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ÚVOD
SLOVO STAROSTY
Rok se s rokem sešel a zanedlouho budeme psát nový letopočet.
Milí spoluobčané,
v posledních dnech starého roku, ve dnech adventu a vánočních
svátků se zamýšlíme nad uplynulým obdobím. Vzpomínám na ty,
kteří již mezi námi nejsou. Těm přeji věčný klid. Přesto se také
ohlížím za uplynulým rokem a bilancuji, co se podařilo a co ne. Ale
to na konci roku dělá většina z nás.
A proto přeji Vám i Vašim blízkým spokojené prožití svátků vánočních a vše dobré v novém roce.
Děkuji všem zastupitelům za práci pro Vás i pro obec a věřím, že
i v příštím roce bude jejich práce v zastupitelstvu přínosem pro
rozvoj Žatčan.

Z OBCE
ROZPOČET NA ROK 2017
Na 26. jednání ZO byl projednán návrh rozpočtu obce na rok 2017
a následně byl vyvěšen na úřední desce. 14. prosince tento návrh
zastupitelé schválili. Plánované příjmy jsou ve výši 9 801 500,- Kč,
výdaje ve výši 17 068 000,- Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši
7 266 500,- Kč bude vyrovnán z rezerv let minulých. Tyto rezervy
můžeme využít také proto, že nebyly zcela zapojeny do rozpočtu
roku 2016. Dle předběžných ukazatelů ke konci listopadu 2016
byly příjmy 12 232 879,- Kč, plánované byly 8 686 900,- Kč. Výdaje 11 330 258,- Kč, plánované 14 191 000,- Kč. Doposud jsme
nemuseli do rozpočtu zapojit financování minulých let. Přitom bylo
plánováno zapojit do rozpočtu 2016 částku 5 947 100,- Kč. Nevyčerpání všech naplánovaných prostředků způsobilo navýšení
příjmů během roku, nižší náklady na některé plánované akce, ale
také neuskutečnění některých akcí z důvodu nezískání stavebního povolení v plánovaném termínu a nebo přehodnocení priorit
dalších akcí. Některé z těchto akcí se přesouvají do roku 2017.
S přesnějšími podklady pro rozpočet jste se mohli seznámit
na úřední desce.

KORDIS JÍZDNÍ ŘÁD
KORDIS JMK zavedl nadstandardní páteční spoj od vlaku ze Sokolnic linky 65 s odjezdem ve 23,58 hod. Po dohodě s obcí bude
tato linka projíždět i přes Žatčany. Obec bude na spoj přispívat
částkou 749,- Kč ročně. Tento aktualizovaný jízdní řád platí od
11. 12. 2016.

VODNÉ A STOČNÉ NA ROK 2017
Zastupitelstvo na listopadovém zasedání schválilo předložený
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návrh vodného a stočného na rok 2017, které předložila VAS a.s.
Výše vodného je 37,38 Kč/m3, stočného 43,70 Kč/m3.

SMLOUVA O BEZÚPLATNÉM
PŘEVODU
Obec žádala již v roce 2005 Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových o bezúplatný převod pozemků kolem samoobsluhy.
Tuto žádost jsme opakovali v roce 2013. V letošním roce jsme ji
rozšířili o další pozemky zapsané pro ÚZSVM. Tento náš záměr se
pomalu začíná realizovat a již byly nabídnuty dva pozemky k bezúplatnému převodu do vlastnictví obce. Věříme, že se náš záměr
podaří dotáhnout do úspěšného konce.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
OBCE ŽATČANY 1/2016
O NOČNÍM KLIDU
Mnozí z vás zaregistrovali v médiích diskusi o dodržování nočního
klidu a různá vyjádření mnohých politiků a občanů k této vyhlášce.
Obec v rámci svých pravomocí chtěla zajistit klidný průběh různých tradičních akcí probíhajících během roku v obci. Proto
ve spolupráci s Odborem kontroly ministerstva vnitra vypracovala
a vydala tuto obecně závaznou vyhlášku. Přestože tato vyhláška
neřeší úplně všechny situace, které mohou během roku nastat při
různých oslavách, věřím, že se navzájem budete tolerovat a nebudou vznikat nepříjemné dohady a roztržky mezi občany Žatčan.

CHODNÍK NA NÁVSI
V současné době probíhá překládka chodníku v zatáčce na Návsi.
Tuto přeložku provádí zaměstnanci obce. Doufali jsme, že akci
zvládneme ještě do Vánoc, ale letošní zima je proti minulým rokům větší. Proto stavba neprobíhá tak rychle a při dalších úkolech,
které zaměstnanci běžně vykonávají, nebude přeložka do konce
roku hotova. Proto vás prosím o opatrnost ve jmenovaném úseku
a o trpělivost. Až bude akce hotova, přispěje k vaší bezpečnosti
v nepříjemné zatáčce.

PŘÍLOHOU TOHOTO ZPRAVODAJE
JE NÁVOD K TŘÍDĚNÍ
JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ODPADU
Je zpracován pro podmínky ukládání odpadů v Žatčanech. Byly
použity podklady zpracované obcí Telnice a svozové firmy, za což
jim děkuji.

POZVÁNKA NA OHŇOSTROJ
Milí spoluobčané, jako každoročně bude obec pořádat na přelomu
roku na návsi silvestrovský ohňostroj. Proto si Vás dovoluji pozvat
prvního ledna v 0,30 hodin na společný přípitek na Náves.

ROZVOJ OBCE
NAPLŇOVÁNÍ PROGRAMU
ROZVOJE OBCE
Program rozvoje obce na období 2016–2019, který byl schválen
na konci roku 2015, má za sebou první rok realizace. Rozvojový
výbor se na svém listopadovém jednání věnoval zhodnocení letošního plnění a zejména aktualizaci plánovaných aktivit. Celkově
se v roce 2016 udělalo kus práce, ale všechny plánované aktivity se nicméně nepodařilo dokončit. Na každý rok je plánováno
maximum možného, abychom mohli pružně reagovat na různé
šance a proto posuny v realizaci jsou očekávanou záležitostí. Příčinami jsou zejména vnější vlivy (rekonstrukce silnice přes obec se
uskuteční pravděpodobně až v roce 2017, dotaci na cyklostezku
k mostu U Zbraně bude možné získat až v roce 2017) a administrativní zdržení přípravných prací (např. oprava stavidla na rybníku,
kde stále probíhá jednání s dotčenými subjekty). Plánované částky byly zatím nastaveny poměrně dobře.
Při aktualizaci došlo zejména k posunu termínů realizace některých aktivit. Byly zpřesněny očekávané náklady a současně s tím
byly tyto finanční části zapracovány do rozpočtu na rok 2017
a do rozpočtového výhledu na roky 2018 a 2019.
Do programu bylo zařazeno i několik nových aktivit. Jde o aktivity B.3.5 Oprava střechy bývalého OÚ (budova obecní knihovny;
ukázalo se, že střecha je v horším stavu, než se předpokládalo,
realizace v roce 2017), E.1.3 Oprava obecního úřadu (obnova fasády a vymalování; realizace v roce 2017) a C.2.7 Dostavba místní
komunikace od sokolovny po novou ulici na Malé Nivě (jde o aktivitu ze zásobníku aktivit, u níž bude uspíšena realizace vzhledem
k tomu, že je již postavena významná část nových domů; realizace
v roce 2018). U aktivity A.2.4 Herní prvek na konci obce u Dvora
došlo ke změně umístění. Herní prvek bude součástí upravené
„špice“ za evangelickým hřbitovem. Aktivita byla proto přejmenována na A.2.4 Herní prvky za evangelickým hřbitovem.
Jednou ze stěžejních aktivit rozvojového výboru byla příprava již
v minulém zpravodaji zmiňované mapy obce pro nepamětníky.
Mapu se zdárně podařilo dokončit a její výtisk je vložen jako samostatná součást tohoto zpravodaje. Z pohledu autora šlo o velmi
zajímavou činnost. Již dříve jsem vícekrát procházel knihu Z historie obce Žatčany vytvořenou v roce 2011 kronikářem Josefem
Sedláčkem, ale teprve při promýšlení mapy, zakreslování jednotlivých míst a hledání různých interpretací jsem si dokázal mnohé
věci propojit a lépe zapamatovat. Tímto také děkuji všem, kteří se
do tvorby mapy zapojili a zejména panu Sedláčkovi za upřesnění
řady informací. Mapu vnímám jako důležitý krok k posílení vztahu
k naší obci, protože znalost historie jednotlivých míst v obci mění
i naše vnímání těchto míst.
Pokračováním této činnosti bude v následujících dvou letech příprava a realizace informačních panelů na téma „Žatčany včera
a dnes“, na nichž bude přímo v jednotlivých lokalitách na historic-

kých snímcích ukázána minulá podoba a komentář k proběhlým
změnám.
Za Rozvojový výbor Zastupitelstva obce Žatčany
Jan Binek

OBLASTNÍ CHARITA RAJHRAD
V oblastní charitě Rajhrad již více než 15 let pomáháme lidem
v nouzi. Léčíme bolest lidí v posledních dnech života a jejich rodinám poskytujeme oporu. Jezdíme do domácností těžce nemocných lidí a pečujeme o ně. V Chráněném bydlení sv. Luisy pro
osoby s demencí vytváříme program, který dává jeho obyvatelům
pocit naplnění a bezpečí. Lhostejní nám nejsou ani mladí lidé, kteří
se vlivem různých okolností ocitli v nepříznivé situaci nebo jsou
ohroženi negativními společenskými jevy.
V každém ohledu je pro nás důležitá lidská důstojnost, ať už pomáháme nezletilým nebo lidem v závěru života.
Díky Tříkrálové sbírce můžeme vytvářet pozitivní veřejné mínění
zejména vůči hospicovým službám pro nemocné a umírající a informovat o možnostech kvalitní péče.
Tříkrálová sbírka 2016 nám pomohla dosáhnout:
• vybudování relaxačně-akviziční zahrady u Chráněného bydlení
sv. Luisy pro klienty s demencí
• zakoupení maringotky do centra Vata, které klientům umožňuje
smysluplné trávení volného času
• obnovy vybavení pokojů pro pacienty Hospice sv. Josefa
Vámi věnované peníze do letošní sbírky 2017 budou využity například tyto
projekty:
• vybudování nových relaxačních a odpočinkových míst pro
pacienty a jejich blízké v Hospici sv. Josefa v Rajhradě
• rozvíjení terénní pomoci rodinám i jednotlivcům ve složitých
životních situacích
• podpora služby Mobilního hospice sv. Jana, která pomáhá
nevyléčitelně nemocným lidem v jejich domácím prostředí
a poskytuje podporu také jejich rodinám
Děkujeme, že můžeme podávat pomocnou ruku právě díky vaší
pomoci. Tříkrálová sbírka v Žatčanech proběhne 14. ledna 2017.

DOBRÝ SKUTEK ZA STARÝ MOBIL
Pokud najdete pod stromečkem nový mobil, využijte starého mobilu pro dobrý skutek.
Sběrem starých a nebo i nefunkčních mobilních telefonů pomůžete dobré věci, Domovu pro postižené děti LILA OTNICE .
Starostové Dobrovolného svazku obcí REGIONU CEZAVA ve spolupráci se společností ASEKOL a.s. připravili tuto akci, kdy výtěžek z této charitativní akce pomůže potřebným. I obec Žatčany
je členem Regionu Cezava, a proto můžete staré mobily odevzdat
na obecním úřadě nebo v základní škole do 31. 1. 2017.
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Akci podporují obce: Blučina, Měnín, Moutnice, Nesvačilka, Nikolčice, Otmarov, Otnice, Telnice, Těšany, Žatčany

NAŠE ŠKOLKA

A máme chuť děti posouvat v jejich životě dál a rozvíjet jejich potenciál správným směrem.
Nora Kaštická, vedoucí učitelka

UDÁLOSTI OD ZIMY DO LÉTA

AKCE E.ON V ZŠ

V naší školce se stále něco děje. Druhá část školního roku
2015/16 byla opět naplněná zábavnými aktivitami 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 žatčanské 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 poslechnout si krátkou pohádku. Předškoláci byli pozvaní od starších 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 připravily pásmo lidových tanců s padákem.
Následoval Den dětí plný her a soutěží s odměnou nakonec.
Velkým dobrodružstvím pro děti byl výlet do Papouščí ZOO
v Bošovicích…..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 všichni hosté vyzkoušet zajímavé rytířské disciplíny, opéct si špekáčky a pořádně si užít hezký letní
den. Na rozloučenou se školním rokem každý dostal veselý
míč.

V pátek 11. 11. nás před školou uvítalo dlouhé a vysoké červenočerné auto s nápisem E.on, kde se dělala velká kouzla s elektrickou energií pod názvem MisePlus.
Prvnímu ročníku se představila čarodějka Leontýnka a čaroděj
Vojta. Druhý a třetí ročník zase ladil anténky s Efonkem z planety
Ef, kde všechna slova začínají na E. Společně s nimi jsme vyvolávali mocného čaroděje Čáryfuka a nejvyššího planety Ef. Čáryfuk
a nejvyšší Ef nám povídali o tom, jak si můžeme vyrobit elektřinu
pomocí balónku. Některým z nás z toho vstávaly i vlasy na hlavě.
Vysvětlili nám, že je elektřina všude kolem nás, kde a jak se vyrábí,
o možných nebezpečností ze strany energie nedotýkat se spadlých drátů, lézt na stožáry s elektrickým vedením, nedotýkat se
otevřených krytů lamp a tak dále. Děti si zopakovaly, jak se zachovat, pokud bychom takový úraz viděli a kam zavolat.
Čtvrtému a pátému ročníku se představili Ms. E a Mr. On. Předvedli svou prezentaci, infiltrovali se mezi energožrouty, pomalovali
člena své mise, a znovu oživili všechna důležitá elektrická zařízení
pro město. Rovněž dělali různé pokusy, např. nedotknout se drátu,
správně poskládat okruh a rozsvítit žárovku, a jiné. Nakonec byl
velký test, který prokázal nově nabyté znalosti.
Vše bylo zakončeno rozdáním dárků v podobě batůžků plných překvapení. Děti si odnesly poučení o užitečnosti energie, ale zároveň
o nebezpečí úrazu elektrickým proudem a dlouho budou vzpomínat na zážitek z „červeného auta“.

NOVINKY
Školní rok byl zahájen ve znamení změn a překvapení, jak už to
u nás chodí. Některé byly příjemné, jiné méně. Mezi méně příjemné 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?
Máme nové malé děti, které si vzala na starosti paní učitelka Zdena 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.
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Marta Procházková

KULTURA / FOLKLOR
SVĚTLUŠKY
V sobotu 5. listopadu se opět sešly žatčanské světlušky, aby pomocí lampionů rozsvítily pošmourné listopadové Žatčany. Všechny děti, které se přišly rozloučit s podzimem a přivítat paní zimu,
dostaly sladkosti a jako tradičně svítící náramky. Před pátou hodinou se vydal různobarevný průvod dětí i dospělých vesnicí. Svou
procházku ukončil vypuštěním lampionů štěstí za řekou Cézavou.
Tentokrát dost foukalo, tak jejich vypouštění byl docela adrenalin.
Ale i tak jsme si snad stačili všichni něco přát... A že nás bylo! ;-)
Od šesti hodin byla v orlovně nachystána halloweenská diskotéka
pro děti i dospělé. K tanci i poslechu nám hrál DJ Jenda ze Šitbořic. Většina dětí přišla v kostýmech. Účast bohužel nebyla hojná.
Ale i tak doufáme, že ti, co přišli, si to užili!
Díky za organizaci rodince Procházkovic a maminkám, co napekly
pro děti dobroty.
Za KSV ZO Edita Bílá
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SVATOMARTINSKÁ BESEDA
U CIMBÁLU
Svátek svatého Martina, který je spojen v našich krajích s ochutnáváním mladých, svatomartinských vín, připadl v letošním roce
na pátek 11. listopadu. Svatému Martinu byl také v minulosti zasvěcen žatčanský kostel.
Při příležitosti výše zmíněného svátku se v neděli 13. listopadu
v odpoledních hodinách sešli milovníci lidové hudby a dobrého
vína v žatčanské orlovně na besedě u cimbálu.
Ke zpěvu a tanci hrála tradičně cimbálová muzika Donava s primášem Lukášem Jurečkou, kterou příležitostně doplnili někteří
přítomní muzikanti z řad diváků. Přestávky zpestřili svými písničkami z Brněnska žatčanští mužáci.

O VÁNOČNÍCH ZVYCÍCH
Snad každý zná nějaké vánoční zvyky a mnozí je i dodržují. Někdo
lije olovo a věští si budoucnost, někdo pouští ořechové skořápky
se svíčkou za stejným účelem. Asi jen pár nezadaných děvčat si
hodí střevícem za hlavu, aby zjistila, zda se vdají a půjdou z domu.
Pak máme zvyky, které mají zajistit do dalšího roku štěstí. Pod talíř
se při štědrovečerní večeři dává rybí šupina, která má, pokud ji
nosíme v peněžence, zajistit dostatek peněz. Ke stropu se kvůli
štěstí zavěšuje jmelí.
Ještě před Vánocemi, nejlépe v předvečer sv. Barbory (4. 12.),
si lidé utrhli na zahradě z třešně větvičku, takzvanou barborku,
a komu na svatou Barborku vykvetla, měl o štěstí postaráno.
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Jako hosty jsme v letošním roce uvítali přátele z klubu důchodců
v Miloticích. Ti se částečně zapojili i do programu, když jedna z milotických žen zazpívala za doprovodu cimbálové muziky Donava
několik slováckých písní.
K ochutnání byla připravena mladá i archivní vína z rodinného vinařství Pavel Husák a z vinařství Plaček. Z mladých vín se nabízely odrůdy Muškát moravský, Müller Thurgau, Svatovavřinecké
a Modrý Portugal (růžové), z loňských pak Ryzlink vlašský a Svatovavřinecké.
V rodinné atmosféře čas rychle ubíhal a řada účastníků zůstala
za zpěvu lidových písní ještě dlouho po skončení oficiálního programu.
Antonín Sedláček

Bohužel i tento zvyk zaujal některé podnikavce, kteří zavětřili
možnost jednoduchého výdělku. Na obecní parcele vedle cesty
do Telnice si v polovině listopadu 3 tito takzvaní „podnikatelé“ vyhlédli letité třešně a řezali a řezali (viz. Foto). Při činu je chytil člen
myslivecké stráže. Výtečníci ani moc nezapírali; důkazy byly jasné.
Vedle auta leželo několik otýpek vytříděných barborek. Vandalové pod pohrůžkou správního řízení nakonec slíbili škodu nahradit
formou výsadby nových stromků. Budiž jim k dobru, že skutečně
do dvou dnů svůj slib splnili.
O tom, kolik smrčků, borovic a jedliček bylo před Vánoci v katastru Žatčan v minulých letech ukradeno či alespoň silně poškozeno
nemá cenu mluvit. Smutným mementem jsou torza stromů podél cest, jež podráží z ponechaného metrového pahýlu. Jaké to

mohou být jen svátky s kradeným stromečkem? V naší intenzivně
využívané krajině nevyrostl stromek jen tak sám od sebe. Někdo
takový strom vysadil, oplotil, zaléval. Svou práci tím věnoval přírodě, krajině, zvířatům a lidem a nic za to nechtěl. Stačil mu jen ten
pocit z dobré věci, dobrého skutku.
Pěknou tradicí je i štědrovečerní krmení zvířátek. Doma na svého psa i kočku většinou nezapomeneme, ale stejnou pozornost si
zaslouží i divoká zvířátka. Udělejte si tedy na Štědrý den dopoledne čas a procházku přírodou okořeňte dobrým skutkem. Zajícům
a srnám uděláte radost senem, dobře vysušeným pečivem, mrkví
či jablkem. Pod keř nebo do mysliveckého zásypu přilepšete bažantům a koroptvím zrním. A na keř zavěste lojovou kouli sýkorkám.
Šťastné a veselé!
Ondřej Ryba

VÁNOČNÍ VÍDEŇ
KSV ZO Žatčany ve spolupráci s TOM Sluníčko Šitbořice vypravil
v sobotu 3. 12. 2016 autobus plný výletníků, dychtících po vánoční atmosféře, do kouzelné vánoční Vídně. Pro žatčaňáky byl
zájezd dotovaný a nakonec naplnili velcí i malí větší polovinu autobusu. Ve Vídni v období adventu nejvíce láká turisty Radniční
náměstí. Krásné stánky, plné především vánočních dekorací a typických rakouských specialit, nabízely spoustu lákadel. Romanticky působí za tmy krásně nasvícené ledové stezky plné velkých
i malých bruslařů. Dalšími idylickými místy jsou také vánoční trhy

na náměstí Maria-Theresia-Platz, u zámku Belvedere nebo u zámku Schönbrunn. Vzhledem k tomu, že se s námi na výlet vydalo
i mnoho dětí, zpříjemnili jsme si zimní den návštěvou Domu moře.
Zde se nachází největší rakouské akvárium a v mnoha poschodích
lze shlédnout sladkovodní i mořské ryby, tropický pavilon a krokodýlí park. Další atrakcí tohoto vysokého domu je krásný panoramatický výhled na Vídeň. Část výpravy se také vydala na Pochod
rakouských čertů u zámku Neugebäude. Zpět do vsi jsme se vrátili
ve večerních hodinách příjemně unavení. Věříme, že si výlet všichni zúčastnění užili.
Za KSV ZO Edita Bílá
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PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ
PRO SENIORY
V neděli 11. 12. 2016 se konalo v místní orlovně Předvánoční posezení pro seniory. Padesátku seniorů jsme mohli posadit na nové
pohodlné židle a k novým stolům. Zřejmě i pohodlné sezení bylo
důvodem, proč se většině besedníků nechtělo vpodvečer domů. ☺
K tanci a především poslechu nám krásně hrála a zpívala na harmoniku paní Martina Zavadilová z Rajhradic, kterou můžeme znát
např. i z televize Šlágr. Našim seniorům také předvedly své taneční vystoupení dívky z aerobiku pod vedením Zdeny Dokoupilové.
A jak už bývá zvykem v tomto čase, navštívil nás také svatý Miku-

VÁNOČNÍ MISIJNÍ JARMARK
Tento rok děti z Misijního klubka uspořádaly Vánoční misijní jarmark v neděli 11. 12. 2016. Celý rok pilně vyráběly spoustu krásných a hlavně originálních dárečků, které jste si mohli zakoupit
za dobrovolný příspěvek. Na našem jarmarku si všichni zákazníci
mohli vybrat z více než 40 druhů svíček, 30 kusů leptaného skla
nebo třeba 50 typů levandulových pytlíčků. Na své si přišli i milovníci čerstvých dětmi nazdobených perníčků, ale i zastánci ručních

ZÁVĚR ROKU V AEROBIKU
Dne 26. listopadu 2016 jsme v naší orlovně pořádaly již čtrnáctý
ročník župní soutěže v aerobiku. Už od ranních hodin jsme netrpělivě čekaly na naše soupeřky ze Zlína. Po řádném nalíčení, učesání a rozcvičení nám začala první disciplína. Cvičení prostředních
děvčat podle lektorky Magdy Bínkové. Po dvacetiminutovém řádném předvedení a ohodnocení porotců jsme předvedly cvičení povinných cviků: výkopy, kotouly, provaz a hvězdu. Poté každá z nás
předvedla vlastní sestavu a na závěr volnou disciplínu. Ve volných
disciplínách jsme se pobavily jak scénkou, hrou na hudební nástroj, tak i břišním tancem. Poté následovalo cvičení nejmenších
podle lektorky Emilie Dokoupilové a opět všechny disciplíny.
Jako poslední se předvedla děvčata z nejstarší kategorie opět
s Magdou. Porota spravedlivě počítala body a ostatní i s diváky
se mohli občerstvit kávou, skvělými buchtami od našich maminek
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láš s čertem a andělem. Krásnou řeč svatý Mikuláš k besedníkům
měl a spolu s čertem i andělem balíčky a vánoční přání od žáků
místní školy jim nadělil.
Za KSV ZO Žatčany si dovoluji pozvat žatčanské seniory na dva zájezdy, které bychom pro ně v příštím roce chtěli připravit. V květnu
výlet do Kroměříže a v září do Znojma. Hned počátkem ledna jsou
však pozvaní od milotických seniorů, se kterými jsme v letošním
roce navázali družbu, na Taneční odpoledne, které se uskuteční
v neděli 8. 1. 2017 od 15,oo hod. V případě dostatečného zájmu
KSV ZO vypraví na tuto akci autobus. Je však třeba se v obchodě
u Březinů přihlásit do 24. 12. 2016.
Za KSV ZO Edita Bílá

prací. Děkujeme všem, kteří nás navštívili, zakoupili si nějaký náš
výrobek a pomohli nám udělat dobrý skutek. Veškerou částku,
celých 12 618 Kč, jsme zaslali na účet Papežského misijního díla
dětí. Toto společenství dané finance využije na celosvětovou pomoc chudým dětem. Tímto bychom vám všem chtěli poděkovat
za Vaši štědrost a ochotu pomáhat druhým. Budeme se na jaře
těšit v naší Misijní kavárně.
Děti z Misijního klubka

a párkem v rohlíku. Po přestávce nastalo velké vyhlášení. Naše
děvčata se umístila na předních místech v tak velké konkurenci
velmi dobře.
V nejmladší kategorii se umístila na 3. místě Nela Procházková.
V prostřední kategorii obsadila 1. místo Veronika Kalvodová
a 3. místo Kateřina Rybová.
V nejstarší kategorii vybojovala 3. místo Emilie Dokoupilová.
Všechna děvčata dostala diplomy a ty nejlepší krásné poháry.
Také si každá odnesla sladkosti, hračky a jiné drobnosti. Děkujeme moc sponzorům: potraviny Březinová, I-hračkářství.cz, paní
Maierové a všem maminkám za dobré buchty. Též všem ostatním
za pomoc při úklidu a spolupráci. Těšíme se na další akci v březnu
a to na gymnastické závody a Master Class v Jiříkovicích.
za OREL Emilie Dokoupilová

ABECEDA TŘÍDĚNÍ ODPADU
Autobaterie: specializované firmy, sběr nebezpečného odpadu –
obec 2x ročně specializované firmy
Autosklo: kontejner velkoobjemového odpadu skládka OÚ
Azbest, eternit: zabalit do folie a kontaktovat specializovanou
firmu
Bakelit: směsný odpad
Balicí papír: klasický do kontejneru na papír nebo skládka OÚ,
voskovaný do směsného odpadu
Barvy: sběr nebezpečného odpadu – obec 2x ročně
Baterie: sběrné místo OÚ, nebezpečný odpad 2x ročně
CD/DVD: směsný odpad
Drátěné sklo: velkoobjemový odpad, skládka OÚ
Elektrospotřebiče: starý OÚ
Guma: nepatří do plastů, kontejner velkoobjemového odpadu
Halogenová svítidla: starý OÚ, nebezpečný odpad – obec 2x
ročně
Hliník: sběrné místo (skládka OÚ)
Igelit: kontejner plast
Juta: směsný odpad
Kabely: sběrné místo (skládka OÚ)
Kelímky od piva a nápojů: papírové povoskované- směsný odpad
, plastové- kontejner na plast
Keramika: směsný odpad- nepatří do stavební sutě
Knihy: kontejner na papír nebo skládka OÚ
Koberce: velkoobjemový odpad, skládka OÚ
Kovy: sběrné místo -skládka OÚ
Krabičky od cigaret: směsný odpad
Kožené zboží a kožešiny: použitelné do kontejneru na textil,
ostatní směsný odpad
Květináče plastové, truhlíky: kontejner na plasty
Lednice, mrazáky: starý OÚ, nerozebírat
Léky, léčiva: Sběr na OÚ, lékárna
Lepenka papírová: kontejner na papír, skládka OÚ

Lepidla: nebezpečný odpad- obec 2x ročně
Linoleum: velkoobjemový odpad, skládka OÚ
Molitan: velkoobjemový odpad, skládka OÚ
Mobilní telefony: sběr obecní úřad
Nábytek: velkoobjemový kontejner, skládka OÚ
Nápojový karton TETRAPACK: kontejner na plast
Novodur: velkoobjemový kontejner, skládka OÚ
Obuv: použitelnou do kontejneru na textil, směsný odpad
Papír: kontejner na papír, skládka OÚ
Papírové kapesníky či utěrky: směsný odpad
Plast: kontejner na plasty ,mimo PVC
Plata od vajec: papírová- směsný odpad, nejdou recyklovat
Pleny jednorázové: směsný odpad
Plexisklo: velkoobjemový kontejner, skládka OÚ
Pneumatiky: skládka OÚ
Počítače: starý OÚ
Polystyren: kontejner na plasty
Porcelán: směsný odpad
PVC: směsný odpad, velkoobjemový kontejner, skládka OÚ
Ředidla: nebezpečný odpad- obec 2x ročně
Sáčky od chipsů, sladkostí: kontejner na plasty
Sádrokarton: velkoobjemový kontejner, skládka OÚ
Sklo: kontejnery na sklo
Suť: velkoobjemový kontejner, skládka OÚ
Tapety: směsný odpad, velkoobjemový kontejner, skládka OÚ
Televizory, monitory: starý OÚ
Textil: Pokud je čistý, sběrný kontejner na textil, sbírka Diakonie,
znečištěný do směsného odpadu
Tonery: sběr OÚ
Tráva a další organické zbytky: kompostárna
Umakart: směsný odpad, velkoobjemový kontejner, skládka OÚ
Zrcadla: směsný odpad, velkoobjemový kontejner, skládka OÚ

JUBILEA
DŮLEŽITÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA NAŠICH SPOLUOBČANŮ:
LISTOPAD
92. narozeniny
80. narozeniny
95. narozeniny

94. narozeniny
80. narozeniny
70. narozeniny

Věroslava Tichá
Jitka Partyková
Ludmila Křížová
PROSINEC

Františka Michlová
Štěpánka Buchtelová
Josef Kalvoda
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O r e l j ed n o t a Ž a t č a n y , K D U - Č S L Ž a tč a n y
a Okresní organizace KDU-ČSL Brno-venkov
si Vás dovolují pozvat na

7. KROJOVANÝ

PLES

který se koná v sobotu 7. 1. 2017

od 2o:00 hodin v orlovně v Žatčanech
Dechová kapela Zlaťanka ❀ Cimbálová muzika Pajtáš
Moravská beseda ❀ Bohatá tombola a občerstvení
Krojovaní vstupné dobrovolné ❀ Cena vstupenky 100 Kč
Rezervace míst 776 36 99 78

Srdečně zvou pořadatelé
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KSV Žatčany zve všechny žatčanské (nejen) seniory na

Seniorské taneční odpoledne v Miloticích
V neděli dne 8. 1. 2017 se od 15:00 v kulturním domě v Miloticích
koná Seniorské taneční odpoledne.
Akci pořádají milotičtí senioři.
K tanci a poslechu budou hrát manželé Grufíkovi z Vacenovic.
Těšit se můžete na krásné moravské písničky, humorné vystoupení
milotických seniorů i skvělou zábavu.
Občerstvení si návštěvníci přinášejí vlastní, včetně vína.
V přilehlém výčepu je možné zakoupit alkoholické i nealkoholické
nápoje, včetně kávy.

Vstupné 50,- Kč.

Srdečně vás zvou milotičtí senioři!

Obec Žatčany zajišťuje zdarma dopravu tam i zpět.

V případě zájmu se přihlašujte v obchodě u Březinů. Doprava
bude realizována při nejméně 12 přihlášených.

Myslivecký spolek Žatčany
pořádá v pátek 27. 1. 2017 od 20:00 hod
v Orlovně

40. MYSLIVECKÝ PLES
K tanci a poslechu hraje RELAX
Občerstvení - kvalitní odrůdová vína, speciality myslivecké kuchyněsrnčí, dančí, divočák.
Bohatá tombola - divočák, vepřové půlky, selata, bažanti,
zajíci a další věcné ceny... cca 200 výher.
Doprovodný program - myslivecké troubení,
mažoretky z Lažánek.
Vstupné 100 Kč.
K příjemnému pobavení srdečně zvou myslivci.
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ
V ŽATČANECH NA ROK 2017
1. 1. 2017
Novoroční setkání občanů na návsi
7. 1. 2017
7. krojovaný ples, pořádá Orel jednota Žatčany a KDU-ČSL
8. 1. 2017
Seniorské taneční odpoledne v Miloticích, zajišťuje KSV ZO Žatčany
14. 1. 2017
Tříkrálová sbírka s koledováním dětí po obci
14. 1. 2017
14. svépomocný žatčanský košt slivovice
27. 1. 2017
40. myslivecký ples, pořádá Myslivecké sdružení
18. 2. 2017
Dětský maškarní ples, pořádá motobanda Vokuši
25. 2. 2017
Ostatkový průvod, pořádá SDH
4. 3. 2017
Gymnastické závody Orla, pořádá Orel jednota Žatčany
12. 3. 2017
Misijní koláč, pořádá Misijní klubko
11. 3. 2017		Den pro obec, pořádá VŽP ZO Žatčany
17. 4. 2017
Pondělí Velikonoční, pochůzka lidové muziky po obci
22. 4. 2017
Pochod do starého lesa, pořádá TJ Sokol
23. 4. 2017
Zpívání po našem s Mužáky, pořádá Orel jednota Žatčany
30. 4. 2017
Pálení čarodějnic a sportovní odpoledne pro děti, pořádá KSV ZO Žatčany
14. 5. 2017
Svátek matek, pořádá Orel jednota Žatčany, KDU-ČSL, ZŠ a MŠ
20. 5. 2017
Turnaj pétanque, pořádá KSV ZO Žatčany
25. 5. 2017
Zájezd Kroměříž, pořádá KSV ZO Žatčany
27. 5. 2017
115. výročí založení SDH Žatčany, pořádá SDH Žatčany
3. 6. 2017
Motorámus, pořádá motobanda Vokuši
11. 6. 2017
Tradiční žatčanské hody, pořádají stárci
12. 6. 2017
Ženáčské hody, pořádají ženáči
26. 8. 2017
Kácení žatčanské máje, pořádají stárci
1. 9. 2017
Loučíme se s prázdninami – pořádá KDU-ČSL a KSV ZO Žatčany
14. 9. 2017
Zájezd Znojmo, pořádá KSV ZO Žatčany
23. 9. 2017
Volejbalový turnaj „O pohár starosty“, pořádá KSV ZO Žatčany
29. 9. 2017
Modelářský den, pořádá Alka
28. 10. 2017
Pietní akt k výročí založení republiky, pořádá ZO Žatčany
28. 10. 2017
Alkácká drakiáda, pořádá Alka
10. 11. 2017
Lampionový průvod světlušek, pořádá KSV ZO Žatčany
12. 11. 2017
Svatomartinské posezení u cimbálu, pořádá KDU-ČSL a Orel jednota Žatčany
11. 11. 2017
Miss aerobik, pořádá Orel jednota Žatčany
3. 12. 2017
Rozsvícení vánočního stromu a adventní zpívání s Mužáky, pořádá ZŠ a MŠ a KSV ZO Žatčany
10. 12. 2017
Mikulášské posezení pro seniory, pořádá KSV ZO Žatčany
17. 12. 2017
Dětské divadelní představení, pořádá TJ Sokol
26. 12. 2017
Svatoštěpánské koledování po obci
28. 12. 2017
Živý Betlém
Změna termínu vyhrazena. Akce budou upřesňovány na webových stránkách, v kabelové televizi a v obecním rozhlasu.
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

