Zapoměl, Klára Zapomělová
3.místa: Michaela Kalvodová, Veronika Kalvodová,
  Magda Harvánková
Chcete-li někdo přijít mezi nás a mít úspěchy jako ostatní, nebo 
si jen pro zábavu zasportovat, zatančit a zacvičit, tak neváhejte 
a přijďte. Každé úterý jsme v orlovně v prvním patře od třičtvrtě 
na pět do půl osmé.
Těší se na vás lektorky Zdenka, Hedvika, Magda a Aneta.

Za Orel Zdenka Dokoupilová

DĚNÍ V MK ALKA

I v letošním roce se členové žatčanského modelářského klubu 
pravidelně scházejí v dílničce ve dvorním traktu místní základní 
školy, kde během pátečních odpolední také probíhá „výuka“ mo-
delářského potěru. Tohoto nelehkého úkolu se v tomto roce ujali 
Josef Fiala a Luděk Mrkvica ze Sokolnic, kterým občas vypomáhá 
náš bývalý „učitel“ Petr Vladík z Újezda.
Letošní sezonu jsme zahájili v měsíci březnu naší již čtvrtou výsta-
vou v místní Orlovně.
Od začátku letošní sezony se také naši členové zúčastňují růz-
ných modelářských akcí a soutěží. Otec a syn Sobotkovi z Telnice 
se i letos intenzivně věnují stavbě a soutěžnímu létání s modely 
upoutaných letadel, se kterými úspěšně bojovali na soutěžích 
ve Varnsdorfu, Hradci Králové, Otrokovicích, slovenské Žarnovici 
a v Ostravě.
Skupina našich členů věnujících se stavbě a létání s replikami 
historických modelů navštívila v letošním roce jarní soutěž ve slo-
venské Šale, setkání v Litomyšli, Mistrovství Slovenska v Očové 
a Mistrovství České republiky ve Valašském Meziříčí. Vrcholem 
letošního soutěžního klání těchto modelů bylo červnové 14. Mist-
rovství Evropy rádiem řízených historických modelů konané v Bel-
gii. Reprezentovat Českou republiku a naši obec se na 1200 km 
dlouhou cestu na letiště u obce Cerfontaine vydali z našeho 
klubu pouze otec (Zdeněk) a syn (David) Sýkorovi. I přes silnou 
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POŽÁRNÍ SPORT

V sobotu 23.4.2016 se borci z našeho závodního hasičského 
družstva zúčastnili 1. soutěže tohoto roku. Jednalo se o okrsko-
vé kolo požárního sportu, které se letos konalo v Hrušovanech u 
Brna. Až na nečekaně vysokou cenu párků a chladné počasí hod-
notíme tyto závody kladně.
 Je asi jasné, že závodíme v kategorii mužských družstev, kte-
rých letos přijelo do Hrušovan 7. Každé družstvo soutěžilo ve dvou 
disciplínách (štafeta 4x 100 metrů s překážkami a požární útok), 

ze kterých se později určovalo výsledné pořadí. Nám se díky ob-
rovské snaze, vzájemné podpoře a maximálnímu nasazení celého 
družstva podařilo obhájit loňský bronz, který nám i letos otevírá 
možnost zúčastnit se okresního kola, které se uskuteční v půlce 
června v Přísnoticích. 
 Jako již tradičně jsme skončili až za družstvy z Nesvačilky a 
Moutnic, na které našemu vybavení prostě nestačí dech. Rádi by-
chom se v budoucnu stali konkurenceschopnými i pro takováto 
družstva. Akorát je v tom malý háček, protože cena sportovního 
vybavení, které bychom potřebovali, se pohybuje v jednotkách 

konkurenci pilotů z 11 zemí a nepřízeň počasí po celý týden 
konání ME, se Zdeňkovi podařilo vylétat v kategorii velkých moto-
rových modelů TEXACO titul vicemistra Evropy.
Také ostatní členové našeho spolku nezahálí – často jejich mo-
dely bývá vidět na našem letišťátku za říčkou Cézavou, krásné 
a do detailu propracované makety a polomakety velkých moto-
rových modelů Luďka Mrkvici ze Sokolnic se objevují na velkých 
modelářských akcích nejen na letišti v Ivančicích, ale i po celé 
republice.

8. ŽATČANSKÝ MODELÁŘSKÝ DEN

Tradiční veřejná prezentace činnosti členů našeho klubu, jejich 
kamarádů a známých z řad modelářů, proběhla letos o víkendu 
24. – 25. září na modelářské ploše za říčkou Cézavou. Na akci, 
podpořenou letos nádherným počasím, se přišlo v sobotu podívat 
nebývale velké množství diváků. K vidění byly tradičně komento-
vané letové ukázky několika desítek modelů letadel, na improvi-

zovaném autodromu se proháněla dálkově ovládaná autíčka a na 
hladině Cézavy probíhaly ukázky jízd rádiem řízených modelů lodí. 
Mezi dětmi byl tradičně největší zájem o „sladký výsadek“ z velké-
ho modelu dvouplošníku, kdy jeho pilot Luděk Mrkvica ze Sokol-
nic musel výsadkový box modelu plnit bonbóny během odpoledne 
hned několikrát. Dospělí návštěvníci také „nepřišli zkrátka“ – pří-
znivec našeho klubu – Petr Procházka zajistil po celou dobu akce 
výborně fungující občerstvení.
Opravdu velkou (a to i co se týká rozměrů) novinkou letošního 
Modeldnu byla statická ukázka skutečného větroně Standard 
Cirrus, kterého zápůjčku z Aeroklubu Brno Medlánky zajistil člen 
našeho i medláneckého klubu Michal Cupák z Újezdu u Brna.
Nádherné počasí provázející celý víkend nabídlo volné pokračová-
ní akce až do nedělního pozdního odpoledne.
 Krásné fotky nejen z této akce, ale i pozvánku na blížící se 
Alkáckou drakiádu (28. 10. 2016) naleznete na internetových 
stránkách www.mkalka.cz .

Za MK Alka Zdeněk Sýkora   



2 2 /28

mnoha desítek tisíc korun. Takže pokud byste se právě Vy rozhodli 
podpořit nás, budeme jedině rádi. V letošní sezóně, která v požár-
ním sportu trvá přes celé léto až do podzimu, bychom se chtěli 
zúčastnit i dalších závodů než jsou ty dva výše zmiňované, ale to 

samozřejmě záleží na vývoji mnoha aspektů. Tak našim borcům 
držte palce.

Za závodní družstvo František Klein

ZŠ MŠ ŽATČANY

NAŠE ŠKOLKA

Události od zimy do léta v naší školce se stále něco děje. Druhá 
část školního roku 2015/16 byla naplněná opět zábavnými aktivi-
tami a akcemi pro děti.
Zima je pro některá zvířátka spavé období, ale my se jí nebojíme 
a pořád něco podnikáme. V lednu jsme byli s předškoláky v žatčan-
ské škole podívat se na to, co už prvňáčci umí. Poté je čekal také 
zápis. V únoru jsme zavítali k paní Procházkové do knihovny. Děti 
si mohly prohlédnout mnoho krásných a zajímavých knih a po-
slechnout si krátkou pohádku. Předškoláci byli pozvaní od star-
ších kamarádů ze školy do divadla Radost.
Jako každoročně jsme uspořádali karneval. Den země děti oslavily 
průzkumnou cestou za pokladem.
Pro maminky k jejich svátku starší děti připravili pásmo lidových 
tanců s padákem.
Následoval Den dětí plný her a soutěží s odměnou nakonec. Vel-
kým dobrodružstvím pro děti byl výlet do Papouščí ZOO v Bošo-
vicích…..a dalším byla cesta do Vesmíru s mobilním planetáriem 
v Sokolovně. Předškoláky také vzaly děti ze školy na výlet do ZOO 
Lešná. Celé období bylo prostoupeno dalšími dětskými pořady 
přímo v MŠ.

Na závěr roku byli na velké zahradní slavnosti naši předškoláci 
pasováni paní rytířkou Hanou z Bošovic na školáky. Po pasování si 
mohli vyzkoušet všichni hosté zajímavé rytířské disciplíny, opéct 
si špekáčky a pořádně si užít hezký letní den. Na rozloučenou se 
školním rokem každý dostal veselý míč.
NOVINKY
Školní rok byl zahájen ve znamení změn a překvapení, jak už to 
u nás chodí. Některé byly příjemné, jiné méně. Mezi méně příjem-
né patří snížení počtu dětí a s tím související zkrácení provozní 
doby školky. Příjemným překvapením jsou nové skřínky v šatně 
dětí a uvolněný vstup do šatny bez dveří.
Nově je u nás paní učitelka a asistentka pedagoga Hana Studená. 
Předškoláci musí povinně chodit do školky a budou se ve třídě 
Sluníček s paní učitelkou Norou pilně připravovat na zápis a vstup 
do základní školy.
CO MÁME NAVÍC NA STAROST?
Máme nové malé děti, které si vzala na starosti paní učitelka Zde-
na s kolegyněmi v Beruškách. Máme výborné rodiče, kteří jsou 
ochotni nám pomáhat jak osobně, tak i materiálně. Máme i další 
pomocníky z řad žatčanských občanů, na něž se vždy můžeme 
spolehnout.
A máme chuť děti posouvat v jejich životě dál a rozvíjet jejich po-
tenciál správným směrem. 

Nora Kaštická, vedoucí učitelka
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ZE ŠKOLY

Tak jako všude jinde, i u nás se poslední školní den rozdávalo vy-
svědčení. Někdo tam měl hezčí známky, jiný o něco horší, každé-
mu podle jeho zásluh. Musím k tomu podotknout, že všichni žáci 
odcházeli na prázdniny spokojení a s úsměvem na tváři.
Po celoroční snaze a učení jim zásluhou patřil odpočinek v podo-
bě slunečných dnů, koupání, dovolená, výlety, tábory a táboráky 
a kdo ví, co ještě.
My jsme s žáky poslední školní týden taky tak trochu odpočívali. 
Jakmile se uklidily poslední sešity do batůžků a odevzdaly učeb-
nice, začali jsme vymýšlet, co se zbývajícím časem. A vymysleli.
Vydali jsme se na celodenní výlet do ZOO Lešná, kde se žákům ná-
ramně líbilo. Největší úspěch klidili rejnoci, u kterých jsme strávili 
snad nejvíc času, protože si každý chtěl pohladit tohoto úžasného 
tvora. Nebylo to jen tak, když je vás tam tolik a všichni ze stejným 
cílem, sáhnout si na „rybičku“.
Další akci, kterou si připravili žáci čtvrtého a pátého ročníku pro 
své mladší spolužáky, mnozí z vás jistě nepřehlédli. Hledali jsme 
poklad. Rozutekli jsme se do žatčanských ulic a uliček, vzali to 
přes park a kolem vody a udělali si nádhernou a dlouhou procház-
ku. První skupinka nachystala trasu plnou zajímavých a mnohdy 
i velmi naučných úkolů, druhá skupinka vyrazila o chvilku později, 
hledala jednotlivé úkoly a těsně před cílem i skupina starších žáků 
zkontrolovala, zda bylo vše správně splněno. Poté jim dala malou 
radu, kde se poklad ukrývá a pak už se jen čekalo, kdo poklad 
objeví jako první. Hledalo se, hledalo, ale nakonec se přece jen na-
šlo. Poklad ovšem nebyl plný zlata, jak se někteří domnívali, jenže 
obsahoval další překvapení. Zlaťáky to sice byly, ale bylo třeba je 
proměnit v potravinách za poklad. Poslední úkol už musel každý 
sám. Zajít a proměnit. Za co se měnilo, to už poví děti a paní pro-
davačky. Nebo nepoví?
Začátek nového školního roku 2016/2017 jsme vzhledem 
ke stavebním úpravám museli o pár dnů odložit. Děti byly šťastné 
z prodloužení prázdnin, rodiče a prarodiče už méně, ale v pondělí 

5. září jsme se všichni sešli ve školní budově. Tentokrát nám sem 
už nebude zatékat, na verandě je taky víc prostoru a díky pořádné-
mu zateplení nám bude i v zimě krásně teploučko.
Zahájení školního roku proběhlo trochu jiným způsobem než 
obvykle. Sešli jsme se s žáky rovnou ve třídě, kde jsme přivítali 
spolu s panem starostou naše prvňáčky. Aby mohli být prvňáč-
kové povýšeni do stavu školáků, museli si za pomoci starších 
spolužáků složit mapu, na které se ukrývala bedna s pokladem. 
V ní se ukrývaly první žákovské knížky našich nových žáků a my 
je mohli pasovat do stavu školáků. Každý z nich dostal šerpu přes 
rameno a upomínkový list, obdržel uvítací balíček a mohl si pak 
najít své místečko v lavici, kde na něj čekal kapsář z domácí dílny 
paní ředitelky.
V loňském školním roce se s námi rozloučil pan učitel Lorenz 
a na jeho místo nastoupila nová a sympatická paní učitelka Simo-
na Klimešová.
První školní den je zdárně za námi, zbývá popřát žákům hodně 
zdaru v učení a rodičům trpělivost při jejich výchově.
Fotky z akcí si můžete prohlédnout na webových stránkách školy 
v sekci fotogalerie.

Alena Stávková, ředitelka školy

29. září odpoledne bylo na návsi v Žatčanech nezvykle živo. Rodi-
če s dětmi z mateřské a základní školy se společně se zaměstnan-
ci školy sešli k tradičnímu dýňování. Počasí vyšlo všem příznivcům 
podzimního tvoření opravdu vstříc a bylo vskutku nádherně.
Všichni účastníci dorazili v hojném počtu a práce šla výborně 
od ruky. Při práci se mohli občerstvit chlebíčky, muffinami, koláči, 
sušenkami, jednohubkami a spoustou dalších dobrot.
K večeru se trávník na návsi začal plnit krásnými dýněmi ve tvaru 
velryby, eiffelovky, koček a pejsků nebo domečků. Odpoledne se 
opravdu vydařilo a bylo příjemným rozptýlením v začátku nového 
školního roku.

Mgr. Simona Klimešová, učitelka ZŠ
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ŘÁDKY OBČANŮ

POSTŘEHY „NÁPLAVY“ Č. 2
A UPOZORNĚNÍ

Již podruhé mne okolnosti přinutily k tomu, abych jako „náplava“ 
poukázal na některé nešvary, které se v obci stále vyskytují. Že 
někteří „jedinci“ stále pohazují upotřebené papírové kapesníčky 
na veřejné prostranství je smutné a svědčí to o omezenosti těchto 
„jedinců“. V minulém článku jsem poukázal i na jiný nešvar, a to 
jsou psí exkrementy na veřejných prostranstvích a volné pobíhá-
ní hlavně velkých psů bez náhubků. Nechtěl jsem v tomto článku 
jako právník mentorovat ohledně právních dopadů, ale pokračují-
cí chování některých majitelů-průvodců mne k tomu nyní donutilo. 
Je chvályhodné, že se po obci volně netoulají psi a pokud se tak 
stane, tak je to výjimečně kvůli tomu, že se pes buď podhrabe 
nebo uteče kvůli špatně zavřeným vrátkům apod. Většinou se psi 
pohybují po obci nebo jeho okolí za doprovodu majitelů-průvodců. 
Často se však stává, že jsou po psech na veřejných prostranstvích 
exkrementy, i když by neměl být problém tyto exkrementy posbí-
rat do na vodítku přivázaného a neseného PE sáčku. Co mě ale 
více trápí je volné pobíhání velkých psů bez náhubku. Nejde je-
nom o pouhé obtěžování, ale představuje to veřejné nebezpečí. 
Jakožto dědečkovi malého vnuka a na druhé straně také majiteli 
malého psa mi není lhostejná situace, kdy velcí volně pohybující 
se psi bez náhubku ohrožují naše děti, vnuky a znečišťují před-
zahrádky a chodníky, o jejichž úpravu se denně staráme. Proto 
tímto chci poukázat na právní normy a její dopady. Samozřejmě 
psi za to nemohou a za své chování nenesou odpovědnost, tu mají 
majitelé respektive průvodci psů.
Myslím si, že většina z nás jsme realisticky a logicky uvažující oso-
by a je nám jasné o které psy se především jedná. Samozřejmě 
není pes jako pes. Jsou psi malí klidní, ale i agresivní, velcí klidní, 
ale i agresivní a samostatnou kategorií jsou bojová psí plemena. 
Každý majitel by si měl pořizovat psa pro své potěšení nebo hlídá-
ní vždy jen takového, kterého je schopen zvládnout buď pro jeho 
vlastnosti nebo výcvikem. Je pochopitelné, že se pejsci potřebují 
proběhnout, zaaportovat apod., ale to jen za zabezpečení podmí-
nek podle toho o jakého psa se jedná.
Výše uvedenou oblast upravují zákon č. 128/2000 Sb. O obcích 
a zákon č. 246/1992 Sb. Na Ochranu zvířat proti týrání. V naší 
obci je toto upraveno Obecně závaznou vyhláškou  č.  1/2001 
o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství. Účelem je 
zcela pochopitelně ochrana bezpečnosti, zdraví, majetku a také 
veřejného pořádku v obci. Povinností průvodce psa je především, 
pokud se však nejedná o prostory, kde je povolen volný pohyb 
psů a které jsou vyhláškou konkrétně vymezeny, zajistit při jeho 
pohybu se psem na veřejném prostranství bezpečnost okolí, další 
povinností pro osobu doprovázející psa na veřejném prostranství 
je pak odstranění znečištění, které pes způsobí. Pokud se jedná 
o psa, jehož kohoutková výška je větší než 35 cm a váha přesa-
huje 20 kg je povinnost vést takového psa na veřejném prostran-
ství na vodítku s náhubkem. Za porušení daných pravidel hrozí 
ve správním přestupkovém řízení pro majitele-průvodce pokuta až 

do 30.000,- Kč a při ublížení na zdraví v trestním řízení trest od-
nětí svobody šest měsíců až tři léta a při těžkém ublížení na zdraví 
hrozí odnětí svobody na tři a až osm let. Toliko co se týká strohého 
znění práva jako takového. 
Rozhodl jsem se proto tímto článkem oslovit bezohledné majite-
le-průvodce agresivních psů s upozorněním a varováním. Když 
chodím po obci a kolem ní, tak vždy nosím sebou mobil s fotoa-
parátem. Pokud po zveřejnění tohoto článku potkám agresivně 
se chovajícího psa s majitelem-průvodcem, který bude navolno 
a hlavně bez náhubku mimo pro to vymezené prostranství, tak je 
vyfotím a upozorním na porušování pravidel s poučením, že při 
opakovaném porušení sám podám podnět s důkazy ke správní-
mu respektive trestnímu řízení proti majiteli-průvodci psa. Jsem 
připraven totéž učinit i v případě, když mi podobné důkazy předá 
i jiná osoba, která byla svědkem porušování uvedených pravidel. 
Nejsem nijak nadšen z tohoto řešení, ale nic jiného nezbývá k do-
sažení nápravy chování některých majitelů-průvodců psů. Když 
je někdo opakovaně bezohledný ke svému okolí je nejúčinnější 
výchovnou metodou taky bezohlednost v mezích zákona!!!

Milan Bedroš

FRANTIŠEK CEHA

„V Deníku 9. listopadu 2015 mne zaujal článek „Zemřel ve věze-
ní. Cenu dostal díky školákům.“
František Ceha byl jednou z mnoha obětí komunismu padesátých 
let. Provinil se tím, že chtěl samostatně hospodařit a nebyl lhostej-
ný k osudu jednoho z pronásledovaných katolických kněží. Za to 
si vysloužil desetiletý trest. Pouť po žalářích začala v Uherském 
Hradišti ve vyšetřovací vazbě a končila po osmi letech smrtí ve Val-
dicích.
Dcera Františka Cehy Ludmila Ševčíková žije v Luhačovicích 
a tam ji objevili deváťáci Základní školy UNESCO v Uherském Hra-
dišti, když hledali pamětníka projektu“ Příběhy bezpráví“. Nechali 
si vyprávět smutný příběh rodiny Cechových, tak podobný v jiných 
částech naší vlasti.
Jejich práce zaujala studentskou porotu natolik, že se rozhodla 
udělit Františku Cechovi in memoriam Cenu Příběhů bezpráví. Tu 
převzala z rukou ministra kultury na slavnostní akci v pražské Lu-
cerně paní Ludmila Ševčíková.
František Ceha se narodil v roce 1895 v Žatčanech, odkud jako 
dospělý odešel do Nezdenic na Uherskohradišťsku. Jeho životní 
příběh popsala v Deníku Jitka Voglová. Z jejího článku jsem čerpal 
informace.
Pro doplnění: František a Ludmila Cechovi (Zechovi) jsou uváděni 
v Historii rodů v Žatčanech, zpracované panem Josefem Sedláč-
kem , v roce 1860 v Třebomyslicích na čísle 111. Jako poslední 
z rodu jsou uváděni Ceha František a Brigita v roce 1924. V roce 
1928 koupila obec Třebomyslice část domu a zřídila v něm obec-
ní úřad. V domě 111 v současné době podniká pan Miloš Osička 
a sídlí klempířská firma.
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Orel jednota Žatčany a místní organizace KDU-ČSL
Vás srdečně zvou na

SVATOMARTINSKOU BESEDU
U CIMBÁLU
která se uskuteční
v neděli 13. listopadu 2016
od 15,00 hodin v orlovně

K tanci a poslechu zahraje
cimbálová muzika   D O N A V A

Během odpoledne vystoupí:
žatčanské děti s pásmem hodových tanců

Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno

Srdečně zvou pořadatelé
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JUBILEA

DŮLEŽITÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA NAŠICH 
SPOLUOBČANŮ: 

LEDEN
85. narozeniny

Celestina Nádeníčková 
70. narozeniny

Jaroslava Dosoudilová

ÚNOR
80. narozeniny

Libuše Opluštilová
70. narozeniny

Miroslav Jambor
75. narozeniny

Božena Sýkorová

BŘEZEN
80. narozeniny
Karel Kořistka
80. narozeniny

Františka Jašová
70. narozeniny

František Brabec

KVĚTEN
75. narozeniny
Jan Lautrbach
70. narozeniny

Jozefa Ladányiová

ČERVEN
95. narozeniny

Jiřinka Poláčková
70. narozeniny

Jiří Tichý 
92. narozeniny
Vlasta Tůmová

ČERVENEC
75. narozeniny

Libuše Hedrichová

SRPEN
75. narozeniny
Anna Fialová

ZÁŘÍ 
70. narozeniny

Marie Sigmundová

ŘÍJEN
90. narozeniny

František Richter
70. narozeniny

Jaroslav Heinrich
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Košt slivovice

Krojovaný ples

Motorámus

Petanque

Dětský karneval

Čarodějnice

Ženáčské hody

Vítání občánků


