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ÚVOD
Ing. František Poláček
starosta obce
Vážení spoluobčané,
příchodem jara nám přibývá elán do dalšího života. Přemýšlíme
o tom, co v letošním roce zbudujeme, kam pojedeme na dovolenou, a také, jak celý rok prožijeme.

SLOUPEK ŠÉFREDAKTORA
Mgr. Tomáš Kalla
Tři měsíce utekly jako voda, proto je nejvyšší čas formovat další číslo obecního zpravodaje. Při nenápadném naťuknutí mého
plánu během zasedání kulturního výboru na mě drtivá většina
nevěřícně kouká a v obličejích se jim rýsuje výraz, ze kterého

Při veškerém shonu nemysleme jen na sebe, ale také na potřebné.
Proto si Vás v úvodu dovoluji pozvat do Těšan na akci pořádanou pod záštitou Mikroregionu Cezava, která se bude pořádat
25. května v areálu těšanského hřiště.
Svojí účast na Charity day můžete pojmout jako rodinný výlet,
udělat radost Vašim dětem a tím hlavně pomoci potřebným.
Přeji Vám krásné jaro a nám všem trochu deště.
lze hravě vyčíst jediné: „Vždyť jsem sotva dopsal článek do prvního vydání!“ A já jim bohužel musím dát za pravdu, protože se
cítím stejně. Touha o povznesení tradičního obecního plátku ale
nakonec přebíjí všechny nechutě a výsledkem je to, co právě
držíte ve svých rukou. Musím poděkovat všem přispěvatelům,
kteří nyní dodali své podněty ve stanoveném termínu, a s tiskem se tak nemuselo otálet. Spolupráce je totiž důležitá i při
těchto maličkostech a je hnacím motorem do budoucna.

Z OBCE
Ing. František Poláček
starosta obce

NOVÝ ZASTUPITEL
Dvacátého šestého ledna jsme se rozloučili se zemřelým panem Oldřichem Tichým, zastupitelem na kandidátce Sokola.
Jako první náhradník na této kandidátce byla slečna Veronika
Kostyálová.
Mgr. Veronika Kostyálová složila na začátku únorového zasedání zastupitelstva slib a stala se zastupitelkou obce Žatčany. Dále
byla schválena jako člen kulturního výboru. Přeji jí do činnosti
zastupitele mnoho úspěchů.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍKA
ADMINISTRATIVY OÚ.
Obecní úřad vypsal výběrové řízení na pracovníka administrativy OÚ Žatčany. Do výběrového řízení se přihlásili čtyři uchazeči. Výběrová komise vybrala paní Mgr. Simonu Hemalovou.
Ta od 15. dubna pracuje na OÚ na zkrácený pracovní úvazek.
V současné době se zaučuje v nové pozici, bude absolvovat
potřebné kurzy a školení pro výkon úředníka. Dosavadní pracovnice administrativy, paní Horáková, bude v červenci končit
a v současné době pomůže se zapracováním nové pracovnice
do tajů administrativy.

SMĚNA POZEMKŮ
Biskupství brněnské zamýšlí do budoucna postavit na svých pozemcích kolem „Bílého domu“ (dům č. 80) nový bytový dům.
Z toho důvodu požádalo obec o možnost směny některých pozemků. Jedná se o zarovnání plochy kolem domu č. 80 převedením části obecní parcely. Jako náhradu nabízí pozemky
kolem hřbitova. Dále se jedná o pozemek ve farské zahradě
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ve vlastnictví obce. Proběhla schůzka, kde jsme si s Biskupstvím
vyjasnili možnosti směn na základě finančního vyčíslení jednotlivých parcel dle znaleckých posudků. V současné době probíhá
oceňování těchto pozemků.

KÁCENÍ STROMŮ
Uvnitř obce probíhá postupné kácení nemocných stromů. Ani
žatčanské smrky neminula kalamita. Také byly napadeny kůrovcem a začaly postupně usychat, proto byly na Návsi odstraněny.
Další zásah provedla firma objednaná obcí v parku Na Dolech.
Tady se na břízách vyskytuje houba březovník obecný. Dochází k usychání větví a postupně celého stromu, proto byly tyto
napadené stromy odstraněny. Plánujeme postupnou dosadbu
a výměnu stromů, aby byl park věkově rozložen. Tím bude zajištěna jeho svěžest a dlouhověkost.
Jako další proběhla probírka biokoridoru u Starého lesa a dále
následovalo odstranění suchých a poškozených stromů v biokoridoru u hřiště a na Hranečníku. Při probírce u Starého lesa
byly vyryty některé stromy a použity na dosadbu zeleně v krajině.
Kolem odvodňovací strouhy u Ninja parku byly vysázeny olše
a jilmy. Předpokládáme dosadbu sloupovitých dubů u hřiště.

ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI
V OBCI
Policie ČR, Obvodní oddělení Židlochovice, podalo na obec
Zprávu o bezpečnostní situaci v obci Žatčany za rok 2018.
V rámci celého obvodu Židlochovicka bylo řešeno 284 trestných činů, z čehož se podařilo objasnit 116, tj. 40,85%. Oproti
roku 2017 došlo k nárůstu o 28 trestných činů a poklesu objasněnosti o 8,8 %. Nejvíce převažují majetkové trestné činy.
V Žatčanech bylo šetřeno 5 trestných činů, u dvou byl zjištěn
pachatel.
Přestupků bylo spácháno 36, u 34 byl zjištěn pachatel. Jedná se
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o přestupky proti majetku – 4 případy, proti občanskému soužití
– 12 případů, přestupky v dopravě – 20 případů.
Dále bylo v Žatčanech provedeno 22 šetření. Ta se týkala součinnosti s ostatními složkami Policie ČŘ, zpráv pro soudy a dalších státních organizací.

LIKVIDACE ZÁTĚŽÍ
PO VRTNÝCH VĚŽÍCH
Zástupci státní firmy zabývající se likvidací zátěží po vrtných věžích v našem katastru informovali, že budou v našem katastru
kontrolovat a případně opravovat vrty prováděné v šedesátých
letech minulého století.
Jedná se o vrt u mostu na Újezd a o vrt na Pasoňku (doleva
od čerpací stanice pod rozoraným mlýnským náhonem). Dále
upozornili na to, že v oblasti Pláňav (pole pod Telnicí) máme
v územním plánu zakreslený rybník.
Realizaci této stavby ani do budoucna nedoporučují z důvodu
možné kontaminace vody ropnými látkami. V této oblasti byly
prováděny průzkumné vrty v období mezi válkami a není znám
stav těchto sond.

ROZVOJ OBCE
Mgr. Tomáš Kalla
člen Rozvojového výboru obce
Nebuďte líní, třiďte odpad. Od masivní kampaně, která měla
v každém z nás probudit ekologického ducha, uběhlo již více než
15 let a Česká republika se v tomto ohledu posunula výrazným
krokem vpřed. Podle posledních údajů evropského statistického
úřadu Eurostat aktivně třídí již 73 % obyvatel a v rámci Evropy

TECHNICKÉ JEDNÁNÍ – KANALIZACE
Na Obecním úřadu Měnín proběhlo jednání mezi zástupci obce
Měnína, Žatčan a provozovatelem žatčanské kanalizační sítě.
Na schůzce se projednávaly schopnosti likvidace odpadních
vod v ČOV Měnín. Na dalším jednání na OÚ Žatčany byl upřesněn způsob odběru kontrolních vzorků odpadní vody odcházející do Měnína. Dále byl dohodnut postup zpracování možnosti
rozšíření Měnínské ČOV. V obcích Měnín a Žatčany narůstá počet obyvatel a současná kapacita ČOV by nemusela stačit. Projektová příprava a zajištění financování akce bude nějaký rok
trvat, a proto je potřeba s přípravami začít včas.

PÁR SLOV
K dětskému hřišti na Návsi jsem připevnil poděkování všem,
kteří dávají lavičky na původní místo. Návštěvníci hřiště si musí
uvědomit, že vydlážděná plocha slouží jako příjezdová cesta
k rodinnému domu. Přece bychom nechtěli mít na návsi lavičky
přivázané řetězem ke kůlu. A ještě bych byl rád, kdyby kuřáci
u pískoviště nedopalky po sobě uklízeli. I když nejlepší by bylo,
aby se u hřiště nekouřilo a psi neběhali mezi dětmi na pískovišti.
patříme ke špičce. Proto se i naše obec snaží jít občanům naproti a třídění co nejvíce zjednodušit, aby se do iniciativy mohl
pohodlně zapojit opravdu každý. V blízké době tak proběhne
dotazníkové šetření, v rámci něhož se budete moci vyjádřit nejen k celkovému rozvoji obce, ale také k otázce třídění. Rozvojový výbor prozatím počítá se dvěma variantami. První možností
je rozšíření záchytných míst s kontejnery o další 2–3 lokace,
druhou pak distribuce separátních popelnic (zejména na plast),
podobně, jako v mnoha okolních vesnicích.

HISTORIE ŽATČAN
FOTOGRAFICKÉ STŘÍPKY
Z HISTORIE OBCE
Ing. Jan Binek, Ph.D.
předseda Rozvojového výboru obce
Ze snímků, pro které nakonec nebyl v naučné stezce prostor,
vybírám tentokrát dva spojené s vodu. Na prvním snímku je
provizorní dřevěný most přes Cézavu směrem k Měnínu v místě
označovaném U Šlajse vybudovaný po 2. světové válce. Původní most vyhodili do vzduchu příslušníci německé armády při přechodu fronty 23. 4. 1945. Stejně tak dopadl i most k Újezdu. Zničené mosty byly důležité pro postup Rudé armády, proto byly
ve velmi krátké době i s pomocí místních občanů obnoveny.
Do dna řeky byly zatlučeny dřevěné piloty, na ně se připevnily
nosné trámy, ty se pokryly fošnami a opatřily jednoduchým zábradlím. I přes rychlou výstavbu a dřevěný materiál byly mosty
dost pevné, aby po nich mohla jezdit těžká vojenská technika.
Přestože šlo o provizorní most, tak trvalo 18 let, než byl v roce
1963 postaven nový železobetonový most. Ten je v provozu
do současnosti. Nový most nebyl vybudován na stejném místě,
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ale byl posunut o kus níže po proudu řeky. Důvodem byla změna trasy hlavní silnice z Telnice do Moutnic. Ta byla napřímena
a už nezabíhá do zastavěného území obce. Původně totiž vedla
hlavní silnice přímým směrem na kraj obce ke mlýnu a teprve
potom odbočovala podél technického areálu zemědělského
družstva po mostku U Brodku přes Hranečnický potok a dále již
v trase současné silnice na Moutnice. Most U Zbraně přes Cézavu směrem k Újezdu pochází také z první poloviny 60. let 20.
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století, kdy byla vybudována asfaltová silnice do Újezda. Opět
byl oproti provizornímu dřevěnému mostu postavem o kus dál
po proudu. Při vhodném stavu vody jsou na místě původního
mostu vidět zbytky kůlů.
Druhý snímek je z pondělí 12. března 1963, kdy se řeka Cézava
rozvodnila vlivem uvolněných ledů 50–75 cm silných, které se
zadržely o nový most U Zbraně a také ještě o provizorní dřevěný
most s úzkými průchody U Šlajse (nový most byl postaven ještě
v tom samém roce, jak bylo zmíněno výše). Během krátké doby

voda zaplavila většinu okolních polí. Z břehů se vylil i Hranečnický potok. Na pomoc přijeli vojáci z Bučovic. Ti až do noci
rozbuškami rozbíjeli ledy a uvolňovali vodě průchod. Když voda
opadla, zůstalo na polích ležet hodně ledových ker. Za týden
po záplavě přišly velké deště a hrozilo nebezpečí, že řeka se
znovu rozvodní. Teprve po tomto dešti začala půda na polích rozmrzat. Louže zde ale zůstaly až do dubna. Podobně se Cézava
vylila z břehů ještě ve válečném roce 1942.

OKRUH PO PANELECH NAUČNÉ STEZKY

Panely 10. a 15. jsou také navíc dále od obce a mohly by uniknout vaší pozornosti. Trasa, při které byste v pořadí podle čísel
panelů obešli všechny stanoviště, měří přibližně 7 km.

Ing. Jan Binek, Ph.D.
předseda Rozvojového výboru obce
Naučná stezka „Žatčany
včera a dnes“ nabízí zpestření a důvod pro zastavení při procházkách v obci
i kolem ní. Umístění všech
panelů v terénu je ale zaznačeno pouze na úvodním
panelu vedle hospody. Navíc na jednotlivých panelech
nejsou uvedena žádná čísla,
aby si je každý mohl procházet v libovolném pořadí
a také aby mohly být doplněny nové panely v případě
získání dalších zajímavých
fotografií.
Pro snadnější putování
po naučné stezce přikládám
mapu s jednotlivými stanovišti včetně jejich číslování
tvořícího skutečný okruh.
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HISTORICKÝ KALENDÁŘ
Vladimíra Sedláčková
kronikářka obce
1634 385 let / Zanikla v obci samostatná duchovní správa (fara) a připadla k Újezdu, až v r. 1930 byla znovu zřízena,
1. farářem obnovené duchovní správy byl jmenován P. Alois Svára
1809 210 let / Francouzská armáda znovu vtrhla na Moravu.
Dne 14. července přišla také do Žatčan a Měnína; vojáci nepáchali již žádné násilnosti, ale vymáhali pouze potraviny, píci
a jiné potřeby.
1834 185 let / Vypuštěn Žatčanský rybník, poslední ze čtyř
největších rybníků, byl proměněn na úrodná pole.
1864 155 let / Ves připadla Biskupství brněnskému.
1869 150 let / Byl uskutečněn první soupis lidí a dobytka, samostatné Žatčany měly 452 obyvatel.

1919 100 let / Založena tzv. tichá Myslivecká společnost,
Kostelní jednota kupuje od Ondřeje Winklera dům č. 29 na zbudování prozatímní fary, odstraněno ozdobné zdivo nad vchody
do školy.
1934 85 let / Postavena orlovna.
1949 70 let / Od 1. 1. přečíslování domů spojené obce,
10. 4. otevřeno nové hřiště na kopanou za kostelem.
1954 65 let / V katastru obce se 20. 7. poprvé vyskytla mandelinka bramborová, 1. 9. byla zřízena mateřská škola v bývalém hostinci u Otřísalů č. 178.
1959 60 let / Byl posvěcen třetí kostelní zvon „Jan Bosco“.
1969 50 let / V tomto roce se stal juniorským mistrem
ČSSR ve volném stylu a v zápase řecko-římském Jan Kalvoda
ze Žatčan (1943–2014), dne 28. 9. se uskutečnila primice
P. Antonína Hladkého, byla provedena rekonstrukce elektrické
sítě v obci.

1889 130 let / 20. 8. postihlo obec velké krupobití. Řídící učitel
obecné školy Gabriel Richter uvádí ve školní kronice, že kolem
třetí hodiny odpolední se obloha zakabonila a velmi se setmělo. Nastal silný vítr doprovázený hlasitým duněním a hřměním.
V mžiku začal hustý liják doprovázený kroupami o velikosti slepičího vejce. Křidlice ze střech padaly a okna byla vytlučena
– v obou obcích více než 600 tabulí. Lidé, kteří se vraceli z polí,
byli samá krev a rány, rovněž tak jejich dobytek. Některým se
zvířata rozutíkala do všech stran, protože byla vyplašena silným
hřměním. Velké množství ptactva a drobného zvířectva bylo
od krup zabito.

1974 45 let / Byla založena místní organizace Svazu zahrádkářů (zanikla 2005), krupobití zničilo 80 % úrody.

1894 125 let / Uvedena do provozu silnice k Újezdu. Dříve se
chodilo do Újezda po hrázi kolem koryta starého řečiště pod
Flonkami až k Rychmanovu. Silnice na Újezd se začala stavět
v letech 1890–1891 a po dostavbě mostu přes řeku byla v roce
1894 uvedena do provozu.

2004 15 let / Založen modelářský klub Alka, vznikla Motobanda Vokuši.

1914 105 let / Do 1. světové války narukovalo 53 vojáků ze
Žatčan a 49 z Třebomyslic, z bojů se nevrátilo 23 mužů.

OBECNÍ ZNAK A PRAPOR
Vladimíra Sedláčková
kronikářka obce
V historii obce není zaznamenáno, že by kdy měla svůj obecní
znak a prapor. Jsou popisovány jen obecní pečeti samostatných Žatčan a Třebomyslic; jejich otisky nalezneme na mnoha
starších listinách. Protože se obecní symboly stávají součástí
reprezentace obce, rozhodlo OZ, aby je měla i naše obec. Návrh znaků výtvarně zpracoval heraldik Miroslav Pavlů z Kelče,
po schválení zastupitelstvem dne 3. 12. 1997 byl požádán parlamentní podvýbor pro heraldiku o přiznání symboly používat.
Symboly byly 14. 5. 1998 schváleny.
Původně se OÚ domnívalo, že do symboliky Žatčan by mohl
být zapracován i symbol Třebomyslic (strom o 3 větvích), ale
Žatčanský zpravodaj 2019

1979 40 let / Začala kooperace s telnickou školou, děti
z obou obcí se učily společně, 1. a 3. třída v Telnici, 2. a 4. třída
v Žatčanech, tato spolupráce skončila v roce 2007.
1994 25 let / Dokončena plynofikace obce, na Návsi obnovena lipová alej.
1999 20 let / Otevřeno tenisové hřiště s umělým povrchem.

2009 10 let / Zahájena II. etapa výstavby splaškové kanalizace, na letišti v Tuřanech se konalo setkání věřících s papežem
Benediktem XVI., zúčastnilo se asi 100 farníků, na petangovém
hřišti byl postaven kovový altánek.

heraldici takovou kombinaci nedoporučovali. Dvě hvězdičky
ve schválených symbolech mají značit současné spojení dvou
kdysi samostatných obcí.
Zdůvodnění k návrhu znaku a praporu obce:
Osada Žatčany náležela už od roku 1248 k olomouckému lennímu obvodu. Patrně už ve 14. století zde byla vybudována tvrz,
o níž se v písemných pramenech dovídáme roku 1522. Ludvík
Zajímač z Kunštátu ji tehdy, třebaže byla lénem, prodal spolu
s vesnicí Janu Kyjovskému z Kyjova. V r. 1550 propustil Biskup
Dubravius Žatčany z lenního svazku a ves i s tvrzí náležela pak
ke hradu Špilberku. Moravští stavové prodali Žatčany v roce
1561 Hanuši Haugvicovi z Biskupic, který ji v r. 1580 daroval opět
původnímu majiteli - olomouckému biskupství. Vesnice připadla k panství chrlickému, které bylo majetkem olomouckého
biskupství až do roku 1864, než připadlo biskupství brněnskému. Patrně už za biskupa Dubravia (humanisty a významného
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rybníkářského odborníka, autora známého spisu „O rybách“),
kolem poloviny 16. století vznikl nejstarší obecní typář (pečeť)
Žatčan. Jeho otisky nesou legendu S. DIEDIN SSATZAN a španělský štítek se dvěma zkříženými rybami, provázenými nahoře
i dole hvězdičkou.
Autor návrhu nové obecní symboliky Žatčan plně respektoval
obsah staré znakové obecní pečeti Žatčan, znamení doplnil
pouze barvami. Zatímco stříbrná a červená jsou barvami někdejší nejvýznamnější vrchnosti žatčanských – olomouckého
biskupství, zbylé barvy byly doplněny podle heraldických zvyklostí.
Udělené symboly odpovídají následujícímu popisu:
ZNAK
V modrém štítě dvě křížem přeložené stříbrné ryby s červenými
ploutvemi a ocasy, provázené nahoře a dole zlatou hvězdou.

PRAPOR
Modrý list se dvěma křížem přeloženými bílými rybami s červenými ploutvemi a ocasy, provázenými po stranách žlutými šesticípými hvězdami. Poměr šířky k délce listu je 2:3.
Slavnostní svěcení obecního znaku a praporu se uskutečnilo
v roce 2001 v rámci oslav 870 let od první zmínky o obci v kronikách.
Dodejme, že rybníkářství bylo hlavním zaměstnáním v obci
obklopené ze všech stran rybníky. V té době se vypěstovalo v Žatčanském rybníce tisíc kop kaprů, Nesvačilu pět set,
Hranečníku sto třicet a Jezírku sto deset kop kaprů. V rybníku Nadymáči se choval těr. Proto se ryby dostaly do symboliky
obce. V roce 1834 byl Žatčanský rybník vypuštěn.
Čerpáno z knihy „Z historie obce Žatčany“, sepsané kronikářem
Josefem Sedláčkem.

FOLKLÓR
MUŽÁCI MÍŘÍ DO SENÁTU
Vladimíra Sedláčková
Začanští mužáci nepolevují ve svých aktivitách ani v novém
roce. Na konci masopustu uspořádali tradiční pochovávání basy. V pátek 29. března vystoupili na pravidelné besedě
u cimbálu, kterou pořádala CM Líšňáci. Během večera zazpívali své nejoblíbenější písničky z Brněnska a přispěli k dobré
náladě hostí. O prvním dubnovém víkendu si splnili své dávné
přání – soustředění ve vinném sklepě. V příjemném prostředí

9. KROJOVANÝ PLES V ŽATČANECH
Mgr. Karla Jarošová
Orel jednota Žatčany a KDU-ČSL Žatčany pořádaly v sobotu
5. ledna 2019 již 9. krojovaný ples, na kterém jsme se mohli
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a za podpory dobrého vína „se soustředili“ a připravovali nový
repertoár. Ve středu 29. května navečer je totiž na Dominikánském nám. v Brně čeká vystoupení na festivalu Brněnsko tančí
a zpívá, který je letos věnován 200. výročí sebrání Guberniální
sbírky. Všechny nové písničky jsou vybrány z této sbírky. A konečně – 29. srpna vystoupí Mužáci spolu se žatčanskou chasou a újezdskou Rozmarýnou ve Valdštejnské zahradě v Praze
na pozvání senátora našeho obvodu I. Bárka. Předvedou výběr z komponovaného pásma „Ta brněnská mája tenká“, které
úspěšně uvedli na loňském MFF Strážnice. Součástí vystoupení
bude i návštěva a prohlídka Senátu.

skvěle pobavit s dechovou hudbou Lácaranka z Kobylí a potěšit
oko pohledem na domácí i přespolní krojované. Každý, kdo přišel na ples v kroji, dostal hned u vchodu krásný rukodělný výrobek od paní Marty Sedláčkové a Martiny Zapomělové. Po úvodní písni „Začany só pěkná dědina“ nám místní chasa zatančila
Moravskou besedu a ve 22 hodin byl společný nástup všech krojovaných, kteří se nám předvedli při tanci mazurky. Nechyběla
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bohatá tombola a soutěž o štamprdli slivovice. Ke všeobecné
spokojenosti a dobré náladě přispěla také dobrá vína z vinařství
Plaček Moravské Bránice a Hulata Němčičky. V kuchyni jsme se
mohli občerstvit chutnými řízky a také domácími zákusky od Lidušky Kalvodové. Všichni zúčastnění se skvěle bavili. Krojovaný
ples v Žatčanech tak spojuje lidi, přináší radost z dobré muziky,
tance a z nových setkání.
Rozhodně si nenechte ujít příští, jubilejní ročník.
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ZE ŠKOLKY A ŠKOLY
UČÍME SE HROU
Cecílie Mifková
vedoucí učitelka MŠ
Zajímá vás, co dělají děti v Mateřské škole v Žatčanech? Samozřejmě si všichni odpoví, že si sem chodí hrát. Máte pravdu, že
si zde děti hrají. Prostřednictvím hry se však i vzdělávají. Hra je
v předškolním věku základní činností dítěte. Hry jsou zpočátku
spontánní, v mateřské škole se děti setkávají i s hrami částečně
řízenými a hrami řízenými.
V kolektivu se děti učí i komunikovat, domlouvat se při hře, dělit
se o role, toleranci a kompromisu a pomáhat si. Někdy je to
pro dítě zpočátku obtížné, protože není zvyklé z domu dělit se
o hračku a brát ohledy na druhé. Pro život jsou to však důležité
schopnosti. Vztah k druhým a postoj v různých situacích je ovlivněn i povahou jednotlivých dětí. Vedeme je k tomu, aby se učily
řešit různé, pro ně problémové situace.
Prostřednictvím hry dítě poznává svět. Malé děti při nástupu
do mateřské školy s hračkami zpočátku manipulují. Manipulace
slouží k rozvoji jemné motoriky, prostorové představivosti a orientace. Manipulační hry postupně přechází ve hry konstruktivní,
které směrují k vyhotovení konkrétního výtvoru – např. se
stavebnicemi, pískem, plastelínou, navlékání korálků, s přírodninami.
Současně mají děti zájem o hry napodobivé a námětové, tj. hry
„na něco“ (např. hra na rodinu, hra na lékaře, na poštu apod.),

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A JARMARK
Mgr. Alena Stávková
ředitelka ZŠ a MŠ Žatčany
Ve středu 10. dubna se v naší škole konal Den otevřených dveří
pro malé předškoláky a jejich rodiče. Návštěvníci si mohli prohlédnout třídy, práce dětí nebo pomůcky, které používají při výuce. Začátkem kalendářního roku se byli předškoláci podívat za

JAK SE BAVÍME V NAŠÍ
ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Tina Kocourková
vychovatelka ve ŠD
Hlavním posláním školní družiny je přispívat k utváření předpokladů na všestranný a harmonický rozvoj osobnosti žáka. Učíme
se budovat a zkvalitňovat mezilidské vztahy, vzájemnou spolupráci, řešení konfliktů, tolerujeme se navzájem.
V naší družině platí režim uspořádaní s ohledem na vývoj žáků.
Po obědě si žáci odpočinou (čteme si, posloucháme písničky,
nebo audio-pohádky, malujeme obrázky).
Potom podle zájmu žáků něco vytváříme, nebo v příznivém počasí jdeme ven. Rádi využíváme školní dvůr a školní zahradu,
kde máme trampolínu, prolézačky a hlavně široké možnosti na
hraní různých her. Někdy si uděláme vycházku po Žatčanech.
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hry dramatické. Při těchto hrách využívají svých zkušeností
a fantazii.
Podnětné jsou pro děti hry se slovy, hudební hry, hudebně –
pohybové hry, hry se zpěvem, rytmické hry a hry s hudebními
nástroji.
K osvojování, procvičování a upevňování tělesných dovedností
slouží pohybové hry.
Při práci s dětmi v mateřské škole je důležité dobře volit pro hry
a činnosti pomůcky, stavebnice a další vybavení, které děti při
jejich hře a práci co nejvíce rozvíjí. Hračky, které mají vytyčené
určité vzdělávací cíle, se nazývají didaktickými pomůckami.
Práci s dětmi v mateřské škole vždy pečlivě plánujeme, připravujeme vhodné hračky, pomůcky a různý materiál.
Pro předškolní děti, jsou činnosti vždy cíleně zaměřené na rozvoj všech schopností důležitých pro úspěšný nástup do základní
školy. Zařazujeme takové hry a činnosti, které budou základem
pro nástup do základní školy. Např. nezapomínáme při výtvarných činnostech na správné držení pastelek a štětce, učíme se
poznávat hlásky ve slovech, orientovat se v prostoru (např. co
je nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpředu, vzadu), orientovat se
v čase, učíme se určovat pořadí, počet, procvičujeme paměť,
učíme děti jíst příborem. Je toho ještě spousta.
Snažíme se děti co nejlépe připravovat do základní školy i pro
život.
Pokud děti přijdou z mateřské školy a na otázku „Co jste dnes
dělali?“ odpoví „Hráli jsme si“, tak je to dobře. Děti se učí hrou
a při hře si neuvědomují, že se učí.

našimi prvňáčky do výuky, a tak jim prostředí, kam brzy přijdou
k zápisu do školy, nebude neznámé a bude to pro ně jistě příjemnější pocit.
Na konci dubna se konal další den otevřených dveří určený pro
širokou veřejnost spojený s tradičním školním jarmarkem. Na
školní zahradě byly pro děti připraveny soutěže a malé občerstvení. V budově školy probíhal prodej výrobků dětí a ukázka
jejich prací, které vytvořily v uplynulém školním roce. Děkujeme
všem návštěvníkům za účast.
V zimním období, když
napadl sníh jsme byli
bobovat, co se nám
všem moc líbilo a taky
jsme si postavili sněhuláka.
Pak nastává čas na
psaní domácích úkolů.
Jsem ráda, že se nám
od začátku školního
roku podařilo hodně
věcí zlepšit a že jsme
skupina, která drží při
sobě, vzájemně se respektujeme a pomáháme si.
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AKCE KONANÉ V OBCI
42. MYSLIVECKÝ PLES
MVDr. Jiří Ryba
Už v době zahájení příprav na 42. myslivecký ples jsme s obavami sledovali zprávy sdělovacích prostředků o blížící se chřipkové
epidemii. Jelikož prakticky neexistuje možnost přesunu na jiný
termín (kapelu rezervujeme rok před konáním plesu), nezbývalo než doufat, že k vrcholu chřipkových onemocnění dojde až
po 25. lednu, kdy se měl ples konat. Součástí příprav je kromě
výzdoby samotného sálu v orlovně hlavně obsazení „pracovních míst“ v pokladně, šatně a kuchyni. To se nakonec s menšími problémy podařilo včetně zajištění dostatečného množství
srnčí, dančí a kančí zvěřiny na přípravu oblíbených specialit.
Další strategické rozhodnutí se týkalo určení počtu obálek
do naší tomboly. V posledních letech se nám totiž stávalo, že
obálky byly během jedné hodiny zcela vyprodány. Nakonec
jsme s určitými obavami připravili obálek celý tisíc a současně
s tím jsme do tomboly zajistili jak sponzorské dary, tak hlavně 265 výher. Náš hlavní sponzor se opět vyznamenal darem
4 vepřových půlek a tří selat, zvěřinu kromě zajíců kupujeme
od LZ Židlochovice, ŠLP Křtiny i jinde. Jak se přibližoval termín
plesu, stoupal i v našem okolí počet nemocných a hosté začali
rušit rezervace stolů. Situace se stávala kritickou, ale to ještě
nebyl konec. Sál jsme nazdobili, den dopředu, uvařili guláš, nasolili srnčí a kančí maso na řízky, připravili 20 kg bramborového

OSTATKOVÁ POCHŮZKA PO OBCI
Josef Hájek
jednatel SDH Žatčany
V sobotu 2. 3. 2019 kolem osmé hodiny ranní se schází v hasičské zbrojnici dobrovolní hasiči se svými příznivci, aby převlečeni
za masky vyrazili na ostatkovou pochůzku obcí.
Končí období plesů a radovánek a po popeleční středě
nastává čtyřicetidenní půst
do Velikonoc.
Někteří účastníci přicházejí již
převlečeni do svých kostýmů
a Ti, kteří ještě nejsou, se převlékají do masek ve zbrojnici.
Po malém občerstvení a štamprličce dobré domácí pálenky
vychází zhruba pětatřicetihlavý
průvod před zbrojnici, kde se
společně na památku vyfotí.
A poté se se zpěvem a za doprovodu muziky vydají masky
i s doprovodem na obchůzku
po obci, dům od domu. Letos
nás doprovázela po zhruba polovině pochůzky po obci kapela
JUTOLANKA.
U každého domu popřejí, zavdají s domácími něco ostřejšího,
zazpívají. Mezitím masky v některých domech nebo u domu
Žatčanský zpravodaj 2019

salátu. Ta správná jobovka přišla až v den konání plesu, cca
ve 12,00 ve formě SMS od kapelníka Milana z „Relaxu“, který
nám v posledních letech hrál. Zpráva začínala slovy: „Celá kapela má chřipku a na plese vám zahrát nemůžeme“. Po přečtení
první věty zmíněné SMS jsem si chtěl sám sobě zavolat „rychlou“, můj pulz i tlak dosáhl infarktové hladiny. Naštěstí zpráva
pokračovala slovy „Zkouším sehnat náhradu“. V okolí měly volno 2 kapely. První - vzhledem k zaměření na hard rock nebyla
pro nás použitelná, druhá, složená z absolventů Lidové školy
umění Slavkov, naštěstí ano. Jak slíbil, tak i splnil a v 18 hod
nám kapelník Milan přivezl hudební těleso s názvem Ad Hoc
Team. Myslím, že vybral dobrou náhradu za svůj Relax, který
po letošní plesové sezoně končí s vystupováním. Nová kapela
zahrála velmi dobře a po poradě s přítomnými hosty jsme je
hned zamluvili i na ples následující. Příjezdem náhradní hudby
všechny nepříjemnosti kolem mysliveckého plesu skončily. Návštěvníků sice přišlo o 40 méně než v roce minulém, ale více
jim chutnalo, protože pětičlenný personál kuchyně vydal na 150
večeří. V průběhu večera zaznělo tradiční myslivecké troubení, zatančily mažoretky a v tombole vyhrál skoro každý, neboť
počet výher byl o 100 vyšší než počet spokojených účastníků.
Tím končím informaci o letošním mysliveckém plese a jen malá
upoutávka na ples následující s pořadovým číslem 43. Bude se
konat opět v pátek, tentokrát 24. ledna 2020, zahraje nám Ad
Hoc Team a místo mažoretek vystoupí břišní tanečnice Zafirah.
Na vaši účast se těší myslivci.
„uklidí“ (udělají trochu nepořádku), aby měly hospodyně co uklízet. Za chvíli takové zábavy je domácí odměňují nejen peněžitými příspěvky do hasičských pokladniček, ale i klobáskami nebo
kouskem slaniny, které napíchnou řezníkovi (v masce) na šavli.
Košíky, které veze na malém žebřiňáčku jeden z maskovaných
členů průvodu, se také plní různými pochutinami – krájeným salámem s tvrdým sýrem, skvělými koblížky s marmeládou a šlehačkou nebo božími milostmi. Sladké dobroty z vozíku ochutná-

vají i děti, které nás doprovázejí. S průvodem i letos popojížděl
koňský povoz kočírovaný vozkou p. Doubkem, na kterém se
vezl i náš muzikant se svými nástroji, unavení dětští účastníci
průvodu a na závěr i unavení starší členové.
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Ostatková pochůzka tradičně prochází směrem ulicí TŘEBOMYSLICKOU po jedné straně, čínskou čtvrtí (Šanhají) k ZD (BÍLÉMU
DOMU) a po druhé straně ulice zpět na ZAHRADY, NÁVES, KOUT.

Po občerstvovací (posilňovací) přestávce s obědem ve zbrojnici
se pokračuje po hlavní na Újezdskou (KOZÍ), po KOUSKÁCH
na novou ulici na NIVÁCH, NESVAČILSKOU tam i zpět, OVČÍRNAMI
i za HUMNY na hlavní s konečnou opět ve zbrojnici.
Nutno podotknout, že od osmé hodiny ranní do zhruba páté
odpolední toho má většina z nás hodně nachozeno (lidově řečeno „plný brejle“). Ale i po tomto maratónu ještě pokračuje
osazenstvo (již odmaskované) za doprovodu muziky ve zpěvu
a veselí v hasičské zbrojnici do večerních hodin.
Dobrovolné finanční příspěvky, získané z ostatkové pochůzky
slouží místním hasičům na jejich spolkovou činnost – sportovní,
kulturní i vzdělávací. Touto cestou bychom chtěli našim spoluobčanům poděkovat za jejich vstřícnost a štědrost.
I nadále platí jedno hasičské rčení, které bylo vytištěno na našich pokladničkách:
SOBĚ KU CTI,
OBCI KU PROSPĚCHU A BLIŽNÍMU KU POMOCI

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
Edita Bílá
členka Kulturního výboru obce
V neděli 3. března 2019 připravila pro malé i větší děti Motobanda
Vokuši ve spolupráci s KSV obce Žatčany v žatčanské Orlovně
tradiční dětské maškarní odpoledne plné písniček, her a výher.
Malí kovbojové, víly, faraoni, piráti, princezny, upíři a různá zvířátka zaplnili sál i přísálí do posledního místa. Připravena pro
ně byla malá i velká tombola a tak si snad každý domů něco
odnesl. A pokud ne z tomboly, tak sladkou výhru ze soutěže.
Tentokrát byla pro větší děti v modrém sále přichystána také
virtuální realita, ve které se mohly přenést do jiných dimenzí.
Věříme, že si to malí i velcí užili, že si zatančili, nasmáli se, zadováděli, protože pro jiskry v očích a úsměvy na rtech žijeme.
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MISIJNÍ KAVÁRNA
Eva Sýkorová
vedoucí Misijního klubka
V neděli 24. 3. 2019 slavnostně otevřel Willy Wonka hlavní bránu své Továrny na čokoládu. Všichni zvědaví kolemjdoucí měli
tedy jedinečnou příležitost navštívit naši Misijní továrnu na čokoládu. Na naše návštěvníky čekalo spoustu sladkého překvapení. Jednalo se například o mnoho lahodných a originálních
čokoládových zákusků nebo příjemnou a bláznivou obsluhu našich malých nezbedných Klumpalumpů. Naši Klumpalumpové
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každého návštěvníka přivítali svým lahodným uvítacím pokrmem
v podobě zelených housenek. Dále Klumpalumpové své hosty
potěšili i veselým tanečkem. Willy Wonka byl se svou akcí velice
spokojený. Potěšili ho i všichni návštěvníci, kteří nepohrdli jeho
pohostinností a užívali si příjemné společnosti a pohodičky, která v Továrně vládla. Willyho také mile překvapila štědrost všech
hostů, kteří se dokázali rozdělit a přispěli na misie v podobě
12 230 Kč. Děkujeme všem za podporu a krásné společenství!
Užili jsme si to!
A nezapomeňte: ŽIVOT JE SLADKÝ!!!
Těšíme se na Vás na další akci.
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
POSTŘEHY „NÁPLAVY“ Č. 6
JUDr. Milan Bedroš
Tak tu máme v plné kráse jaro, i když zatím trochu větrné,
a s ním se oživují práce občanů na zahrádkách, polích a veřejných prostranstvích. Je radost pohledět, jak se obec čistí
a zkrášluje a s jakou radostí se vyrojili malé děti na dětských
hřištích. I po Velikonocích bude jistě obec jak vymalovaná.
Přesto někteří spoluobčané stále znevažují práci ostatních
a pohazují po obci upotřebené papírové kapesníčky a nechávají na upravených plochách po svých psech jejich exkrementy, aniž by je posbírali.
V minulém zpravodaji jsem poukázal na to, jak ke spokojenosti občanů obec zajišťuje obnovu komunikací v majetku obce,
ale i na problematiku velmi špatného stavu státní silnice přes
obec, dopady na stav nemovitostí v obci a že obec by v tom
potřebovala podporu občanů. Navrhl jsem podat na příslušné

ZE ZÁKULISÍ ZASTUPITELSTVA
Mgr. Tomáš Kalla
Zatímco na začátku se většina juniorů v zastupitelstvu ostýchavě rozhlížela, jaké místo u stolu zaujmout, po pár měsících se
zasedací pořádek vykrystalizoval do finální podoby, ve které už
si nikdo netroufne jinému členovi obsadit židli. Nový zastupitel
nám navíc dává pocit jakési jistoty a kuráže. Najednou už to
nejsem já, kdo je považován za nováčka, a pozornost se strhává ke služebně nejmladší Veronice Kostyálové, takže si dovolujeme tvářit se jako matadoři a skládání jejího slibu si užíváme.
Žertíky jdou ale rychle stranou a chvilkové procitnutí do pubertálních let střídá opět profesionalita.
Poprvé jsem se zúčastnil inventurování, proto jsme si jednoho

O MYSLIVOSTI A MYSLIVCÍCH
POČTVRTÉ A SNAD NAPOSLED
MVDr. Jiří Ryba
Ve dvou číslech našeho obecního zpravodaje jste si mohli
přečíst polemiku na téma myslivci a hlavně stav drobné zvěře
v okolí naší obce. Nastolil ji v prvním čísle JUDr. Bedroš a v dalším mu odpovídal za sebe i myslivecký spolek velmi rozhořčený
Vojta Lízal. Dovolím si vyslovit svůj názor na tuto problematiku
z pokud možno odborného hlediska.
V uplynulých 25 letech jsem v mysliveckém sdružení, nyní mysliveckém spolku, vykonával funkci mysliveckého hospodáře.
Tato funkce není pouze volená, ale hospodář, kterého musí mít
každý spolek, je zároveň jmenován do funkce na 10 let odborem životního prostředí městského úřadu s rozšířenou působností, kterému se také zodpovídá a kterým je kontrolován. Prvořadou povinností každého hospodáře je organizovat v honitbě
činnost směřující k chovu a ochraně veškeré zvěře, její přikr1 2 /16

státní úřady, v tomto případě na Krajský úřad,
„OBČANSKOU PETICI“
pro urychlené řešení situace. Jsem připraven tuto petici zorganizovat a zpracovat podle příslušných předpisů tak, aby
byla vymahatelná. Abych ale nedělal něco, co nemá širokou
občanskou podporu, se ptám občanů, zda by tuto petici podpořili? Pro tento moment žádám ty občany, kteří by petici
podpořili, aby mi zájem o ni zaslali buď formou krátké sms
tak, že napíšou na tel.č. 731 616 410 – „Souhlasím s peticí“ –
a jméno s příjmením, nebo tyto informace mi sdělili jakoukoliv
jinou formou (ústně, písemně apod), případně to sdělili na OÚ.
Pokud bude široký zájem, tak petici zpracuji, pro eventuální
doplnění a informovanost o ní zorganizuji zveřejnění návrhu
na webových stránkách a televizním okruhu obce. Pak budou
jednotliví podporovatelé obejiti s podpisovými archy. Pokud
by se podařilo dosáhnout opravy státní silnice, kdy této opravě již nic nebrání (sítě jsou dokončeny cca 10 let), obec by
ještě víc zkrásněla, doprava by se radikálně ztišila a zamezilo
by se dalšímu znehodnocování nemovitostí kolem ní.
večera s Jakubem Tučkem posvítili na SDH Žatčany. Inventuru
pojímáme zároveň jako exkurzi po objektu a rozšíření znalostí o hasičské výbavě, včetně prozkoumávání hasičských vozů.
Některé položky na seznamu jsem v životě neviděl, ale naštěstí
žijeme v roce 2019, a tak se dá všechno ověřit na internetu.
Pochvala tak patří nejen moderním technologiím, ale i celé jednotce SDH, která zajistila hladký průběh akce.
Minule jsem slíbil alespoň částečné rozuzlení případu s cyklostezkou kolem Cézavy a neustálým proháněním aut po ní.
Situaci vnímám nyní ještě citlivěji, protože když vidím, jak se
proti mně a kočárku řítí někdo, kdo nehodlá ani přibrzdit, mám
husí kůži. Proto jsme s panem starostou tuto skutečnost zmínili
u PČR a ta slíbila, že případ prověří. Doufám tedy, že společně
dokážeme najít kompromis, který bude vyhovovat všem, zejména bezpečnosti.
mování v době nouze a nakonec i k odlovu podle schváleného
plánu. Při veškeré své činnosti se hospodář musí řídit zákonem
o myslivosti, zákonem o zbraních a střelivu a spoustou dalších
vyhlášek. Při jejich závažném neplnění může být potrestán
nebo i odvolán.
Jedním ze zásadních pokynů pro každý myslivecký spolek
od nadřízeného orgánu je stanovení kmenových stavů zvěře.
Jsou to stavy po překonaném zimním období, podzimních honech a vykazují se k 31. 3. příslušného roku. U každého druhu
lovné zvěře je to údaj „od – do“. Například u srnčí zvěře máme
stanoveno 7–24 ks, u zajíců 35–160 ks, u bažantů 35–214 ks.
V tomto stanoveném rozmezí jsme se vždy v minulosti pohybovali a i v současnosti pohybujeme. Ještě před 10–20 lety jsme
překonávali, a často i značně, horní stanovený limit. V takovém
případě nám hrozila pokuta za škody na polních plodinách způsobené zvěří a i tuto pokutu jsme museli jednou zemědělcům
uhradit. Konkrétně se jednalo o slunečnici vyzobanou bažanty.
Zvláště v posledních 10 letech došlo nejenom u nás ale snad
v celé republice k dramatickému poklesu stavů drobné zvěře, bažantů a zajíců, o koroptvích ani nemluvím, ty jsou úplná
Žatčanský zpravodaj 2019

vzácnost, i když se neloví od roku 1967. Jednoznačnou příčinu
z mého pohledu stanovit nelze. Je to celý komplex nepříznivých
vlivů na prostředí, ve kterém drobná zvěř žije, lépe řečeno přežívá. Nelze všechno svádět na zemědělce. Jen pamětníci mohou potvrdit, jak zásadně se krajina i v okolí naší obce změnila.
Zmizely tisíce ovocných stromů, polní cesty a zatravněné meze.
Hlavním smyslem činnosti nás myslivců je zvěři život v takto
změněné krajině ulehčit. U bažantů nepomáhá ani vypouštění
nakoupených 2 měsíčních kuřat. Několikrát jsme to zkoušeli.
V letošním roce jsme jich nakoupili za 10.000,- Kč a o většinu
se „postarala“ celoročně hájená škodná. V některých honitbách
nakoupí dospělé kohouty po 200 Kč za kus a vypouští je ráno
před lovem, ale toto už není o tradiční české myslivosti…
V našem okolí, kde kromě nás lidí má být místo pro zvířata, ptáky a zvěř, chybí hlavně remízky, meze, polní cesty, zatravněné
plochy, voda a klid k životu a rozmnožování.
Velikou naději do budoucna jsme jako myslivci spatřovali ve výsadbě biopásů a biocenter. Přínos to určitě bude, ale až po odstranění oplocení, což se projevilo v tom nejstarším u Starého
lesa, kde se zvýšil stav zajíců, a vyskytlo se hejno 13 koroptví.
Nedozírné škody nám způsobuje hustý provoz automobilů, nejenom po státních silnicích, ale hlavně po nových asfaltových
cestách, původně určených pro zemědělce a nyní využívaných
stovkami motoristů, kteří si zkracují cestu do práce a zpět.
Uvedu jeden příklad za všechny. Týká se asfaltové cesty přes
lokalitu Měnínské. Jeden obyvatel nevelké sousední obce si
velmi chválil přínos této cesty k zajištění masa pro rodinu. Jen
za poslední rok si na ní „nasbíral“ několik zajíců a dokonce
i 2 srny – vše sražené auty. A tato dřívější komora zaječí zvěře
je prázdná, zajíce tam nyní ani nelovíme.
Naše obec a její bezprostřední okolí se také stalo vyhledávanou
lokalitou pro masové venčení psů. Podstatná část jejich majitelů
ale vůbec není ze Žatčan. Nejvyhledávanější lokalitou je okolí
řeky Cézavy mezi ropáckým mostem a mostem „ u zbraně“. Dříve představovala komoru drobné zvěře s ideálními podmínkami
pro hnízdění bažantů, kachen a kladení zajíčků. Byl tu dostatek
tolik důležité vody a krytiny na trávou zarostlých březích Cézavy.
Nyní těmito místy každý den proběhne několik desítek psů vypuštěných majitelem takzvaně na volno bez vodítka a zvěř nám
odtud postupně vymizela. Nejčastěji, skoro každodenně, zde

potkávám majitelku psího útulku z Újezda, která po příjezdu
vypustí ze svého pickupu 5 psů různých plemen bez vodítek
a náhubků a vyrazí na okružní trasu kolem řeky a po opačném
břehu nazpět. Této skupině se i já se svým loveckým psem raději vyhnu.
Před časem jeden člen našeho spolku sledoval nedaleko řeky
dva větší psy, jak ve vzdálenosti cca 200 metrů od své majitelky
vyhánějí z remízku bažanty, čemuž dotyčná bez zájmu přihlížela. Představil se jako myslivecká stráž a majitelku za chování
psů napomenul. Uslyšel překvapivou odpověď: „Nevím, proč by
moji psi nemohli honit vaši zvěř, vždyť máme přece demokracii.“
Myslím, že komentář netřeba. I v demokracii přece platí, že práva jednoho začínají tam, kde končí práva druhého.
Na závěr svého příspěvku o myslivosti v naší obci se vrátím
k prvnímu článku JUDr. Bedroše a k jeho jistě dobře míněné
radě jak zvýšit stavy zvěře v okolí Žatčan – přestat pořádat
hony. Myslivci organizují hony na drobnou zvěř podle schváleného plánu, který navazuje na jarní a letní sčítání zvěře. Pokud
se v průběhu kteréhokoliv honu ukáže její nedostatek, má myslivecký hospodář právo lov zastavit nebo omezit a to se také
často stává.
Například v roce 2017 jsme ulovili pouze 20 zajíců a další lov
byl na 90% výměry honitby zastaven. Toto opatření se ukázalo
jako správné a ochrana zajíců přinesla svoje ovoce v roce 2018.
Na výřadu jsme měli už 50 kusů, přičemž hájená plocha, kde
jsme zajíce vůbec nelovili, činí 70% výměry naší honitby. Podobná opatření budeme jistě uplatňovat i v budoucnosti. Úplné
zastavení honů není samospasitelné. Uvedu konkrétní případ
z našeho okolí, který to potvrzuje. V sousední honitbě Újezd
u Brna se zvěř vůbec neloví už několik let kvůli soudnímu sporu
o její vlastnictví, přičemž zvěře se o mnoho neliší od těch našich. V přírodě fungují samoregulační mechanizmy. Například
se v oblasti s vyššími stavy zvěře se přemnoží škodná nebo se
tam přesune a množství zvěře se vyrovná s okolím.
A na úplný závěr chci vyjádřit přesvědčení, že vyšších stavů
bažantů, zajíců a ostatní zvěře, tak jak vzpomínal v úvodním
příspěvku Dr. Bedroš, se můžeme dočkat pouze při vzájemné
spolupráci a toleranci všech občanů, zemědělců, chovatelů
psů, motoristů a myslivců. Naše příroda to v této chvíli moc potřebuje.

DALŠÍ OSOBNÍ POHLED

V minulých článcích bylo zveřejněno, kolik bylo zastřeleno koček. Kočka je opravdu šelma a bohužel asi sem tam udělá škodu. Především ale loví myši a potkany což je velmi důležité.
Z vlastní zkušenosti vím, že bez kočky nemám šanci doma tyto
škůdce zlikvidovat. Kočka také stojí, pokud se o ni staráte, nemálo financí. Ať už u veterináře za kastraci, odčervení nebo za
žrádlo. Kočka není pes a neudržíte ji doma. Veškerá zvěř by
se měla udržovat v určitých stavech a regulovat jejich počty.
Žádná Exelovská tabulka na kvóty k odstřelu ale nepomůže ke
zvýšení stavu zvěře. Měla by zde zafungovat zkušenost, odborná znalost danného prostředí a neposlední řadě moudrost.
Tyto příspěvky měli snad jen přivést všechny zainteresované
k zamyšlení, zda by se nenašlo dlouhodobější řešení, pokud
možno i v okolních vesnicích. Běhám kolem Žatčan a mám radost,
když vidím běžet zajíce, letět koroptev, bažanta a je zde zkrátka
živo. Je ale také období po honech, kdy nenarazíte na nic živého.
Takže psát, že za to mohou všichni ostatní, je trochu zvláštní.
Plně souhlasím, že by ti kteří pytlačí, měli být trestně stíháni.
Ten co nedodržuje rychlost na obslužných silnicích by neměl ujít
trestu. To je ale o nás všech. Všem myslivcům přeji hodně zvěře.

Radek Lejska
Jsem jeden z prvních, kdo může číst příspěvky do žatčanského
zpravodaje, protože se jako vy přispěvatelé a redakce také podílím na jeho vzniku a vydání.
Dovolím si i já jen malou reakci na výše uvedený článek o myslivosti a myslivcích. Troufám si tvrdit, že každý kdo v Žatčanech
žije je určitě rád, že zde existují různé spolky a organizace,
které se podílí na kvalitnějším životě v naší obci. Patří určitě
poděkování všem, kteří mají zájem v těchto organizacích pracovat a podílet se na jejich vedení, protože je to práce zdarma
a ve prospěch všech. Nechci reagovat na odbornost, věcnost
a dlouholeté zkušenosti lidí, kteří zde prezentovali svoje články.
Jen bych se chtěl připojit k názoru, že myslivci by měli být především lidé, kteří chrání přírodu, zvěř a měli by i k tzv. škodné
přistupovat, jako k živým tvorům. Některá škodná z pohledu
myslivce je součást našich domovů a také ale i přírody.
Žatčanský zpravodaj 2019
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SPORT
FOTBALOVÉ LEGENDY
Josef Sedláček
pamětník
Josef Chmelík (1927–2004) byl v žatčanské kopané velkou postavou. Za I. mužstvo hrával už jako 17 letý dorostenec v roce
1944 a hned v prvním utkání se uvedl proti Šlapanicím dvěma
brankami. Byl atletickým typem s vysokou střeleckou pohotovostí.
Naši hráči se v roce 1948 probojovali do II. třídy právě díky jeho
střeleckému umění. V tom roce vstřelil v 31 zápasech 63 branek
a jeho rekord je nedostižně nejlepším v historii SK.
Z mužstva odcházeli starší hráči, ale on měl díky svým výkonům

stálé místo v základní sestavě. V roce 1959, kdy už mu bylo
32 let, nastoupil v 28 utkáních a pořád měl dobrou mušku.
S 12 góly byl druhým nejlepším střelcem a také jeho přičiněním
se I. mužstvo stalo přeborníkem bývalého okresu Slavkov a postoupilo znovu do II. třídy.
Když se v roce 1965 po 4 leté přestávce obnovovala činnost
naší kopané, ani u toho nechyběl. Ve svých téměř 40 letech se
znovu objevil jako obránce na hřišti, aby předával své dlouholeté zkušenosti mladým hráčům.
Klubu zůstával vždy věrný, přestože jeho výkonnost místní
fotbal přesahovala. V povědomí širokého okruhu klubů byl
uznávaným pojmem. S aktivní kopanou se rozloučil po 25 leté
hráčské aktivitě v roce 1968, ve svých 41 letech.

Josef Chmelík (1927–2004)

POZVÁNKY A AKCE
VÝHLED KULTURNÍCH AKCÍ
12. 5.2019
17. 5.2019
		
2. 6.2019
9. 6.2019
15. 6.2019
16. 6.2019
17. 6.2019
1. 9.2019
20. 9.2019
22. 9.2019
28. 9.2019
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Svátek matek
Zájezd pro seniory: Zelená hora
a Žďár nad Sázavou
Motorámus
Farní den
Žatčanské hody
Žatčanské hody
Ženáčské hody
Loučení s prázdninami
Zájezd pro seniory: Bratislava
Volejbalový turnaj „O pohár starosty“
Modelářský den
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CHARITY DAY
Dobrovolný svazek obcí Regionu Cezava se rozhodl zaštítit akci
CHARITY DAY – pomáháme společnou cestou, která se uskuteční v sobotu 25. 5. 2019 v Těšanech. Hlavním smyslem je
podpořit rodiny, a v těchto rodinách především děti, které bojují
a žijí od narození s těžkým omezením, postižením, nemocí. Výtěžek z Charity day poputuje do zapsaného ústavu Společnou
cestou s námi.
„Chceme touto akcí veřejnosti ukázat, že náš dobrovolný svazek se nezaměřuje jen na formální spolupráci, jako jsou žádosti
o dotace nebo školení starostů a zaměstnanců obce, ale jde
nám i o to, abychom mezi sebou v regionu udržovali přátelské
vazby,“ vysvětluje hlavní nositel myšlenky a iniciátor akce Miroslav Zborovský, starosta obce Těšany. „Má smysl, aby akci jako
je Charity day podpořil celý region, vždyť v jednotlivých obcích
v našem regionu máme každý nějakého strýce, tetu nebo známého. Svou účastí pomůžeme dobré věci a zároveň budeme
mít možnost se setkat v jeden den na jednom místě s velmi zajímavým programem,“ doplnil předseda Regionu Cezava František Poláček, starosta Žatčan.
Obce Regionu Cezava, ale i další, které se připojily k pořádání akce, chtějí touto akcí ukázat, že pomáhat se dá i s úsměvem a zábavnou formou. Stačí k tomu málo – zúčastnit se akce
Charity day!
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Z AKCÍ V NAŠÍ VESNICI

Lízátkovy turnaj Uherský Brod

Turnaj Velká Bíteš

Vyhlašení nejlepšího judistu za 2018

9. Krojovaný ples

Ostatková pochůzka po obci

Maškarní ples

Misijní kavárna

Velikonoční pondělí v Žatčanech
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