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Z obce

Sloupek šéfredaktora

Mgr. Tomáš Kalla

Při přípravě nového čísla zpravodaje jsem si kromě kritiky, že 
zase otravuji s příspěvky, všiml i příjemného faktu, čímž je obrov-
ské množství kulturních akcí, které se za uplynulý čtvrtrok konaly. 
Společným jmenovatelem je individuální iniciativa občanů, která 

napomáhá k zavádění dobrých zvyků, jenž se rok od roku stávají 
populárnějšími. A to mě velice těší. Proto již nyní můžeme s klidem 
říci, že například Cyklovyjížďka, či Silvestrovská procházka budou 
v programu zařazeny i v  roce 2020. Ani Kulturní výbor nezahálí 
a reaguje na poptávku v obci, proto ve spolupráci se zastupitel-
stvem připravuje rozšíření poznávacích zájezdů také pro pracující 
a děti. Máme se tedy opět na co těšit.

Ing. František Poláček
starosta obce

odpady

V letošním roce nastala změna v ukládání směsného komunál-
ního odpadu. Doposud se kontejnery vyvážely na skládku do 
Klobouk u Brna. Ale ta nebyla bezedná, a proto jsme byli nuceni 
hledat jiné možnosti, kam komunální odpad ukládat. Od ledna 
2020 máme uzavřenou smlouvu na  skládkování v  Žabčicích. 
Když spočítám, že jsme odvezli 32 kontejnerů směsného odpa-
du, tak si říkám, kde se takové množství stále bere. Ale na dru-
hou stranu je vidět, že se upravují a zabydlují staré nebo opuš-
těné domy a že nevznikají černé skládky kolem obce. Jedná se 
většinou o takový odpad, který se už dále vytřídit nedá. S papí-
rem je to tak, že dřív nám za odvoz firma platila. V dnešní době 
o papír zájem není, proto za odběr i odvoz musíme platit my. 
Prosím, pokud dáváte do velkoobjemového kontejneru krabice, 
tak je sešlapujte, jinak platíme kilometry za odvoz vzduchu.
Také se někteří občané ptají, kam s olejem z friťáků. Možná ne-
zaregistrovali, že dvakrát do roka odvážela svozová firma tyto 
oleje v  rámci odvozu nebezpečných odpadů. V  letošním roce 
jsme u  této firmy objednali kontejner na  olej. Měl by být do-
dán během měsíce února a umístěn vedle skládky u kontejnerů 
na plast.

Silnice v koutě

V prosinci minulého roku byla zahájena rekonstrukce vozovky 
a odvodnění komunikace v Koutě. Ve výběrovém řízení byla vy-
brána firma BS-IMEX, s.r.o., která nabídla zhotovení komunikace 
v ceně 8 083 440,42 Kč. Stavební dozor provádí firma VRV, a.s. 
Brno. Obci byla přiznána dotace z Ministerstva pro místní roz-
voj ve výši 4 966 300 Kč. V současné době se staví kanalizační 
síť pro odvodnění komunikace. Průběžně také probíhá arche-
ologický průzkum staveniště. Ten potvrzuje starobylé osídlení 
obce. Vykopávky jsou většinou ze 12. až 15. století. Ale jsou

ÚVOD

Ing. František Poláček
starosta obce

Milí spoluobčané,
když mám psát úvodní slovo do  zpravodaje, tak přemýšlím, 
zda začít počasím anebo svátky. Jenže to se neustále opakuje. 

Počasí je nestálé, svátky konstantní a  jen dny v  životě utíkají 
pravidelně jedním směrem. Proto se dívejme stále dopředu, co 
nás čeká a co bychom chtěli vylepšit ve prospěch svůj a také 
ostatních. Jen nezapomínejme na  to, co už bylo. Je psáno, 
že historie je učitelkou života, a když vidím, jak archeologové 
po  kouscích otevírají historii osídlení obce, muselo se našim 
předkům v této oblasti líbit. Věřím, že i vám se v Žatčanech líbí.
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projektové přípravy

Zastupitelstvo obce schválilo na říjnovém zasedání aktualizaci 
projektu na  opravu rybníka. V  přípravě na  opravu netěsnosti 
rybniční hráze chceme využít jílovito-pískovou zeminu z výkopů 
při stavbě komunikace v Koutě. Proto je již tato zemina nave-
zena u rybníka. Bude nutné dále zhotovit nové stavidlo a utěs-
nit napouštěcí kanál mezi rybníkem a Hranečnickým potokem. 
Dále bude zpracován manipulační řád rybníka.
V  současné době také probíhá projektová příprava chodníku 
mezi Šanhají a autobusovou zastávkou U Mlýna. Projekt zahr-
nuje zbudování chodníku, opravu zastávky, zálivu a odvodnění 
komunikace. V rámci odvodnění bude voda svedena do strouhy 
ústící do Hranečnického potoka. Na strouze bude zřízen zpo-
malovací prvek k zabránění rychlého odtoku vody z krajiny. Při 
této akci chceme u trafostanice zřídit plochu pro umístění kon-
tejnerů na plastový odpad.

Zeleň

Na konci roku obecní zaměstnanci vysázeli ovocnou alej kolem 
Hranečnického potoka od  silnice do  Nesvačilky ke  Starému 
lesu. Předcházela tomu dohoda s Povodím Moravy a zejména 
vstřícnost Ing.  Spousty k  našemu záměru nadále ozeleňovat 
krajinu, ve  které žijeme. Při výsadbě ovocných stromů jsme 
chtěli docílit pestrou druhovou skladbu aleje. Proto na  břeh 
potoka byly vysazeny švestky, dorancie, ryngle, jabloně, hruš-
ně, třešně, višně, kdoule, mišpule, oskeruše a sorbopyrus. Pro 
neznalé je sorbopyrus kříženec hrušně a jeřábu. Plody bych při-
rovnal k „frňákovníku“ z pohádky Tři veteráni. Doufám, že alej 
bude uchráněna před vandaly a škůdci, a my nebo naši potomci 
se dočkáme jejích plodů.

Na  konci roku byla uzavřena smlouva s  Atelierem Fontes 
na zpracování projektu zeleně v lokalitě Zadní Spodky. Nachá-
zí se mezi zřídlem Šaratica a  mostkem přes Hranečnický po-
tok k Nesvačilce. Dostaneme se k ní po obslužné komunikaci 
od sokolovny kolem vinohradu. Další projekt se chystá za hřiš-
těm na části pozemku vedle ninja parku za struhou. V obou pří-
padech se jedná o rozšíření krajinotvorné a ekologické stability.

zde i střepy z doby římské (počátek letopočtu) a osídlení z období Velké Moravy. Zachyceny byly zbytky velkomoravské zemnice 
a podlaha osídlení 11. až 12. století. Pro doplnění historie můžeme očekávat zajímavou zprávu archeologického ústavu.
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příSpěvky

Zastupitelé si jsou vědomi spoluodpovědnosti za své hendike-
pované a nemohoucí občany. Proto v rámci systému přispívání 
na sociální služby v Jihomoravském kraji schválili pro Diakonii 
ČCE-středisko Betlém, Klobouky u  Brna neinvestiční dotaci 
na rok 2020 ve výši 102 623 Kč.
Pro Domov pro seniory Sokolnice schválili finanční příspěvek 
ve výši 10 000 Kč na provoz domova a aktivizační činnost pro 
klienty. 
Oba příspěvky byly zapracovány do rozpočtu obce na rok 2020.

obecně ZávaZné vyhlášky

ZO schválilo na  listopadovém zasedání nové obecně závazné 
vyhlášky, které nahrazují v  rámci legislativních změn ty stáva-
jící. Došlo k  navýšení poplatku za  psa z  50,- Kč na  100,- Kč, 
ostatní poplatky zůstávají beze změn. Vyhlášky jsou zveřejněny 
na webu obce.

vodné a Stočné na rok 2020

Zastupitelstvo schválilo vodné a  stočné na  rok 2020. Je roz-
děleno do  dvou položek z  důvodu úpravy DPH k  1. 5. 2020 
z 15 na 10 % :
Vodné od 1. 1. 2020 do 30. 4. 2020 ve výši 44,67 Kč/ m3 
 od 1. 5. 2020 do 31. 12.2020 ve výši 42,73 Kč/m3 
Stočné od 1. 1. 2020 do 30. 4. 2020 ve výši 56,79 Kč/m3 
 od 1. 5. 2020 do 31. 12. 2020 ve výši 54,32 Kč/m3 

Vodné a stočné bude dle plánu financování obnovy vodovodu 
a  kanalizace postupně růst tak, jak se do  něj bude promítat 
ukládání prostředků na  obnovu. Tyto prostředky musí obec 
ukládat ze zákona a budou tvořeny formou nájemného, které 
bude platit provozovatel sítě VAS, a.s. V roce 2020 bude toto 
nájemné činit 250 000 Kč a do roku 2023 bude postupně navy-
šováno na 520 000 Kč.

deratiZace

Obec objednala v  roce 2019 u firmy 4Deratizace celoplošnou 
deratizaci. Ta byla provedena 10. 10. 2019. Návnady byly ulože-
ny do 106 šachet. Při pokládce návnad bylo likvidováno 1 ohnis-
ko výskytu, potkaní díra. Následná kontrola proběhla 7. 11. 2019, 
při níž byla nalezena 2 menší ohniska výskytu.

Podzimní deratizace dle vyhodnocení firmy vykázala 32 % 
požeru návnad. Procentuální výsledek ovlivňuje klidná oblast 
od obecního úřadu po kostel a od sokolovny k Nesvačilce. Vět-
šina výskytu včetně potkaních hnízd se nachází v oblasti mezi 
sokolovnou a křižovatkou na Újezd. Zde je nejen vysoké pro-
cento požeru návnad, ale také tři nalezená ohniska-potkaní 
díry. Je to obvykle znak přemnožení a u menších obcí nebývá 
v takovém množství běžný.

Starosta dohodl zopakování deratizace i  v  roce 2020. Tím se 
ukáže, zda je nutné v místech s vyšším výskytem potkanů pro-
vést razantnější opatření a také případně odstranit zdroje vyšší-
ho výskytu potkanů.

dotace Z jihomoravSkého kraje

V roce 2019 požádala obec o dotace na opravu dvou křížů a do-
vybavení JSDH.
název dotačního programu: Podpora jednotek sborů 
dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na  období 
2017–2020, rok 2019
předmět dotace: pořízení, rekonstrukce a opravy věcných pro-
středků požární ochrany
název akce: doplnění a obnova vybavení JSDH
popis realizovaného projektu: 
JSDH Žatčany pro zkvalitnění zásahové činnosti doplnila a ob-
novila vybavení zásahové jednotky obce. Výbava byla rozšířena 
o zásahové kukly, ochranné rukavice, rozdělovač, ruční radio-
stanice, ruční svítilny, ruční vyprošťovací nástroj, zádové stříkač-
ky. Periodicky vyměnila pěnidlo.
Celkové náklady na  doplnění a  obnovu vybavení činily 
70 758,- Kč, z toho dotace JMK 40 000,- Kč.
Obec Žatčany si cení podpory JMK pro jednotky SDH obcí, kdy 
máme možnost za podpory JMK modernizovat vybavení jedno-
tek a tím zvyšovat jejich akceschopnost. 
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název dotačního programu: Podpora památek místního vý-
znamu v Jihomoravském kraji v roce 2019
název akce: podpora památek místního významu 
popis realizovaného projektu: 
Obec Žatčany má ve svém vlastnictví místní kříže, které průběž-
ně opravuje. V roce 2019 se rozhodla opravit dva kříže. Jedná 
se o Kunderův kříž a o Eliášův kříž. 
kunderův kříž: kovový kříž osazený do  pískovcového pod-
stavce. Kříž na  parcele p.č. 85, k.ú. Žatčany. Byla provedena 
demontáž a opískování kovových částí kříže. Na kříži byl odstra-
něn starý nátěr a provedena nová povrchová úprava nátěrem 
v odstínu „Kovářská čerň“.  Korpus Ježíše Krista a Madony byl 
povrchově upraven zlacením 24 karátovým plátkovým zlatem. 
Na  pískovcovém podstavci byl odstraněn mech, vyčištěn ká-
men, nápisová deska včetně písma, opravena poškozená místa, 
patina pro barevné sjednocení, vypsány nápisy na čelní straně 
a závěrečná hydrofobizace podstavce.

eliášův kříž: kovový kříž osazený do pískovcového podstavce. 
Kříž na parcele p.č. 3714, k.ú. Žatčany. Kříž je druhotně vyrobený 
a osazený. Z kovového kříže byl odstraněn starý nátěr a opatřen 
novým nátěrem v odstínu „Kovářská čerň“. Korpus Ježíše Krista, 
nápis „IN-RI“ byly opískovány a povrchově upraveny ve stříbrné 
barvě. Ve spodní části kříže chyběla Madona. Plastika byla odli-
ta dle podobné formy z jiného kříže, upravena ve stříbrné barvě 
a  umístěna na  chybějící místo na  kříži. Na  pískovcovém pod-
stavci byl odstraněn druhotný fasádní nátěr, zpevněn kámen, 

doplněna  a opravena poškozená místa, přespárovány spoje, 
vyčištěn a obnoven nápis na čelní straně, sjednocena barevnost 
a závěrečná hydrofobizace. 

Starosta obdržel nabídky dvou zhotovitelů, pana Libora Jaroše 
ve výši 146 894 Kč a pana Jaroslava Hasíka ve výši 116 765 Kč.
Zastupitelé posoudili na  12. zasedání ZO dne 18. 9. 2019 do-
šlé nabídky a  pro realizaci zakázky vybrali pana Jaroslava 
Hasíka, opravy a údržba předmětů a děl kulturní povahy, Vrbice, 
se kterým byla uzavřena smlouva o dílo.

Zhodnocení přínosu poskytnuté dotace: 
Celkové náklady na  opravu dvou křížů činily 116  765 Kč, výše 
dotace z rozpočtu JMK činí 38 000 Kč.
Opravou sakrálních staveb místního významu obec řádně peču-
je o svůj majetek, který připomíná historii a tradice a také úctu 
k našim předkům, kteří jistě měli důvod tyto sakrální stavby bu-
dovat.
Obec si cení spolupráce s JMK a jeho podporou v rámci dotač-
ního titulu. 



6 /28 Žatčanský zpravodaj 2020

roZpočet obce na rok 2020

Na prosincovém zasedání ZO byl schválen rozpočet takto: příjmy 18 895 100 Kč, výdaje 24 305 000 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji 
bude kryt z rezervy minulých let ve výši 5 409 900 Kč. Rozpočet byl schválen jako schodkový.
Finanční vztahy k jiným rozpočtům a osobám činí 1 765 400 Kč, z toho ZŠ a MŠ ve výši 1 381 000 Kč, Rezerva na financování vodo-
vodu a kanalizace 250 000 Kč.
Nejvýznamnější investiční akcí je rekonstrukce komunikace v Koutě včetně odvodnění v ceně cca 8 500 000 Kč.

třídění Rozpočet 2020
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou
Daň z příjmů práv. osob
Daň z příjmů práv. osob za obce
Rámcový ukazatel - Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
Daň z přidané hodnoty
Rámcový ukazatel - Daně ze zboží a služeb
Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon
Poplatek za provoz systému komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek ze užívání veř. prostr.
Příjmy úhr. za dobýv. nerostů a popl. za geo. pr.
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Rámcový ukazatel - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
Daň z nemovitých věcí
Rámcový ukazatel - Majetkové daně
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (staré železo, papír, energie k nájmu, 
knihovní poplatky)
Příjmy z prodeje zboží
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí (kanalizace, 
vodovod,hřiště,budovy č.93,111, stožár)
Příjmy z pronájmu movitých věcí (pivní sety, pódium)
Příjmy z úroků
Rámcový ukazatel - Příjmy z vlastní činnosti
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (EKO-KOM, přeplatky energií)
Rámcový ukazatel - Ostatní nedaňové příjmy
Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetk (vodovodní přípojky)
Rámcový ukazatel - Příjmy z prodej kapitál.majetku a ost.kapit.příjmy
Závazný ukazatel - NI př.transf. ze st.r. v rám. souhr. dotačního vztahu 

Závazný ukazatel - Ost. Inv. př.transfer. ze státního rozp.(silnice Kout)

PŘÍJMY CELKEM

Rozpočet obce Žatčany na rok 2020 - PŘÍJMY (v Kč)
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Odvět.  
třídění Rozpočet 2020

Ozdrav.hosp.zvířat,pol. a spec.plodin a zvláštní veterinární péče (péče o nalezené 

Závazný ukazatel: Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
Cestovní ruch (Region Židlochovicko, Mohyla míru o.p.s.)
Závazný ukazatel: Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
Silnice (rekonstrukce v Koutě, dopravní značení)
Ost. záležitosti pozemních komunikací (chodník u evang.hřbitova)
Provoz veřejné silniční dopravy (autobusové zastávky)
Bezpečnost silničního provozu (ukazatel zpom.rychlosti)
Dopravní obslužnost  (příspěvek na IDS JMK)
Závazný ukazatel: Doprava
Pitná voda (rezerva na obnovu vodovodu,přípojky vody)
Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly (rezerva na obnovu kanalizace, 
dešť.kanalizace Kout)

Vodní díla v zemědělské krajině (rekonstrukce stavidla rybníka,oprava hráze)

Závazný ukazatel: Vodní hospodářství
Základní školy (provozní příspěvek, projek nové MŠ a přístavby ZŠ, rekonstrukce 
podlah ZŠ, dar žákům, rezerva na plat učitele)
Závazný ukazatel: Vzdělávání a školské služby
Činnosti knihovnické
Ost. záležitosti kultury (obecní kronika)
Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult… (oprava křížů)
Činnosti registr.církví a nábožen. spol.

Ost. záležitosti sdělovacích prostředk (Zpravodaj)

Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků (vítání občánků a finanční dar narozeným 
dětem, kulturní akce, péče o kroje, příspěvek na hody, CD mužáci)

Závazný ukazatel: Kultura, církve a sdělovací prostředky
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce (víceúčelové hřiště)

Ost. sportovní činnost (podpora spolků OREL,SOKOL, SK a sportovní turnaje)

Využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště, podpora MK ALKA, Junák, Misijní 

Zájmová činnost a rekreace j.n. (zájezdy, podpora myslivců, dobrovolných hasičů)

Závazný ukazatel: Sport a zájmová činnost
Nebytové hospodářství (obecní budovy - opravy, energie)
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj j.n. (nákup pozemků )
Závazný ukazatel: Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů
Sběr a odvoz komunálních odpadů (popelnice, kontejnery do Klobouk)
Sběr a odvoz ostatních odpadů (tříděné odpady, suť, skládka)
Využívání a zneškodňování ostat.odpadů (kompostárna)
Chráněné části přírody (naučná stezka)
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Závazný ukazatel: Ochrana životního prostředí
Ost. soc.péče a pomoc dětem a mládeži (příspěvek na OSPOD Židlochovice)
Soc.pom.osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepř

Rozpočet obce Žatčany na rok 2020 - VÝDAJE (v Kč)
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Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd
Domovy pro osoby se zdrav.postiž - Diakonice Klobouky
Ost. služby a činn. v obl. soc. prevence (příspěvek na Linku bezpečí) 
Závazný ukazatel: Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním 
zabezpečení a politice zaměstnanosti
Krizová opatření (povinná rezerva)
Závazný ukazatel: Civilní připravenost a krizové stavy
Požární ochrana - dobr. část
Závazný ukazatel: Požární ochrana a int. záchranný systém
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy (obecní úřad)
Závazný ukazatel: Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické 

Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací (poplatky z peněžních operací)
Pojištění funkčně nespecifikované (pojištění majetku obce a školy) 
Ost. finanční operace (daň z příjmů obce)
Závazný ukazatel: Finanční operace
Finanční vypořádání minulých let
Ostatní činnost j.n. (Region Cezava, obecná rezerva)
Závazný ukazatel: Ostatní činnosti
VÝDAJE CELKEM
Z toho investiční výdaje

FINANCOVÁNÍ Rozpočet 2020
Čerpání rezervy minulých let
FINANCOVÁNÍ CELKEM

Finanční vztahy k jiným rozpočtům a jiným osobám Rozpočet 2020
Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, p.o.  
z toho odpisy 119 444 Kč
Poskytnutí dotace dle zák. č. 250/2000 Sb., kteří nejsou jiným veřejným rozpočtem 

Diakonie Klobouky - dotace dle zák. č. 250/2000 Sb.
Podpora spolkům a jiným organizacím - dary (Junák, MK Alka, myslivci, SK, Linka 
bezpečí)
Podpora spolkům a jiným organizacím - dary (Misijní klubko)

DSO Region Židlochovicko
Závazný ukazatel (položky)

Finanční rezervy rozpočtu Rozpočet 2020
Vodovod - finanční rezerva na obnovu  (tvořena od r.2018)
Kanalizace - finanční rezerva na obnovu  (tvořena od r.2018)
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Tř. Výdaje podle tříd rozpočtové skladby
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje

Tř. Příjmy podle tříd rozpočtové skladby
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery

Rekapitulace rozpočtu Rozpočet 2020
Příjmy 
Výdaje

Financování

V příjmech u transferů je závazným ukazatelem položka. 
U výdajů je závazným ukazatelem oddíl, u vztahů k jiným rozpočtům a jiným 
osobám je závazným ukazatelem položka.

Schváleno ZO dne 18. 12. 2019, usnesení č. 11.

Ing. František Poláček, starosta obce

na Závěr

Obec má uzavřenou smlouvu s městem Židlochovice na řešení přestupků.
Za každé ohlášení, které řeší policie, platí obec poplatek 1 500 Kč. A to jsou Židlochovice ještě z levného kraje. V loňském roce 
se tato ohlášení zvýšila o třetinu proti roku 2018, budeme platit 18 000,- Kč. Jsou přestupky, které před tuto komisi patří, ale když 
některá ohlášení čtu, tak se až divím, k jakým událostem jsou občané schopni volat policii. Někdy stačí trochu dobré vůle a emoce 
klidnit jiným vhodným způsobem.

Je to možná jen můj pohled anebo téma na zamyšlení.
Ing. František Poláček, starosta obce

roZhovor S předSedou
finančního vÝboru obce 

inG. lukášem jurečkou 

Mgr. Tomáš Kalla

Lukáš Jurečka, narozen 
7. 1. 1976 se do Žatčan 
přiženil v  roce 1999. 
Vystudoval obor provoz 
techniky na Mendelově 
univerzitě v Brně odkud 
má titul Ing.
S  manželkou Marií má 
4 děti, Zdislavu, Karo-
línu, Markétu a Lukáše.

Lukáši, po  kolikáté 
jsme mohli vidět tvoje 
jméno na  kandidátce 
a  po  kolikáté už use-
dáš k  zastupitelské-
mu stolu?

Poprvé jsem kandidoval do zastupitelstva v roce 2002 na kan-
didátce Orla a ačkoliv jsem to nečekal, byl jsem zvolen do za-
stupitelstva. V  dalších volbách jsem byl zvolen za  KDU-ČSL. 
Kandidoval jsem pětkrát do  zastupitelstva a  nyní, i  když si to 
moc nepřipouštím, jsem tam služebně nejstarším zastupitelem. 

Měl jsi vždycky politiku v krvi? Hájíš zájmy lidí také někde 
jinde než v Žatčanech? 
Politiku jsem začal vnímat od roku 1989. Doma jsme televizi ne-
měli, a tak jsme chodili asi 300 metrů z domu na večerní zprávy 
ke staříčkovi. Komunální politiku jsme doma probírali díky mé 
mamince, která byla od roku 1994 v zastupitelstvu v mé rodné 
obci v Kokorách.
V  současnosti jsem aktivní v  KDU-ČSL jako místopředseda 
okresního výboru. Také jsem v  Zemědělském svazu ČR jako 
předseda územní organizace Brno-venkov a  Znojmo. Země-
dělský svaz je nevládní organizací, která zastupuje zemědělce, 
má možnost připomínkovat chystané zákony a vyhlášky, hájí zá-
jmy zemědělců v naší zemi a propaguje zemědělství, například 
na portálu www.zemedelstvizije.cz. Dnes lidé o zemědělství ví 
čím dál tím méně, a  proto si zeměděců neváží. Mnohdy mají 
dojem, že se potraviny „vyrábí“ v supermarketech a zemědělec 
je jen ten, kdo práší, hlučí a někdy i smrdí a otravuje krajinu. 
Snažím se to změnit.
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Ze ZákuliSí ZaStupitelStva 

Mgr. Tomáš Kalla

Od voleb 2018 už uběhl více než rok, proto se logicky nabí-
zí bilancovat a ohlédnout se za mými premiérovými 12 měsíci 
ve funkci zastupitele. Když mě můj tchán lanařil na kandidátku 
a já viděl, že ho budu nahrazovat na 6. pozici, ani trošku jsem 
si nepřipouštěl, že bych se měl na  obec dostat. O  to víc mě 
překvapilo, když jsem v ono osudné sobotní odpoledne začal 
po  fotbalovém zápase přijímat v  smskách gratulace. A  vzhle-
dem k počtu hlasů jsem tuto důvěru voličů nemohl odmítnout. 

Chvíli člověku trvá, než si zvykne na nové prostředí, nové infor-
mace a nový způsob komunikování. Přichází nová výzva a nová 
zodpovědnost. Nakonec si všechno sedne a po pár měsících se 
zdá být život zase v normálu. Ale zdání klame. Teď už je totiž 
nemožné projít náměstí „ve špičce“, aniž by se k vám neseběhlo 
tucet maminek, žádající aktuální stav investic do školky a školy. 
Při procházce po Nivách už se nevyhnu dotazům ohledně vysa-
zování zeleně a zadržování vody v krajině. Když jedu na sklád-
ku, dostávám otázky na tělo kvůli třídění odpadu. 

A během návštěvy mé rodiny si ze mě nezapomene utahovat 
děda. Prý, jak jsme si mohli dovolit vysadit u Ninja parku olše, 
když by se tam evidentně hodil javor. 

Zvýšená interakce s  občany má však zejména pozitiva. Díky 
nim si rychle uvědomuji, že i když jsou palčivé problémy obce 
obvykle během na dlouhou trať, je malým vítězstvím i pouhé vy-
volání diskuze o nějakém tématu, které bylo zbytečně u ledu. 
Takovým příkladem může být již zmiňované třídění odpadu, 
resp. navýšení sběrných míst, nová zastávka u sokolovny, nebo 
třeba zlepšení komunikace mezi obecním úřadem a občany.

Svůj rok v nové roli proto hodnotím pozitivně. Dokonce jsem na-
pravil neupravenou předzahrádku u domu. A to se přece počítá, 
ne? Tak snad budu žít chvíli s čistým štítem. Alespoň do příštího 
dotazníkového šetření.

Vzhledem k novým událostem ve vrcholné politice se nejde 
nezeptat. Co říkáš na  svého bratra Mariana, který se stal 
novým předsedou KDU-ČSL?
Marian byl už v roce 2010 jedním z těch, kteří se rozhodli, že 
vrátí lidovce do  sněmovny. Objel na  své náklady ve  volném 
čase s  malou skupinou lidí celou republiku, většinou vlakem, 
a osobně se snažil co nejvíce mluvit s lidmi a vnímat jejich situ-
aci, co je trápí a co potřebují řešit. I díky této práci, se podařilo 
KDU-ČSL vrátit se v roce 2013 do sněmovny. Vím že je Marian 
velmi pracovitý. Když byl ministrem zemědělství (2013–2017), 
tak jsem za ním několikrát byl. Jednou jsem u něho v bytě pře-
spával. Šel spát o půl druhé v noci a ráno v 5,45 už byl na mini-
sterstvu financí jednat o rozpočtu pro své ministerstvo. Vím, že 
za ty 4 roky ve funkci ministra toho moc nenaspal. Myslím, že se 
stejnou chutí se Marian pustí do práce i nyní.

Jsi stále jeho poradcem? Nezávidíš mu trochu? :-)
Poradce jsem mu dělal poslední 2 roky, když byl ministrem. Měl 
jsem podmínku, že to budu dělat jedině zdarma. Novináři tomu 
nevěřili a před volbami o mně vyšel článek, kde jsem byl pode-
zírán, že z toho něco mám. Politika je nevděčná práce pro ty, 
kteří ji dělají pro lidi kolem sebe z přesvědčení. To jsem si vy-
zkoušel sám na sobě. Proto Marianovi vůbec nezávidím a sna-
žím se jej podporovat.

Teď ale zpět do Žatčan, co je tvým úkolem v rámci finanční-
ho výboru?
Finanční výbor má za úkol kontrolovat hospodaření s financemi 
a majetkem obce. To znamená nejen kontrolu účetnictví obce, 
ale také kontrolu účelně vynaložených peněz, které obec po-
skytuje škole a dalším organizacím v obci ze svého rozpočtu.

Máš nějaký cíl v rámci probíhajícího období? Jaké bys rád 
dosáhl změny?
Myslím, že máme krásnou obec a že se v ní dobře žije. Pro to, 
aby to však fungovalo nadále, je třeba stále něco vylepšovat 

a zdokonalovat. Proto podporuji například kruh zeleně kolem 
obce, postupnou rekonstrukci místních cest a chodníků, rozší-
ření kapacity školky a školy vybudováním nové budovy na škol-
ním pozemku. Chybí nám cyklistické napojení směrem na Brno. 
Osobně mne trápí oteplování krajiny a sucho. Například bych 
chtěl, aby se už neobjevovaly na nových domech černé střechy, 
které jsou už na konci května o 14°C teplejší než střechy červe-
né. Zjistil jsem to nedávno, kdy jsem měl možnost vidět letecký 
snímek z termokamery. Dále, aby se dešťová voda neodváděla 
rovnou do potoka, ale aby zasakovala do země.

 Je tu nějaký problém, který se dlouhodobě nedaří vyřešit?
Myslím, že je to stav hlavní silnice v obci. Už v roce 2016 měla být 
řešena rekonstrukce. Řešení je v rukou krajské správy a údržby 
silnic a v tuto chvíli nám nezbývá než psát a podepisovat petice.

Co se naopak zastupitelstvu daří?
Myslím, že se díky rozvojovému výboru a dotazníku, který ob-
čané vyplnili, podařilo vytvořit plán všech důležitých akcí, které 
chceme v obci a jejím okolí provést. Tento plán akcí se daří po-
dle dostupných financí postupně realizovat. Možná to není tolik 
vidět, ale připravit v dnešní době například rekonstrukci cesty 
je mnohem těžší a delší na papíře (různá povolení apod.), než 
potom v terénu.

Jak jsi na tom s volným časem? Věnuješ se nějakým aktivi-
tám?
Volného času popravdě moc nemám. A  pokud ano, snažím 
se jej trávit s  rodinou. Kromě svých povinností v práci v druž-
stvu POOSLAVÍ (u Oslavan) a aktivit, které jsem již zmínil, hraji 
na housle v cimbálové muzice Donava.

Děkuji za příjemný rozhovor. Chtěl bys něco na závěr vzká-
zat našim občanům?
Přeji všem, ať se jim daří a ať se jim v Žatčanech dobře žije!
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proGram roZvoje obce 2020–2023 

Ing. Jan Binek, Ph.D.
předseda Rozvojového výboru obce

Nový program rozvoje obce na  další 4 roky je hotový. Zastu-
pitelstvo obce jej schválilo 18. 12. 2019. V analytické části jsou 
shromážděny detailní informace o  obci a  najdete zde řadu 
zajímavých statistických dat. Texty jsou doplněny obrázky dětí 
za základní školy. V návrhové části jsou potom sestaveny pro-
jekty a  činnosti, kterým se chce zastupitelstvo obce do  roku 
2013 věnovat. Ke všem projektům jsou uvedeny různé aspekty 
realizace. Projekty a činnosti jsou pro průběžnou práci zastupi-
telstva sestaveny ještě v přehledu aktivit, který zastupitelstvo 
každý rok aktualizuje.
Program rozvoje vznikal od  jarních měsíců 2019. Každý měsíc 
se rozvojový výbor věnoval diskuzi řešení jednotlivých problé-
mů a  přepracoval a  doplňoval dosud neuskutečněné aktivity 
končícího programu rozvoje. Návrhy řešení byly postupně před-
stavovány, dolaďovány a odsouhlasovány na jednání zastupitel-
stva obce. V červnovém dotazníkovém šetření se 190 občanů 
vyjádřilo k budoucnosti obce. 11. listopadu proběhlo společné 
setkání rozvojového a finančního výboru a byl sladěn návrh pro-
gramu rozvoje a rozpočtu obce na rok 2020. 17. listopadu 2019 
proběhlo setkání s občany.
Program rozvoje i přehled aktivit jsou ke stažení na webových 
stránkách obce v sekci Rozvoj obce.

Setkání s obyvateli 17. 10. 2019
Setkání se uskutečnilo od  16 hodin v  orlovně. Setkání zahájil 
přivítáním starosta obce František Poláček. Připomenul výročí 
30 let od sametové revoluce. Předseda rozvojového výboru za-
stupitelstva obce Jan Binek představil vznik nového programu 
rozvoje, zajímavé informace o obci a hlavní plánované činnosti 
do  roku 2023. Poté oba okomentovali některé rozvojové zá-
měry. Následovala diskuze, v niž přítomní občané kladli různé 
otázky. Celkem se setkání zúčastnilo 63 osob.
V  18 hodin zastupitelé odešli položit kytici k pomníku padlým 
na návsi. Zapálili zde symbolických 30 svíček a uspořádali je 
do tvaru srdce.
Po jejich návratu do orlovny byl promítnut cca 30 minutový film 
pana Křivého z 1. obecní zabíjačky v roce 2008 a 9 několikami-
nutových snímků z činnosti Sokola (např. spartakiádní cvičení, 
výlet do zoo, výlet do Prahy, oslavy výročí v roce 1976) a mysli-
veckého sdružení (střelby ve Starém lese, hon, krajina).
V sále orlovny bylo vystaveno 21 obrázků žáků ze základní školy 
na  téma „co se mi v obci líbí“ a „jak by obec měla vypadat“. 
V přísálí orlovny byla připravena výstava shrnující rozvoj obce 
od roku 1989. K nahlédnutí byly např. obecní kroniky a materiá-
ly zpracované kronikářem obce Josefem Sedláčkem. Byly zde 
umístěny informace z činnosti spolků. Současně mohli návštěv-
níci shlédnout obrazy Martiny Saloňové a  sochařské výtvory 
Dominika Fialy z Kouta.

Otázky rozvoje obce
V  článku s  vyhodnocením dotazníkového šetření bylo avizo-
váno, že se postupně budeme ve  zpravodaji věnovat různým 

tématům, k nimž se občané vyjadřovali. První záležitostí je zlep-
šení komunikace mezi občany a  zastupitelstvem obce. V  za-
stupitelstvu jsme si uvědomili, že ač se dlouhodobě věnujeme 
řešení různých témat, tak mnohé informace o uskutečněných 
krocích nejsou občanům k dispozici. Toto chceme ve zpravodaji 
i na webu obce napravit. Současně vyzýváme občany k tomu, 
aby se ptali: osobně zastupitelů či e-mailem na  obec. Pro 
usnadnění položení elektronického dotazu a pro zveřejňování 
odpovědí byla na webu obce vytvořena sekce Dotazy občanů. 
Postupně ji budeme rozvíjet. Nyní již konkrétně ke dvěma do-
pravním záležitostem.

Zastávka u sokolovny
V  dotazníkových šetřeních i  v  různých osobních podnětech 
občanů dlouhodobě zaznívá kritika toho, že některé autobusy 
linky 612 po cestě z Nesvačilky do Sokolnic v Žatčanech neza-
stavují a  na  křižovatce na  návsi odbočí na  Újezd. Zastupitelé 
a rozvojový výbor se řešením zabývali již v roce 2015, znovu se 
k tomu vrátili v roce 2019. Hlavní faktory řešení je významnost 
problému, technické možnosti řešení a náklady na řešení.
Prvním krokem byla analýza počtu spojů, kterých se to týká. 
Dle jízdního řádu platného od prosince 2019 je takových spojů 
denně 6 do Sokolnic a 8 ze Sokolnic (ve srovnání s 20 návazný-
mi spoji jedním směrem), z nichž většina má alternativu linkou 
151. Bez návazností tak zůstávají pouze 2 vlaky směrem do Brna 
a 3 vlaky směrem z Brna (ke dvěma dalším vlakům nejede au-
tobus 612 vůbec). Z  tohoto pohledu tedy nejde o  nijak velké 
omezení dopravní obslužnosti obce.
Nejjednodušší variantou by bylo, aby projíždějící spoje jely 
obvyklou trasou přes Telnici. Tyto spoje mají garantované ná-
vaznosti přestupů v  Těšanech a  prodloužení o  několik minut 
by již bylo problematické. Toto řešení KORDIS odmítl. Druhou 
možností by byla zastávka na trase. Využití zastávek na návsi, 
či u  školy spolu s  otočením autobusu kolem kostela KORDIS 
opět není nakloněn, a to jak z časových důvodů, tak z důvodů 
horší průjezdnosti (ranní autobus v 7,25 se zde nicméně otáčí). 
Jedinou pravděpodobně průchozí možností je vybudování nové 
zastávky na trase projíždějících spojů (bohužel ani k této mož-
nosti nedal KORDIS obci zatím žádnou garanci zastavení).
Rozvojový výbor 3. 12. 2014 zkoumal technické možnosti řeše-
ní nové zastávky. Vzhledem k množství zatáček a omezených 
výhledů je jedinou možností vybudování zastávky v ulici Nesva-
čilská, z  hlediska pozemkového řešení se potom výběr zužu-
je na místo hned u sokolovny. Technicky je jedinou variantou, 
kterou silniční správní úřad povolí, tzv. zátková zastávka, tj. za-
stávka s fyzickým oddělením pruhů ( jako je např. v Kobylnicích). 
Znamená to rozšířit silnici do zálivů na obou stranách a upro-
střed vybudovat ostrůvek. Před tím se musí vyřešit majetkové 
záležitosti. Silnice je krajská, takže musí vše odsouhlasit kraj. 
Před sokolovnou patří jeden z pozemků Úřadu pro zastupování 
státu ve  věcech majetkových. Vyjednávání s  tímto úřadem je 
vždy složité a zdlouhavé a mnohdy neúspěšné.
Třetím faktorem je cena. Vybudování zastávky znamená i povin-
né vybudování přechodu pro chodce a nové řešení veřejného 
osvětlení před i za zastávkou. Cena obdobné zastávky v Kobyl-
nicích činila 1,7 mil. Kč a náklady se od té doby zvýšily. Je tedy 
třeba počítat minimálně s 2 mil. Kč.

RoZVoJ obce
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hiStorickÝ kalendář, i. čáSt

Vladimíra Sedláčková
kronikářka obce

1345 675 let Zmínka o prvním známém faráři Janu Stendhalovi.

1560 460 let Ves byla prodána stavům Markrabství moravského.

1600 420 let Kolem tohoto roku byla zvýšena věž kostela 
a zavěšeny 4 zvony.

1770 320 let Kostel přestavěn ve  slohu barokním. Původně 
byl zasvěcen sv. Martinovi, o  velké morové ráně v  r. 1616 jej 
zbylí občané r. 1618 zasvětili Nejsvětější Trojici. Původní kos-
tel či románská kaple byla později rozšířena a  přebudována 
ve  slohu gotickém Z  gotické tvářnosti kostela je zachována 
klenba v  presbytáři, po  levé straně oltáře kamenný svatostá-
nek a po pravé straně sedadlo pro kněze opatřené zdobným 

kamenným baldachýnem. Z  vnějšku presbytáře jsou viditelné 
kamenné opěrné pilíře. Při generální opravě kostela kolem r. 
1700 byl vnitřek úplně zrestaurován ve slohu barokním Gotická 
okna byla nahrazena lunetovými v dnešní podobě a byl posta-
ven nový hlavní barokní oltář. O padesát let později byly přista-
věny dva boční oltáře, které byly bohatě vyzdobeny umělecký-
mi řezbami. Kostel je památkově chráněn.

1785 235 let Olomoucký hrabě Dubský zakládá Třebomyslice.

1805 215 let Za  bitvy tří císařů byl filiální žatčanský kostel 
téměř vydrancován Francouzi.

1835 185 let Mlynář Paul Wrana nechal u Dvora postavit děkov-
ný kříž.

1840 180 let Mlýn Na hrázi byl přeměněn na zemědělský dvůr.

1850 170 let Byla vydána základní listina o  zrušení roboty 

Dle normy ČSN 73 6425-1 se mají zastávky veřejné linkové do-
pravy, které zajišťují místní dopravní obslužnost, umísťovat tak, 
aby docházková vzdálenost z výchozích a cílových míst v obci 
nebyla větší než 500 m ( jde ale spíše o doporučující záležitost 
a  v  praxi to ve  venkovských obcích často není možné dodr-
žet). Nejkratší vzdálenost z ulice Nesvačilské se pohybuje mezi 
300 a 500 metry, v případě Malé Nivy potom mezi 400 a 600 
metry. Norma tedy není splněna pouze u několika málo domů 
ve střední části ulice (všude jinde v obci činí docházková vzdá-
lenost méně než 500 m).
Zastupitelstvo obce v roce 2015 po porovnání počtu projíždějí-
cích spojů bez alternativy a ceny záměr nové zastávky zamítlo. 
V roce 2019 se zastupitelstvo k diskuzi vrátilo. Vedle uvedených 
faktorů, které hovoří spíše v neprospěch stavby, byl zohledněn 
i faktor vzdálenosti zastávek, kdy by nová zastávka znamenala 
pro obyvatele ze dvou zmiňovaných ulic zkrácení docházkové 
vzdálenosti o  cca 250 m. Nakonec se zastupitelstvo, i  vzhle-
dem k počtu podnětů z dotazníkového šetření, rozhodlo zařadit 
vybudování nové zastávky u  sokolovny do  programu rozvoje 
obce na období 2020–2023. V roce 2020 by měly proběhnout 
konzultace se správními úřady ohledně proveditelnosti a dle vý-
sledku se začne připravovat projekt. I v případě, že se potvrdí 
proveditelnost záměru, půjde ale o záležitost několika let.

Cyklostezka do Újezda
Obec má zpracovaný projekt i  stavební povolení na  výstavbu 
cyklostezky od okraje Žatčan podél silnice až k mostu U Zbraně 
na Újezd. Obec zvažovala financování přes výzvy místní akční 
skupiny Slavkovské bojiště (MAS), ale bez vyřešení návaznos-
tí nemohl být projekt podán. V minulých letech se totiž Újezd 
nebyl ochoten jednoznačně vyjádřit k  dalšímu pokračování 
na Újezd, tedy ke zpevnění stávající polní cesty, aby cyklostezka 
nebyla izolovaným úsekem.
V  zastupitelstvu města Újezda došlo po  roce 2018 k  posunu. 
Zastupitelstvo dalo radě města plnou moc k jednání s okolními 
obcemi o výstavbě napojení v podobě zpevněných účelových 
komunikací v rámci realizace komplexních pozemkových úprav 
nebo v  podobě cyklostezek. Vzhledem k  tomu, že Újezd má 
na  druhé straně Cézavy, než je polní cesta, pozemek určený 
pro cyklostezku, tak bude napojení řešeno cyklostezkou vysta-
věnou městem Újezdem.
Po vypsání dotační výzvy MAS na bezpečnost dopravy obě obce 
podají žádosti o podporu výstavby těchto návazných cykloste-
zek.

histoRie Žatčan
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na Chrlickém panství. První volby do obecního představenstva.
Starostou se stal Karel Matula, I. radním Martin Zapoměl, II. rad-
ním Jakub Kundera. V tomto roce prodělal kostel velkou promě-
nu. Pod věží byl probourán nový vchod do kostela, původní vchod 
z jižní strany byl zazděn. Opěrný sloup uprostřed chrámové lodi 
byl odstraněn, klenba válcovitě sklenuta, kamenná kazatelna 
nahrazena novou, dřevěnou. Také kůr byl rozšířen a podepřen 
ocelovými sloupy.

1880 140 let Pozemkové knihy byly převedeny na metrické míry.

1885 135 let Byla zrušena výroba cikorky. V  roce 1834 byl 
Žatčanský rybník vypuštěn a  pozemky pronajaty k  pěstování 
čekanky J. Reinerovi z Tuřan. Ten vystavěl vedle bývalého mlý-
na hospodářské budovy a byt pro správce statku a přes silnici 
naproti sušírnu na  čekanku. Čekanka byla krájena na  kostky 
a  sušena na  velkých sítech, usušená se vozila do  Tuřan, kde 
se mlela a vyráběla se z ní cikorka – přísada do kávy žádané 
po  celém světě. Když sušírna zanikla, byla budova „fabriky“ 
v r. 1895 pobořena a zbývající část upravena na byty pro panské 
dělníky.

1890 130 let Mlýn na hrázi koupilo od J. Reinera Biskupství br-
něnské.

1910 110 let Sčítání lidu; v Žatčanech žilo 519 lidí, v Třebomys-
licích 383, celkem 902 občané. Dne 13. 11. byla založena tělo-
cvičná jednota Sokol.

1915 105 let Do války byli povoláni 102 muži z obce.

1930 90 let Obnovena samostatná duchovní správa.

1935  85 let Věž kostela byla zvednuta o  80 cm, doplněn 
4. ciferník věžních hodin směrem k Újezdu. Dne 2. června byla 
slavnostně otevřena nová orlovna.

1945 75 let Dne 23. dubna osvobodila Rudá armáda obec 
od fašismu. Obec opustilo 20 německých kolonizátorů, do po-
hraničí se odstěhovalo 143 našich občanů.

1950 70 let Dne 22. února bylo založeno JZD (13 členů), na ná-
vsi postaven Pomník padlým.

Údaje jsou čerpány z knihy Z historie obce Žatčany od Josefa 
Sedláčka z roku 2011.

folklóR
Začanští muŽáci

Vladimíra Sedláčková

Po  skvělém úspěchu zájezdu do  Valdštejnské zahrady Sená-
tu ČR Mužáci pokračovali ve  svých pravidelných aktivitách 
– účastnili se programu na  oslavu dožínek na  nádvoří sokol-
nického zámku, účinkovali na tradičním Folklorním podvečeru 
s Rozmarýnou v Újezdě u Brna.
U  příležitosti výstavy „Šest let akademických“, která před-
vedla ukázky výtvarných prací Martiny Saloňové a  Dominika 
Fialy během jejich studia na Akademii výtvarných umění v Pra-
ze, zazpívali své nejoblíbenější písničky, a přispěli tak k příjem-
né atmosféře celého podvečera.

Mužáci doprovázeli školní děti při rozsvěcování vánočního 
stromu na  návsi v  Žatčanech. V  sobotu 14. prosince zazpíva-
li na adventním koncertu v Újezdě u Brna několik adventních 
a vánočních písní. Spolu s nimi účinkovaly i členky souboru Roz-
marýna, dětský folklorní soubor Šternovjánek a komorní soubor 
Jamírek. Na závěr programu všichni účinkující spolu s publikem 
zazpívali některé známé koledy.
Konec roku patří zpívání při mši sv. na  svátek sv. Štěpána. 
V Újezdě spoluúčinkoval i ženský pěvecký soubor Rozmarýna. 
Mužáci také vydatně pomáhali při hudebním doprovodu na 
Živém Betlému. Během roku se soubor rozrostl; potěšitelné je, 
že přibývají mladší ročníky. Tradičně jsou doprovázeni harmoni-
kou, basou, houslemi, příležitostně cimbálem a klarinetem.
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SvatomartinSká beSeda u cimbálu

Ing. Antonín Sedláček

V neděli 10. listopadu 2019 se uskutečnilo v sále místní orlov-
ny posezení s cimbálovou muzikou Donava u příležitosti svátku 
sv. Martina, kterému byl původně zasvěcen místní kostel. 
Žatčanské děti předvedly své hodové pásmo, náhodní muzikanti 
se přidávali ke  kapele. Začanští mužáci zazpívali své nejoblí-
benější písničky. Milými hosty byli mužáci z Otnic, kteří si říkají 
Blonďáci. Za  doprovodu harmoniky předvedli zdařilé pásmo 
táhlých i veselých písniček. Jejich vřelé a nadšené zpívání bylo 
odměněno vděčným potleskem. Návštěvníci mohli ochutnat 
mladá vína z  vinařství Plaček z  Moravských Bránic a  výborná 
sudová vína od Jana Husáka z Nesvačilky.
Příjemné odpoledne se protáhlo do večerních hodin.

krojovanÝ pleS

Mgr. Karla Jarošová

V  sobotu 4. ledna 2020 se v  žatčanské orlovně uskutečnil 
výroční 10. krojovaný ples. K  této příležitosti pořadatelé, Orel 
jednota Žatčany a KDU-ČSL Žatčany, nabízeli jedinečnou mož-
nost zakoupit si originální sklenici na víno s folklorním motivem 
od  místního akademického sochaře Dominika Fialy. K  tanci 
a poslechu hrála DH Zlaťanka, ale ve sklepě se spontánně sešli 
další muzikanti, kteří hráli na přání, převážně písně z Brněnska. 

Všichni krojovaní dostali krásný dárek od paní Marty Sedláčko-
vé. 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. Le-
tos náš ples navštívilo opravdu mnoho krojovaných, celkem ze 
41 obcí. Nechyběla bohatá tombola a soutěž o štamprdli slivo-
vice. Ke všeobecné spokojenosti a dobré náladě přispěla také 
dobrá vína z vinařství Plaček Moravské Bránice a z rodinného 
vinařství Husák z Nesvačilky. V kuchyni jsme se mohli občerstvit 
chutnými řízky z  restaurace Maryša z Těšan a  také domácími 
zákusky od Lidušky Kalvodové. Všichni zúčastnění se skvěle ba-
vili. Krojovaný ples v Žatčanech má velkou popularitu v širokém 
okolí, přináší radost z dobré muziky, tance a z nových setkání. 
Děkujeme účastníkům plesu za přízeň, které si nesmírně váží-
me a přejeme všem šťastný a požehnaný rok 2020!
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návštěva knihovny

Mgr. Simona Klimešová
učitelka ZŠ

V listopadu navštívili naši žáci knihovnu v Židlochovicích. Mladší 
žáci z 1. –3. třídy se setkali se spisovatelkou dětských knih, kte-
rá jim povyprávěla, jak vzniká kniha a některé z těch, co vytvoři-
la, jim také představila. Děti se mohly ptát na vše, co je o tomto 
zajímavém povolání zajímalo.

Starší žáci ze 4. a 5. ročníku se zúčastnili předvánočního pro-
gramu. Prohlédli si celou knihovnu a povídali si o tom, jak a čím 
mohou ve vánočním čase někoho obdarovat. Ne vždy musí být 
dárky jen koupené, ale své blízké můžeme obdarovat i tím, co 
pro ně vytvoříme. Z vyřazených nepotřebných knih si žáci vytvo-
řili stromeček nebo anděla. Tvoření je bavilo natolik, že skládali 
i na zpáteční cestě v autobuse. Paní knihovnice byly velmi pří-
jemné a vstřícné a čas strávený v knihovně byl pro děti vítaným 
zpestřením.

pololetí je Za dveřmi

Mgr. Alena Stávková
ředitelka ZŠ

Školní rok se neúprosně blíží do své poloviny, žáci se těší na svá 
pololetní vysvědčení a učitelé mají plné ruce práce s uzavírá-
ním klasifikace. I mezi nás letos v lednu zavítalo období nemo-
cí a vysoké absence. Většina dětí už je však zpátky v lavicích. 
Po pololetních písemkách je za odměnu čeká několik lekcí brus-
lení. Tentokrát pojedeme společně až do Olympia Brno, protože 
v Újezdu je letos kluziště plně obsazené.
Základní škola ukončila k 31. 12. 2019 1.etapu projektu financo-
vaného z  Evropských strukturálních fondů a  zahájila etapu 2. 

Vzdělávání pedagogů a  vzájemné sdílení zkušeností s  jinými 
školami jsme vyměnili za nově vzniklou funkci speciálního pe-
dagoga na malý úvazek 0,1. Tímto pedagogem je aprobovaná 
externí paní učitelka, která bude dojíždět pravidelně za našimi 
žáky a vést s nimi pohovor, diagnostiku, nápravu vzdělávacích 
obtíží aj.
Nejedná se však o doučovací činnost. Přítomností speciálního 
pedagoga stoupla naše škola velmi ve svých kvalitách.
Mnozí z vás již zaregistrovali i další novou posilu naší školy, kte-
rou jsou dva páni asistenti. Jejich působení ve škole je žádoucí, 
pomáhají žákům s výukovými obtížemi lépe zvládat učivo a ná-
roky na ně kladené.
Snažíme se, aby dítě ve škole bylo spokojené, šťastné, aby se do 
školy těšilo a zároveň, aby se vzdělávalo, jak nejlépe dovede.

podZimní vÝlet pro Seniory

Edita Bílá
členka Kulturního výboru

Dalším cílem našich obecních výletů za zážitkem se stal zámek 
Vranov nad Dyjí a  hrad Bítov. Tentokrát byl o  zájezd takový 
zájem, že bohužel nebylo možné všechny zájemce uspokojit. 
Ale můžeme přislíbit, že se výlet na Vranovsko bude příští rok 

o některém jarním víkendu pro žatčanskou veřejnost opakovat. 
Páteční ráno, stejně jako celý den, bylo teplé a slunečné, pří-
mo lákalo k výletu. A tak autobus plný natěšených žatčanských 
výletníků vyrazil v  7,45 hodin směrem ke  Znojmu. Naší první 
zastávkou byl zámek Vranov nad Dyjí a jeho reprezentační in-
teriéry. Rozdělení do dvou skupin jsme si prohlédli jeho krásné 
barokní sály, jídelny, koupelny, ložnice. Nejúchvatnějším byl Sál 
předků, ve kterém se nám až tajil dech nad tou monumentál-
ností. Člověku zůstává rozum stát nad tím, jak byli lidé na svou 
dobu neuvěřitelně chytří, šikovní a technicky zdatní.

Ze ŠkolkY a ŠkolY

akce konanÉ V obci
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Po prohlídce vranovského zámku jsme se autobusem přesunuli 
na hráz Vranovské přehrady, která prošla v posledních dvou le-
tech rekonstrukcí a pro veřejnost byla uzavřena. Bohužel i zde 
byl na první pohled znát velký úbytek vody. Slunce se odráželo 
ve vodní hladině a šimralo nás do nosů, až nám z toho pořád-
ně vyhládlo... Oběd jsme měli rezervovaný v Muzeu motocyklů 
na  Lesné. Prostředí hezké, ale lidská arogance nepopsatel-
ná. Bohužel zážitek s touto restaurací byl natolik negativní, že 
za celou naši skupinu výletníků jeho návštěvu nedoporučujeme. 
Naštěstí si výletníci nenechali (až na vedoucí zájezdu) den ni-
kým a ničím zkazit.
Naší další zastávkou byl hrad Bítov. Na ten jsme dorazili s mír-

ným zpožděním, ale již zase v dobré náladě a natěšeni na další 
zajímavou památku. Bítovský hrad je zvláštní především spous-
tou vycpaných psů a  jiných zvířat, včetně koně, který měl rád 
pivo, nebo lvice, která spávala se svým pánem v hradní posteli. 
Nejvíce se nám však líbila hradní kuchyně, ve které se natáčela 
povedená pohádka Tajemství staré bambitky. Výlet jsme zakon-
čili kávičkou a zákuskem v nedaleké restauraci. Pak už byl nej-
vyšší čas vrátit se domů. Stále za doprovodu teplých slunečních 
paprsků a jasného nebe. Do Žatčan jsme se vrátili v podvečer-
ních hodinách příjemně utahaní. Snad až na zážitek s obědem 
byli všichni spokojení a již nyní se těší na další výlet.

lampionovÝ prŮvod Světlušek

Zuzana Nováková
Mateřský klub Budulínek

Ve  středu 23. 10. 2019 se konal tradiční Lampionový průvod 
světlušek. Akce začala v 17,00 hodin na návsi, kdy za úžasné-
ho slunečného počasí postupně přicházely děti i dospělí. Děti 
plnily pár jednoduchých úkolů, za které pak dostávaly drobné 
odměny a malované broučky.
Během soutěží nám hrály písničky o  broučcích. Děti si mohly 
také nechat pomalovat obličej. Pro všechny byl k dispozici na za-
hřátí voňavý horký jablečný džus či čaj. A všem příchozím jsme 
rozdali plný koš krásně nazdobených a  výborných perníčků. 
Po setmění se vydal vesnicí dlouhý průvod různobarevných lam-
pionů. Na konci cesty u pyramidy nás čekal krásný rozsvícený 
park a lesní domeček, ve kterém spinkal včelí medvídek. V jeho 
okolí děti uložily pod listí k zimnímu spánku svoje broučky a be-
rušky. Verča Lízalová broučkům řekla básničku a všichni společ-
ně jsme jim zazpívali ukolébavku.
Večer byl zakončen na hřišti krátkým ohňostrojem.

Hlavně díky úžasnému počasí se akce vydařila a děti si domů 
odnesly plno dojmů a každý jednoho broučka, kterého si uložily 
na zimu v pokojíčku.
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vÝStava uměleckÝch děl

Vladimíra Sedláčková

Ve dnech 8. – 10. listopadu 2019 se uskutečnila výstava umělec-
kých předmětů – obrazů a plastik mladých žatčanských umělců 
Martiny Saloňové, roz. Jarošové a Dominika Fialy. Výstava měla 
příznačný název „Šest let akademických“, neboť jí předcházelo 
šest let studií na Akademii výtvarných umění v Praze. Umělec-
ká díla byla vystavena v Újezdě u Brna v prostorách restaurace 
Na Rychtě.
Na  vernisáži výstavy zazněly emotivní projevy obou mladých 
tvůrců, kteří se vyznali ke svému zaujetí a lásce ke zvolenému 
profesnímu oboru, ke  kterému byli formováni od  útlého dět-
ství svým otcem, resp. strýcem p. Liborem Jarošem, zkušeným 
malířem a restaurátorem. Ten je oba připravoval ke středoškol-
skému studiu na Střední škole umění a designu, stylu a módy 
v Brně. Po úspěšném absolvování školy oba zamířili do Prahy 
na AVU, kde studovali restaurování – Martina restaurování vý-
tvarných děl malířských a  polychromované plastiky, Dominik 
restaurování soch.

Martina Saloňová, roz. Jarošová (*1993) se již při vysokoškol-
ském studiu věnovala restaurování i umělecké tvorbě ve spo-
lupráci a  pod vedením svého otce Libora Jaroše. Při činnosti 
v  jeho ateliéru ji zajímala práce s historickými díly a znovuna-
vracení života omšelým památkám. V prvních ročnících na AVU 
se věnovala studiu historických technik, které uplatňovala 

v malbě figury, portrétu a zátiší. V dalších letech se již zabývala 
odborným restaurováním. Zúčastňovala se různých restaurátor-
ských workshopů a seminářů. Během pátého ročníku studovala 
v rámci programu Erasmus na „Accademia di Belle Arti di Brera“ 
v  Itálii. Mimo restaurování se věnuje i  vlastní malířské tvorbě. 
Na výstavě byla k vidění i její velmi zdařilá zátiší i malebná zá-
koutí krajiny a přírody. Během studia se provdala a v součas-
nosti žije v Žatčanech.

Dominik Fiala (*1993) byl k  umění přiveden svým strýcem 
a kmotrem Liborem Jarošem. Spolu se svou sestřenicí Martinou 
prošli jeho důkladnou přípravou na  středoškolská umělecká 
studia – vystudoval design průmyslových výrobků. Ve  třetím 
ročníku se rozhodl, že modelovat tvary rukama ho baví více než 
modelování v počítači. Na AVU si zprvu vyzkoušel obor figurální 
sochařství, následně se věnoval studiu restaurování soch. Bě-
hem školy měl příležitost realizovat vlastní volnou tvorbu. Mezi 
poslední patří socha svatého Floriána na nové těšanské hasič-
ské zbrojnici a freska na hasičce v Moutnicích. Při studiích zalo-
žil rodinu a bydlí v Žatčanech.

Oba mladí umělci stojí na počátku svých profesních kariér. Těž-
ké studium je už za  nimi. Mají ty nejlepší předpoklady uspět 
v  tomto náročném, ale krásném oboru. Je potěšitelné, že 
se usadili se svými rodinami v  Žatčanech a  hodlají se zapojit 
do  folklorního a  společenského života obce a nadále rozvíjet 
své schopnosti a talenty.

nedělní poSeZení Se Seniory

Edita Bílá
členka Kulturního výboru

Poslední listopadovou neděli zaplnili velký sál orlovny žatčan-
ské seniorky a  senioři, aby si užili odpoledne plné písniček 
jejich srdcí. Besedu zahájil místostarosta Ing.  Jiří Ryba, který 
seniory přivítal a krátce shrnul právě končící rok.
Následovalo promítání dokumentu pana Jana Křivého a vzpo-
mínání na posezení z minulých let. Z obrazu se na nás usmívalo 
i mnoho tváří, které mezi námi bohužel již nejsou.
Dokument končil návštěvou pana Jiřího Helána před čtyřmi lety. 
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Tenkrát rozezpíval i roztančil 
orlovnu a dovoluji si napsat, 
že letos se mu to povedlo 
ještě více, a  málokomu se 
večer chtělo domů.
Spokojení senioři se občer-
stvili při víně, zazpívali si, 
někteří zatančili, vzájemně 
si popovídali, a příjemně tak 
strávili nedělní odpoledne 
s  usměvavým panem Helá-
nem a jeho doprovodem. 

vánoční jarmark

Radka Procházková
předsedkyně Kulturního výboru

Začíná adventní čas, všichni zdobí své domy a těší se na Váno-
ce. Rozhodli jsme se toto období lidem trochu zpříjemnit a při-
pravily pro ně Vánoční jarmark. Naším úmyslem bylo ukázat, 
že takový jarmark není jen o nakupování dárků, že za každým 
krásným výrobkem stojí ruce našich šikovných spoluobčanů, 
a my Vám je touto cestou chtěli představit. Do své práce vklá-
dají srdce, proto jsou jejich výrobky jedinečné.
Vánoční atmosféru umocnil Betlém, který se stal ozdobou ce-
lého jarmarku. Zapůjčila nám ho paní Gabriela Krejčí, za což jí 
moc děkujeme. Velký dík patří všem, kdo přišli představit své 
výrobky, za  jejich vstřícnost a  přátelskou atmosféru, ke  které 
přispěli svoji účastí. Panu J. Osičkovi děkuji za pomoc při pře-
pravě a aranžování Betléma. Kolegyním z KV, Editě Bílé a Zdeně 

Dokoupilové za  pomoc při přípravě jarmarku. Janě Hrbkové, 
Lence Gregorové za přípravu dílniček pro děti. Samozřejmě vel-
ký dík patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na pří-
jemném zahájení předvánočního času.

tvoření pro maminky

Zuzana Nováková
Mateřský klub Budulínek

Loňský podzim jedna šikovná maminka, paní Lenka Svobodová, 
vymyslela tvoření zaměřené pro maminky od malých dětí, aby 
si na chvíli odpočinuly od běžných starostí a mohly se kreativ-
ně vyřádit. Samozřejmě mohl dojít 
kdokoli, kdo měl to štěstí a o tvoření 
se dozvěděl. Kapacita byla omezena 
prostorem a  nebylo třeba událost 
zveřejňovat, protože zájem byl velký. 
Bylo na výběr hned z několika tech-
nik. Mohly jsme si vyzkoušet pájení 
do dřeva, smaltování lžiček, ale nej-
větší úspěch mělo leptání skla. První 
leptání proběhlo v  říjnu u  Svobodů 
doma. Ozdobily jsme si skleničky, 
vázy, misky, co si kdo namyslel. Dru-
hé předvánoční leptání se konalo 
souběžně s jarmarkem v malém sále 
v  orlovně. Předvánoční leptání bylo 
zaměřené na baňky.
Paní Svobodová nám vše nachystala. 

Sehnala baňky nebo sklo a dle přání, pomůcky. S každým se 
domluvila na motivu a s manželem nám to nachystali. Dala si 
s přípravou velkou práci a vše měla precizně nachystané. Nám 
tvořícím stačilo jen přijít a užít si vyrábění bez jakýchkoli starostí 
s chystáním. Tyhle Vánoce tedy hodně lidí v Žatčanech dostalo 
krásné ručně vyráběné dárky.
Moc děkujeme paní Svobodové za  její aktivitu a už se těšíme 
na velikonoční dílničky.
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miSijní jarmark

Klára Zapomělová

I letos děti z Misijního klubka uspořádaly tradiční Vánoční misijní 
jarmark, který se konal v neděli 15. 12. 2019 na žatčanské faře. 
Byla možnost si zde nakoupit nějaké vánoční ozdoby či dárky, 
a pomoct tak lidem v misijních oblastech. Díky Vaší štědrosti se 
nám podařilo poslat na misie krásných 12 491 Kč!!

Děkujeme Vám, že nám pomáháte pomáhat :)
Doufáme, že si na jaře nenecháte ujít naši Misijní kavárnu.

Moc se na Vás těšíme!

divadelní předStavení
tj Sokol Žatčany

Mgr. Vlasta Sedláčková
režisérka

Po 35 letech se na žatčanská divadelní prkna v místní sokolov-
ně vrátila klasická pohádka Boženy Němcové Sůl nad zlato. 
Pohádka byla sehrána v  prosinci, nicméně divadelní přípravy  
začaly koncem prázdnin, kdy se vybíral titul a rozdělovaly role. 

Od září se divadelní soubor scházel dvakrát týdně. Zkoušky pro-
bíhaly dobře, protože většina našich herců má již několikaleté 
zkušenosti. Také naši dva nováčci se uvedli velmi dobře.
Letos se stala držitelkou Žatčanské Thálie (ceny určené „devá-
ťákům) Eliška Kalvodová, která byla po mnoho let velmi výraz-
nou tváří našeho souboru. Za všechny tři režisérky chci našim 
hercům moc poděkovat za skvělé výkony. Odměnou jim určitě 
byl i potlesk dětí z mnoha okolních škol a také návštěvníků po-
sledního nedělního představení.
Děkujeme také všem ostatním, kteří nám s  přípravou divadla 
pomáhali, protože bez nich by to prostě nešlo.

ŽivÝ betlém

Martina Fialová

V sobotu 28. prosince vpodvečer se konal na návsi tradiční Živý 
betlém připravený žatčanskými dětmi a  mládeží. Představení 
doprovázené koledami v  podání začanských mužáků a  členů 
scholy přilákalo mnoho diváků, a podařilo se tak vytvořit skvě-
lou betlémskou atmosféru.

Pro diváky bylo přiraveno svařené víno a čaj a po skončení si 
mohli ještě prohlédnout nedaleký kostel a kapli.
Pro vznik tradice jesliček – betlémů – měla význam událost, 
která se stala v roce 1223. Tehdy pozval italský šlechtic Giovanni 
di Velita Františka z Assisi, aby strávil Vánoce na jeho panství. 
Budoucí světec si prý přál vidět, jak právě narozený Ježíšek leží 
v nuzném chlévě na seně v jesličkách, a rozhodl se, že tento vý-
jev zobrazí. Vybral si pro ni jeskyni na vrcholu skalnatého kopce 
u vesničky Greccio, kterou upravil jako kapli a uspořádal v ní 
výjev narození Páně.
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Sem pozval v noci 24. prosince vesniča-
ny z širého okolí. Když nastala půlnoc, 
rozezněly se všude zvony a  kopec se 
míhal mnoha světly, jak si příchozí svítili 
na cestu pochodněmi. Když vystoupali 
k jeskyni, uviděli jesličky, oslíka a telát-
ko. Podle tradice byla tato událost ne-
jen prvním „betlémem“, ale byla tu prý 
poprvé sloužena i půlnoční mše.
V Česku mají jesličky a betlémy tradi-
ci přes 400 let. I  v  Žatčanech se tato 
tradice udržuje dlouho, nejprve to byly 
scénky u  jesliček v  kostele a  od  roku 
2008 probíhají představení venku. 
Svou první velkou premiéru v  roli 
Ježíška si tentokrát odbyla desetimě-
síční Isabela Kallová.

SilveStrovSká procháZka 2019 

JUDr. Milan Bedroš
pořadatel

Stává se již tradicí, že se řada spoluobčanů v tento významný 
den místo válení se doma u televize a tloustnutí chodí v případě 
příznivého počasí provětrat nenáročnou procházkou.
Dne 31. 12. 2019 se uskutečnil již 5. ročník Silvestrovské pro-
cházky kolem Žatčan do Nesvačilky v celkové délce cca 15km. 
Opět nám přálo hezké počasí a  bylo to taky znát na  účasti. 
V 10,00 hodin se nás na shromaždišti před hospodou sešlo asi 
30 osob včetně dětí, a to i v kočárcích. I když bylo pěkně a tuho, 
tak bylo blátivo, což jsme zjistili, když jsme první úsek šli ko-
lem Hrouzkova stáčiště PHM. U Eliášova křížku jsme se potkali 
s dalšími účastníky procházky, což byli většinou rodiče s dětmi 
v kočárcích z Nivy. Celkem se nás tam sešlo cca 50 účastníků 
vč. dětí. Po  občerstvení něčím na  zahřátí se někteří rodiče 
s dětmi v kočárcích vrátili do Žatčan, kde si u Sokolovny udě-
lali ohýnek s opékáním špekáčků. Většina účastníků se vydala 
do Nesvačilky po upravených obslužných cestách, přičemž pár 
to vzalo po blátě kolem Starého lesa.

Cestou byla další přestávka na  občerstvení u  Fialova křížku 
a  pak jsme se sešli u  obrátky naší procházky – rozestavěné 
kapli v Nesvačilce. Zde jsme zjistili stav rozestavěnosti, dojedli 
a  dopili svačiny, počastovali se něčím na  zahřátí a  připili si 
na zdraví, štěstí a pohodu v roce 2020 doneseným šampáněm. 
Na závěr jsme se na památku skupinově vyfotili. Pak jsme se 
po skupinkách vraceli po obslužných komunikacích do Žatčan 
na hřiště, kde jsme dorazili kolem 14,00 hodiny. U šaten jsme 
měli ohníček a opekli si špekáčky, kdy hlavně děti z toho měly 
radost a zážitek. Mnozí dospělí se ještě zastavili v místní hospo-
dě na pivní zápitek krásné procházky.
Musím konstatovat, že se stále rozšiřuje portfólio účastníků Pro-
cházky, kdy se sice neúčastnila řada skalních osob s  různých 
důvodů – pracovní den, pohřeb a jiné akce, ale zvedl se nový 
zájem od rodin například z Nivy, které se do obce přistěhovaly. 
Účelem Procházky není jen chůze, ale i  společenské setkání, 
seznámení se, popovídání apodobně. Věřím, že zájem o Pro-
cházku neupadne.

Na  další ročníky Žatčanských silvestrovských procházek jsou 
všichni zájemci srdečně zváni. Akce se v případě přijatelného 
počasí uskuteční se srazem v 10,00 hodin před hospodou.
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ŽatčanSkÝ košt Slivovice

JUDr. Milan Bedroš
pořadatel

Dne 11. 1. 2020 proběhl v  Orlovně 17. ročník Koštu slivovice. 
Na koštu se sešlo 25 vzorků ze švestek (trnek), meruněk a hru-
šek. Letošní košt byl poznamenán slušnou úrodou meruněk 
a hrušek, což bylo znát i  na počtu 18 soutěžících vzorků. Tak 
jako v  loni se urodily i  švestky, ale opět se jich do  soutěže 
přihlásilo málo – jenom 7, což bylo důvodem, že se soutěžilo 
v jedné smíšené kategorii – švestka, meruňka a hruška. Těchto 
25 vzorků posuzovalo 25 degustérů – koštéřů. Tradičně po se-
sbírání vzorků a jejich přelití do neutrálních lahví je anonymně 
rozlosovaly a označily osoby, které nesoutěžily (starosta obce 
a  spol). Košt proběhl za  účasti hostů a  veřejnosti, po  soutěži 
byla vyhodnocena tombola a proběhla zábava s tancem. Po se-
čtení výsledných bodů se na prvních třech místech umístili:
1. Bedroš Milan JUDr. 59 bodů číslo vzorku 3 – švestka
2. Kalla Ladislav 51 bodů číslo vzorku 19 – meruňka
3. Stiborová Eva Mgr. 49 bodů číslo vzorku 9 – meruňka
Po  sečtení bodů nezávislými skrutátorkami a  mém zjištění, 
že jsem na  1 místě jsem se „zhrozil??!!“, ale musím konstato-
vat, že jsme s bratrem v březnu 2019 vypálili dobrou slivovici, 
o čemž svědčí i  to, že když jsem před vyhlašováním výsledků 
„našel“ vzorek s  číslem 3, tak již byla láhev skoro prázdná 
a ostatní vzorky byly odpity tak do poloviny. Po skončení sou-
těže, vyhlášení výsledků, tomboly, předání cen a výher probě-
hl raut s dopíjením vzorků a tancem za hudebního doprovodu. 
Ke všeobecné spokojenosti si účastníci pochutnali na hovězím 

gulášku a rautu složeném s řízečků, tataráku a zeleniny. I díky 
sponzorům se úroveň soutěže stále zvedá a doufám, že bude 
mít soutěž i v budoucnosti stoupající úroveň. Tímto pořadatelé 
děkují sponzorům, a  to jmenovitě: Antonínu Mrkvicovi, Janu 
Křivému, Jirkovi Hanákovi – HAKR, Liboru Pickovi – PMS, 
Magdaléně Březinové, Milanu Krčkovi, Milanu Rudolecké-
mu, Mirovi Lízalovi, Olinovi Zapomělovi – QplanS, Ondrovi 
Rybovi, Petru Procházkovi, Radkovi Valentovi, Táni Gráfové, 
Tomášovi Zrzovi - KAPPA, Zdeňkovi Žalkovskému – Bemeta, 
Radku Lejskovi a Milanu Bedrošovi.
Poděkování si zaslouží i spolupořadatelé: Táňa Gráfová, Sońa 
Pavelková, Jana Valentová, Eva Stiborová, Nataša Nováko-
vá, Petr Jaša, starosta František Poláček a  fotografové Radek 
Lejska, Otto Valeš s kameramanem Františkem Krpenským.
Příští 18. ročník se uskuteční pravděpodobně 16. 1. 2021, kdy 
termín bude opět 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.
Valašská definice slivovice:
Zatracovaná i velebená průsvitná kapalina, která řetízkuje. Je 
to jako lék. V  malém množství může léčit, ve  větším rozvrací 
rodiny a páchá zlo. Je to valašský nektar. Nejlepší slivovice je 
z jižních svahů jižního Valašska. Tedy od Brumova přes Klobúky 
po Cichov. Kromě dostatku slunce se zde projevuje i  zvláštní 
kyselá půda. Je velký rozdíl mezi destilátem a lihovinou. Vyrobit 
destilát je mnohem náročnější, než lihovinu. Musíte sbírat trnky. 
Nesprávně označované švestky. Na Jižním Valašsku nejčastě-
ji trnky Bystřičky. Ideální jsou trnky malinko seschlé. „Pozdní 
sběr“. Zpravidla již prošlé mrazem. Ty jsou plné cukru. Zralá 
švestka má cukernatost cca 12%.
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ohlédnutí Za mySliveckÝm pleSem

MVDr. Jiří Ryba
Myslivecký spolek

První měsíc v roce má v Žatčanech v posledních letech dva kul-
turní vrcholy. Tím prvním je hned první sobotu ples krojovaný, 
určený pro milovníky kvalitní dechové hudby a  folkloru, a  tím 
druhým většinou o 14 dní později ples myslivecký.
Tento ples přitahuje své většinou již stálé hosty nevídanou tom-
bolou a zvěřinovými jídly za přijatelné ceny. Hudební produkce 
zajišťovaná v posledních dvou letech skupinou „AD HOC TEAM“ 
ze Slavkova u Brna je spíše zaměřena na hudbu moderní.
Historie plesů pořádaných myslivci se začala psát 23. 1. 1960, 
kdy se konal první ples. Hrála kapela p. Tomáše Fialy, vstupné 
14 Kčs se vybíralo za pár a řízek stál 8 Kčs.
S menšími přestávkami se tyto plesy konaly až do  roku 1986 
a od tohoto roku se již konají každoročně. V tomto roce se po-
prvé jako hlavní výhra v tombole losoval divočák.
Pořadové číslo tohoto letošního plesu bylo 43. V předstihu jsme 
oslovili jak místní, tak přespolní podnikatele, a také díky jejich 
příspěvkům se počet výher vyšplhal na 266.
Bohužel se opakovaně v souvislosti s tombolou vyskytl problém 
s nedostatkem losů. Je to těžko uvěřitelné, ale poslední obálka 
z připravené sady se prodala v 20,30 hod. Už teď si myslivci 

lámou hlavu nad tím, kolik obálek připravit pro ples následující.
Největší radost při losování hlavních cen mají šťastní výher-
ci z vepřových čtvrtí a selat. Za  tyto výhry musíme poděkovat 
hlavnímu sponzorovi plesu p.  Malcovi, majiteli jatek Petráveč 
na Vysočině.
Velmi spokojení byli i účastníci plesu, kteří přišli ochutnat zvě-
řinové speciality. Jako každoročně první zmizely kančí řízky 
s  výborným bramborovým salátem, slova chvály si kuchařky 
a kuchaři vyslechli také za srnčí guláš a dančí katův šleh s bram-
boráčkem.
V průběhu večera mají každoročně návštěvníci možnost vidět 
i kulturní vložku. Nejčastěji jsme zvali mažoretky z Lažánek, vy-
stoupila i skupina historického šermu a sledovali jsme i taneční 
představení manželů Polehňových.
Letos jsme pozvali k vystoupení orientální tanečnici s umělec-
kým jménem „Zafirah“. Její vystoupení bylo jistě originální, ale 
musíme přiznat, že část účastníků plesu příliš nezaujalo.
Spokojení hosté, kterých bylo letos 225, se začali rozcházet 
do svých domovů v 02,30, kdy ukončila svoji produkci hudba.
Dobrý dojem a  spokojenost z  letošního plesu snad nezhatila 
návštěvníkům ani drobná potyčka, jejíž důvod jsme ani nezjistili 
(obešla se naštěstí bez škod na zdraví a majetku).
Děkujeme všem účastníkům, sponzorům a  příznivcům naše-
ho plesu za každoroční přízeň a už nyní je můžeme pozvat na 
44. ples žatčanských myslivců 22. 1. 2021

Z modelářSkého klubu mk alka 

Zdeněk Sýkora
předseda spolku

Modelářský den 2019
V tradiční termín - na svátek sv. Václava proběhl již 11. Žatčanský 
Modelářský den. Tentokráte nám počasí vyšlo přímo na jednič-
ku, a tak po celé odpoledne až do pozdního večera byly k vidě-
ní pěkné ukázky modelů letadel. Na říčce mládež předváděla 
své RC modely a na provizorním autodromu „řádili“ s modely 
aut. Akce byla zpestřena malou výstavou žatčanských auto-mo-
to veteránů.

The Frank Ehling 1/2A Postal Texaco Challenge
Pod tímto názvem se již několik roků létá celosvětová poháro-
vá korespondenční soutěž na počest významného amerického 
propagátora leteckého modelářství Franka Ehlinga. Během let-
ních měsíců se členové jednotlivých týmů (minimálně tři sou-
těžící) domluví na konkrétní den, kdy každý odlétá 4 soutěžní 
lety, z nichž se 3 započítávají do výsledkové listiny. Soutěží se 
v délce letu, dle mezinárodních pravidel rádiem řízených histo-
rických modelů letadel kategorie 1/2 Texaco, což jsou repliky 
historických modelů stavěných podle plánů vzniklých do  roku 
1950, poháněných americkými/kanadskými spalovacími motor-
ky COX o obsahu 0,8 cm³.
Od roku 2016 se objevuje ve výsledkových listinách této sou-
těže také jméno naší vesnice, neboď někteří členové místní-
ho modelářského klubu ALKA, se svými výkony snaží přispět 
k úspěchu týmu České republiky. O tom, že se to občas podaří, 
svědčí výsledky loňského ročníku, kdy hlavně díky výkonu člena 
našeho klubu Roberta Šmídka, se náš tým umístil na krásném 
třetím místě.

spoRt
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ceZava cup 2019

Mgr. Tomáš Kalla

Dobrovolný svazek obcí Region Cezava se po roce opět sešel 
v otmarovském fotbalovém svatostánku, kde byla jako obvyk-
le naprosto luxusně připravená tráva, jako by domácí hostitelé 
čekali účastníky Ligy mistrů. Zastupitelé členských vesnic se 
porovnali do šesti týmů a ty se utkaly ve dvou základních skupi-
nách o putovní pohár, který letos obhajovali borci ze společné-
ho týmu Měnína-Blučiny (letos posíleni o Otmarov). Vyrovnané 
zápasy a chvílemi i špičkové výkony některých zastupitelů byly 
povzbuzovány fanoušky, kteří se dobře bavili. A především o to 
šlo. Sice jsme zhlédli krásné, a někdy i penaltami rozhodované 

zápasy, cílem však bylo budování dobrých sousedských vztahů 
v rámci našeho regionu. A to se jistě podařilo jak při fotbale, tak 
i při následném společenském programu.
Společný tým Žatčany-Moutnice nezačal skupinu dobře 
a  v  úvodním utkání podlehl Nesvačilce 0:1. V  tu chvíli nebyly 
postupové vyhlídky ze skupiny příznivé. Náš tým se musel spo-
lehnout na vítězství Těšan nad Nesvačilkou a následně ve vzá-
jemné konfrontaci porazit Těšany bez inkasované branky. Obojí 
se nakonec podařilo a po výhře 2:0 se mohly Žatčany-Moutnice 
těšit na semifinále. Jakékoliv papírové předpoklady byly smá-
zány hned v úvodu utkání, rozjetý mančaft se od prohraného 
utkání odpíchl a  předváděl stále lepší výkony. Výsledkem byl 
debakl 6:0, který Otnice jen těžko překousávaly.
Finále potom přineslo grandiózní podívanou proti obhájci titu-

3. ŽatčanSkÝ cyklovÝlet
podZim 2019

JUDr. Milan Bedroš

Podzim je tady a  hned je to znát na  všem kolem nás, taky 
na  vybavení výletníků, ale hlavně na  vinohradech plných 
jak zralých hroznů, tak jejich sběračů. V  den výletu v  sobotu 
28. 9. 2019 se nás v 10,00 hodin před hospodou U Severů sešlo 
celkem 14 osob, z toho 2 děti do 15 let. Cílem našeho výletu byly 
Horní Bojanovice a ochutnávka vín ve vinařství Omasta.

Protože před výletem pršelo a nebylo jasné v jakém stavu jsou 
polní cesty, tak jsme trasu vedli převážně po upravených obsluž-
ných komunikacích, ale na rozdíl od loňského výletu, kdy byly 
polní cesty ještě horší, jsme nemuseli objíždět úsek po státní sil-
nici přes Diváky a mohli jsme projet po hřebenu do cíle našeho 
výletu, tj. do Horních Bojanovic. Trasa vedla kolem drůbežárny, 

Nesvačilky, Těšan, Moutnice přes Nový dvůr do Křepic, kde byla 
občerstvovací zastávka v  místní hospodě, kde měli vynikající 
česnečku. Z  Křepic jsme vyjeli na  hřeben a  pokračovali nad 
Nikolčicemi, Divákami až do Horních Bojanovic.
Počasí bylo akurátní, tj. ani horko ani zima, občas spadla nějaká 
kapka. Na rozdíl od loňského vinného výletu jsme měli dopředu 
zajištěnu na místě jak ochutnávku vín a burčáku, tak občerstve-
ní formou teplého a studeného rautu. Jak ochutnávka, tak jídlo 
bylo i přes neočekávanou cenu skvělé a ani se nám nechtělo 
zvedat ke zpáteční cestě. Hrozba brzkého stmívání nás nakopla 
a mazali jsme přibližně stejnou cestou zpět domů. Tentokrát se 
nám nevyhly jak závady na kolech, tak pád Zdeňka Svobody, 

kdy ve  velké rychlosti přehlédl v  Nových dvorech špatně 
označený retardér. Nikdo neměl defekt, pouze u dvou kol 
se projevily únavy materiálu, které zapřičinily nedojetí celé 
trasy třem cyklistům. Peloton se v  závěru od Nového dvo-
ra roztrhal a vraceli jsme se ve skupinkách různými cestami 
do Žatčan. Celkem jsme ujeli cca 60km s dojezdem k hospo-
dě U Severů. Zde jsme doplnili tekutiny, pofoukali si bolíst-
ky a vyhodnotili výlet. Konstatovali jsme, že to byla báječná 
vyjížďka a už se těšíme na jarní cyklovýlet. Všichni účastníci 
si zaslouží uznání. 
Výlet se vydařil ke všeobecné spokojenosti. 
Na 4. Žatčanský jarní cyklovýlet jsou všichni zájemci srdečně 
zváni. Pořádání akce s podrobnostmi bude cca měsíc pře-

dem avizováno jak plakátově, tak na webových stránkách obce 
a na obecním televizním okruhu.
Protože jsme si při plánování tohoto podzimního výletu neuvě-
domili, že 28. 9. je státní svátek a náš výlet kolidoval s  jinými 
akcemi, tak stanovujeme pro příští rok termíny na jarní a pod-
zimní výlety na 16. 5. 2020 a 19. 9. 2020.
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volejbalovÝ turnaj 
a přehaZovaná pro děti

Zdenka Dokoupilová
členka Kulturního výboru

Řijnová neděle zalitá sluncem vylákala ze svých domovů nejed-
noho sportovce a příznivce k volejbalovému klání. Již druhým 
rokem jsme zavedli novinku, a  to přehazovanou dětí od  8-15 
let. Přehazovaná je obdoba volejbalu pro mladší děti, kteří ješte 
neumí správnou techniku prstů. Pravidla jsou stejná. Celkem se 
přihlásila 3 družstva. První: Ondřej Zapoměl (Adam, Nela, De-
nisa, Katka, Šimon a Sabina). Druhý: Vojtěch Hemala (Tadeáš, 
Dušan, Kristýna, Adam). Třetí: Soňa Pavelková (Adam, Mikuláš, 
Šimon, Amalie a Šárka). Za velkého povzbuzování ostatních dětí 
a dospělých se po  velkém a  radostném klání jednotlivé týmy 
umístily v následujícím pořadí: Výhru za první místo si odneslo 
družstvo Soňa Pavelková, druhé místo Vojtěch Hemala a  třetí 
místo Ondřej Zapoměl.

Po vyhlášení vítězů se zaregistrovalo na volebalový turnaj cel-
kem 5 družstev: Moutnice, Orel, Chasa, Kaliči, Black&White. 
Po urputném a někdy i bolavém zápolení si letošní výhru putov-
ního poháru odneslo družstvo Kaliči (Alžběta Kallová (K), Tomáš 
Kalla, Ladislav Kalla, Ondřej Sedláček, Vojtěch Blaho, Jana Hu-
rtová). Po nádherném sportovním a přátelském dni se všichni 
rozešli do svých domovů ve večerních hodinách.

lu, týmu Měnín-Blučina-Otmarov. Skóre vypjatého 
utkání poprvé otevřeli právě oni, ale nám se po-
dařilo brzy vyrovnat. Přestože jsme měli k  vítěz-
ství po  zbytek zápasu blíže, další gól už nepadl 
a o titulu musely rozhodnout penalty. V nich uká-
zali pevné nervy právě exekutoři našeho týmu 
a společně s famózním výkonem brankáře si pak 
užili nezapomenutelnou atmosféru s putovním po-
hárem nad hlavami. 

Vítězná sestava: Tomáš Kalla, Antonín Sedláček,
Vojtěch Hemala, Petr Novotný, Zdeněk Fiala,
Radim Běloušek a Josef Lengál.
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rok 2019 v oddíle judo
orel Žatčany 

David Pavelka
trenér

Začali jsme od  ledna pilně trénovat. Koncem února jsem vy-
bral z mých 40 svěřenců (z toho 24 ze Žatčan, 2 z Újezdu u B., 
2 z Měnína, 2 z Otmarova, 4 ze Sokolnic, 2 z Tuřan, 2 z Těšan, 
1 z Moutnic, 1 z Pozořic, počet děvčat 10) šest dětí na ocenění 
nejlepšího judisty našeho oddílu za rok 2018.
Ocenění chlapci: 1. Matěj Sedlák (Sokolnice),
 2. Tobiáš Horáček (Tuřany) 
 3. Matyas Lauterbach.
Oceněná děvčata: 1. Denisa Pavelková,
 2. Soňa Pavelková 
 3. Gabriela Sychová (Újezd u B.)
Plaketky pro vítěze byly předány při společném tréninku, aby 
ostatní měli motivaci do dalšího trénování.
Na první turnaj jsme vyrazili v březnu do Uherského Brodu na zá-
vody pro nejmladší judisty, tzv. Lízátkový turnaj. Zúčastnilo se 6 
bojovníků: 2. místo (Matěj Sedlák, Ben Tesařík, Jakub Drexler) 
a 3. místo (Elena Peclová, Albert Horáček, Lukáš Brumla).
V  dubnu se konal turnaj ve  Velké Bíteši, kde jsme vybojova-
li 3 medaile: dvě 3. místa (Matěj Sedlák, Ben Tesařík) a jedno 
1. místo po super výkonu Alberta Horáčka.
V květnu jsme už tradičně vystoupili na akci ke Dni matek v naší 
orlovně. Za účasti hlavně žatčanských dětí jsme předvedli akč-
ně naše bojové umění.
Další turnaj byla VC Blanska, kde jsme získali 5 umístění: jed-
no 1. místo (Denisa Pavelková), dvě 2. místa (Jakub Ryba, 
Matyas Lauterbach) a  dvě 3. místa (David Lauterbach, Ben 
Tesařík). Za tento turnaj bych hlavně vyzdvihl Matyase, který se 
pral už v kategorii ml. žáků a vybojoval 8 bodů do kvalifikace 
na Přebor ČR.
V červnu se opět konal oddílový přebor, na kterém porovnává-
me v zápase dle kategorií naše získané judistické dovednosti, 
a předvedeme se hlavně rodičům. O týden dříve proběhlo pás-
kování (5/6 kyua 5 kyu) pod vedením zkušební komisařky. Tyto 
technické stupně si zvedlo 13 judistů: Ben Tesařík, Matěj Sedlák, 
Klára Táborská (všichni ze Sokolnic). Tadeáš Tuček, Jakub Ryba, 
David a Matyas Lauterbachovi a Denisa Pavelková mohou no-
sit žlutý pás a Albert Horáček, Ela Peclová (Újezd), Filip Tichý 
(Moutnice), Daniel Vaněček (Těšany) a  Jan Šikora (Sokolnice) 
mohou nosit pás žlutobílý.

Po prázdninách jsme se sešli 11. září a rozdělili se do tréninko-
vých skupin:
•	 Pondělí	18:00	až	19:30	závodníci
•	 Pondělí	19:30	až	21:00	dospělí	(nová	skupina)
•	 Středa	17:00	až	18:30	začátečníci
•	 Středa	18:30	až	20:00	závodníci
Trénujeme už na novém tatami DAX, které nám zakoupila naše 
jednota Orel Žatčany. Za všechny judisty moc děkuji, a doufám, 
že nám to pomůže se ještě dále zlepšovat a dobře reprezento-
vat naši jednotu a obec.
Podzim pro naše závodníky začal 28. září na  VC Adamova. 
Tohoto turnaje se zúčastnil David Lauterbach 3. místo, Albert 
Horáček 2. místo, Denisa Pavelková 3. místo. Matyas 
Lauterbach jako ml. žák potvrdil ve své kategorii do -30kg po-
stup na Přebor ČR, když obsadil 2. místo. To pro nás znamenalo 
zahájit měsíční přípravu na tento vrchol sezony.
Další turnaj 12. října VC Pohořelic byl pro Matyase generálka 
na PČR a jelikož startoval o váhu výše, tak nedopadla moc dob-
ře, což nebylo příliš povzbuzující. Ostatní v  kategorii mláďat 
přece jen medaile získali: 2. místo (David Lauterbach, Matěj 
Sedlák), 3. místo (Ben Tesařík, Denisa Pavelková).
Přebor ČR 2019, který se konal v Mladé Boleslavi 19. 10., je pro 
mladší žáky a žačky největší možný turnaj této věkové kategorie 
v závodním kalendáři. Závodníci se musí kvalifikovat na men-
ších vybraných turnajích příslušného krajského svazu juda, z ka-
ždé váhové kategorie maximálně tři nejlepší. Tento rok se to 
podařilo 250 dětem z celé ČR a konkrétně v Matyasově kate-
gorii -30Kg to bylo 17 soupeřů. Pro Matyase bylo důležité udržet 
váhu, protože ve váze -34Kg by jeho šance padly na nulu. První 
zápas Matyas prohrál s pozdějším vítězem této kategorie. Po-
tom už Maty 3x zvítězil a  vybojoval krásné 3. místo. Pro náš 
malý žatčanský oddíl je to zatím největší úspěch dosavadní his-
torie, a jen si přeji, aby příští rok jelo na tento vrcholový turnaj 
více judistů, a třeba nám to zase cinkne!
Do  konce roku 2019 jsme ještě byli na  turnajích ve  Znojmě, 
Židlochovicích a  Kosticích a  rád bych vypíchnul náš oblíbený 
turnaj v  Židlochovicích. Na  tomto turnaji se nám už tradičně 
daří a  přivezeme mnoho medailí. 1. místo (Denisa Pavelková 
a Matěj Sedlák), 2. místo (Filip Tichý, Tobiáš Horáček, Matyas 
Lauterbach, Benedikt Tesařík) a 3. místo Zuzana Brodecká.
Na závěr bych pozval dospělé zájemce na nově zavedené pon-
dělní tréninky juda.
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orelSká běŽecká liGa 2019

Zdenka Dokoupilová
Orel Žatčany

Minulý rok byl pro nás sportovce z  kroužku aerobiku opět 
úspěšný. Běhalo se celkem 24 závodů po celé republice. Nej-
dále jsme jeli běhat do Upice v Krkonoších. Nejvíce závodů se 
zúčastnila rodina Sedláčkova a  Lužova. Vyhlášení nejlepších 
sportovců se konalo v lednu tohoto roku v Pozořicích.
Za nejmladší žáky se umístil na 3. místě Jakub Sedláček. 
Za starší žákyně se umístila 2. místě Karolína Lužová.
Ostatní běžci se umístili postupně do sedmých míst. Za naší jed-
notu jsme si vyběhali krásné 6. místo.
Děkuji všem běžcům za tak úspěšnou reprezentaci orla.
Letošní rok jsme již zahájili prvním během v Moutnicích. Hned 
jsme se skvěle uvedli. Nejmladší žáci 1. místo Jakub Sedláček, 
mladší žákyně 4. místo Anna Rudolecká, lidový běh ženy 
3. místo Jana Rudolecká a muži 3. místo Tomáš Luža.

Připojte se k nám a budete mít ten nejkrásnější zážitek, když 
běžíte s dětmi a oni vás budou povzbuzovat. Také uděláte něco 
pro své zdraví.

SeniorSké odpoledne v miloticích

Radka Procházková

Milotice, krásná obec na Hodonínsku, jejíž dominantou je zá-
mek, který patří k nejunikátnějším zachovalým stavbám z obdo-
bí vrcholného baroka. Obec byla založena v roce 1341, v součas-
né době má 1887 obyvatel.
Od místního seniorského klubu se nám dostalo pozvání na slav-
nostní 10. seniorské odpoledne. Někteří naši spoluobčané už 
měli tu čest, účastnit se setkání. Pro mě to bylo velké překva-
pení. Na začátek se nám dostalo milého přivítání. V celém sále 
bylo asi 300 hostů, přesto se o nás pořadatelé vzorně starali. 
Zhlédli jsme country tanec, v podání dam ze seniorského klu-
bu, následně také módní přehlídku, opět  v jejich podání. Dámy 

předvedly krásné, slušivé modely, které byly po přehlídce na-
bídnuty k prodeji.
Seniorský klub založila před 15 lety paní Jana Pavloušková 
a společně se svým manželem, Emilem Pavlouškem,  mají nej-
větší zásluhu na  tom, jak klub v současné době funguje. Oba 
jsou rodiči naší kamarádky, Aleny Damborské, která nás do Mi-
lotic přivedla. Paní Jana už bohužel není mezi námi,  ale v kroni-
kách, které celé roky psala, zůstalo kus jejího srdce.
Seniorský klub má 25 členů, kteří se aktivně zapojují do  kul-
turního života v  obci. V  roce 2013 se dostali mezi 30 nejlep-
ších českých klubů seniorů, nominovaných nadací Charty 77, 
na cenu Nejlepší klub roku.
Nedělní setkání na mě udělalo velký dojem. Najednou si uvědo-
míte, že jsou lidé, pro které není nic problém. Lidé, kteří to měli 
hodně těžké a přesto nezanevřeli na svět. Dokážou pomáhat 
druhým a radovat se ze života. To jsou dámy a pánové z Milotic.

vÝhled kulturních akcí
 22. 2. 2020 OSTATKOVÝ PRŮVOD MASEK
 22. 2. 2020 MAŠKARNÍ PLES PRO DĚTI
 7. 3. 2020 GYMNASTICKÉ ZÁVODY ORLA
 22. 3. 2020 MISIJNÍ KAVÁRNA
 29. 3. 2020 DEN PRO OBEC
 2. 4. 2020 ZÁPIS DO ZŠ
 13. 4. 2020 VELIKONOČNÍ POMLÁZKA S LIDOVOU MUZIKOU
 17. 4. 2020 TRADIČNÍ JARMARK ŠKOLY
 25. 4. 2020 POCHOD DO STARÉHO LESA
 30. 4. 2020 OBECNÍ ZÁJEZD VRANOV NAD DYJÍ
 10. 5. 2020 SVÁTEK MATEK
 13. 5. 2020  ZÁPIS DO MŠ
 17. 5. 2020  VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
 27. 5. 2020 ZÁJEZD PRO SENIORY BOUZOV
 6. – 7. 6. 2020 ŽATČANSKÉ HODY
 8. 6. 2020 ŽENÁČSKÉ HODY
 21. 6. 2020 MOTORÁMUS

poZVÁnkY, akce a oZnÁMenÍ
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petice Za rekonStrukci
Silnice v Žatčanech

JUDr. Milan Bedroš

Vážení,
jak jsem slíbil, podávám informaci o  stavu „Petice za  rekon-
strukci průjezdního úseku silnice II/416 v obci Žatčany“:
- Petici podpořilo svými podpisy celkem 428 obyvatel obce, 

poděkování si zaslouží jak členové Petičního výboru, tak kolek-
tiv pracovnic obchodu U Březinů a samoobsluhy,
- Dne 6.11.2019 byla Petice předána Zastupitelstvu Jihomorav-
ského kraje s kopiemi pro Hejtmana JmK a Kontrolní a právní 
odbor JmK,
- Nyní se čeká na  její přijetí zastupitelstvem JmK, což bude 
na jejich nejbližším zasedání v prosinci 2019 a pak začne běžet 
30 denní zákonná lhůta k jejich odpovědi.
O dalším průběhu podám další informace přes web, tel. kanál 
obce, nebo přes zpravodaj.

advent v budulínku

Zuzana Nováková

I loni jsme se scházeli, jako vždy, každé úterý od 9 hodin v so-
kolovně. S větším množstvím malých dětí v Žatčanech je i větší 

účast v  Budulínku než v  minulých letech. Tento školní rok se 
scházíme v počtu 8 až 16 maminek. Největší účast bývá na mi-
kulášské a  vánoční setkání. Na  Mikuláše dostaly děti balíčky, 
které jim přinesl anděl. V posledním předvánočním Budulínku 
jsme si rozsvítili sokolovnu světýlky, ochutnali vánoční cukroví 
a děti našly pod stromečkem malé dárečky.

tříkrálová Sbírka 2020

Martina Zapomělová

Koledníci letošní Tříkrálové sbírky vyrazili v  naší obci do  ulic 
v sobotu 4. ledna v dopoledních hodinách. Děti vytvořily 8 sku-
pinek s doprovodem, vedoucí skupinky měl průkazku koledníka 
s plnou mocí a nesl zapečetěnou pokladničku.
Malí králové přinesli do  našich domovů radost a  požehnání, 
na dveře psali nápis

K + M + B + 2020 (tj. Christus mansionem benedicat – Kristus 
ať žehná tomuto domu po celý nadcházející rok). Díky Vaší štěd-
rosti vykoledovali částku 48 705 Kč. Výtěžek sbírky je určený 
především na  pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům 
a matkám s dětmi v tísni zejména v regionech, kde sbírka pro-
bíhala.
Velké poděkování patří všem koledujícím dětem a  mládeži, 
maminkám za  pomoc při přípravě a  oblékání dětí, a  přede-
vším Vám, občanům Žatčan, za vlídné přijetí a za Vaši štědrost 
v letošní sbírce.
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