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Z obce

Sloupek šéfredaktora

Mgr. Tomáš Kalla

Celosvětová krize přinesla spoustu transformací a nových zážit-
ků, které se promítly do života každého z nás. Byli jsme svědky 
historicky nejtišších hodů, zavřených škol a zasedáních v rouš-
kách. I díky tomu je toto číslo lehce zpožděné a o něco chudší než 

obvykle, ale kompenzuje to větší dávkou informací z obce a his-
torie. Paradoxně čím více má člověk času, tím více některé věci 
odkládá. Nemá cenu se však ohlížet zpět, ale naopak s napětím 
sledovat, co nám budoucnost připraví. Já se například těším na 
restart kulturních akcí, který přijde po prázdninách. A taky se těším 
na to, že se po půlroční práci z domova třeba jednou vrátím do 
kanceláře.

Ing. František Poláček
starosta obce

o pandemii

Většina z nás nadále sleduje informace o tom, kde koronavirus 
zlobí a jak s ním bojovat.
Nechci opakovat popisování všech opatření. Jen pro připomín-
ku: první omezení nastalo 10. března. Dál přicházely informace, 
pokyny a omezení i několikrát za den. Obec upustila od veřej-
ného průběžného informování. Než bylo vyhlášeno místním roz-
hlasem, nebylo již aktuální. Spoléhali jsme na váš rozum a infor-
movanost z veřejných informačních kanálů, které jsme všichni 
bedlivě sledovali. Z našich poznatků jste většinou reagovali tak, 
jak bylo nutné. Postarali jste se o své známé a sousedy, kteří 
jsou již ve věku, kdy se tato pomoc ocení.

Obec reagovala objednávkou roušek u firmy Sýkora s.r.o., pan 
Korec poskytl ochranné štíty, které jsme předali místní jednotce 
HZS pro případ nutného zásahu. Velmi nás potěšila reakce pana 
Krále, majitele firmy Starex s.r.o., který pro několik okolních obcí 
z  vlastních prostředků zajistil chemikálie a  obaly pro výrobu 
desinfekčních lahviček. Několik dobrovolníků v  nesvačilských 
stavebninách pod jeho vedením namíchalo a do adapterů napl-
nilo desinfekční roztok. Roušky společně s desinfekčním rozto-
kem byly distribuovány do jednotlivých domácností. 
Proto bych chtěl všem poděkovat za tak kladnou reakci v tíživé 
situaci. Ale tento dík patří všem, kteří využili svého umu a po-
máhali šitím roušek a  distribuci potřebným nejen v  obci, ale 
také do zdravotnických a sociálních zařízení a výrobním firmám. 
Zkrátka tam, kde to bylo potřeba.

ÚVOD

Ing. František Poláček
starosta obce

Uběhl půlrok od vydání posledního zpravodaje a málokdo z nás 
měl tušení, co se za  tuto dobu změní. V době, kdy vše vyře-
šíme přes sociální sítě, nás ani nenapadlo, že by mohla přijít 

do našich krajin nějaká pandemie. Takové situace jsme znali jen 
z kronik a z období minulých staletí. A z hodiny na hodinu jsme 
přehodnocovali naše plány. Je to doba neznámá a donutila nás 
reagovat a vypořádat se s ní. I když pominula restriktivní opat-
ření, přesto by v nás měla nadále zůstat ostražitost.
Přesto, že je polovina prázdnin za  námi, a  jsme schopni se 
s problémem vypořádat, přeji vám hlavně dobrou mysl v  této 
zvláštní době.
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VýStaVba komunikace

Přes všechna omezení pokračovala výstavba komunikace 
v Koutě, která byla započata na konci minulého roku.  
Pracovníci firmy BS-IMEX pokračovali ve stavbě odvodnění a ná-
sledně vlastní komunikace. Při stavbě bylo zjištěno nestabilní 
podloží komunikace a z toho důvodu za provozu probíhaly změ-
ny v konstrukci vozovky. Při tom také došlo k navýšení výdajů 
na zhotovení komunikace z 8 083 440 kč na 10 630 544 Kč. 

V  této ceně zatím nejsou doúčtovány položky spojené s  ko-
laudací stavby. V průběhu realizace stavby zastupitelé schvá-
lili také zpevnění povrchu vozovky u obecní skládky v hodnotě 
1 016 000 Kč.
Vrchní asfaltová vrstva byla položena 4. 5. 2020. Při těchto stav-
bách se také řešilo vlastní odvodnění lokality propojením kanali-
začního systému z návsi budovaného v devadesátých letech mi-
nulého století a odvodem dešťových vod v ceně 1 019 000 Kč.
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pracoVní četa

Během jarních měsíců se pracovní četa věnovala opravám dět-
ských hřišť, kde byly nutné opravy a  výměny některých částí 
dětských prvků. Dále se věnovala údržbě mobiliáře, obnově 
nátěrů laviček. V biokoridorech pokračovala výměna kůlů u vy-
sazených stromů a  oprava oplocení. V  minulých letech nám 
bylo smutno po deštích. V letošním roce k nám od května byla 
příroda štědrá. A bojujeme s bujně rostoucí trávou. Pracovníci 

čety se snaží s touto situací co nejlépe vypořádat. Bohužel jiný 
názor má technika, která svojí paličatostí a poruchovostí (také 
se projevují známky opotřebení) někdy komplikuje život. Ne-
dílnou součástí údržby obce je starost o vysázené biokoridory. 
V rámci dotačního titulu je povinností obce starat se o údržbu 
a v současné době probíhá jejich sečení. V letošním jaře obec-
ní pracovníci pálili dřevo nashromážděné na skládce. Obec se 
snažila v rámci třídění odpadu tento materiál udat některé zpra-
covatelské firmě, bohužel nebyl zájem. 

Skládka a třídění odpadu

Nevěřili byste, jak se pandemie dokázala zapsat do  chodu 
skládky. Po zrušení kulturních a jiných zábavních aktivit a ome-
zení provozu některých firem si český člověk našel zástupné 
řešení. Obec kulturu na  skládce neomezila, přidala provozní 
hodiny, a  divili byste se, kolik nepotřebných věcí bylo najed-
nou v našich domácnostech. Vyvážení kontejnerů se za dobu 
epidemie zdvojnásobilo, lidé gruntovali jako před hody. A ty le-
tos byly jen retro. I svozová firma někdy nestíhala odvoz plastů. 

To vůbec nemluvím o papíru. Tam se v plné míře ukázala změna 
nákupu obyvatel přes internetový obchod. Ne vždy se podařilo 
načasovat výměnu kontejneru na papír. Přesto někteří uklízeli 
tak aktivně a  třídili odpad, že do plastů dávali i  ty plasty, kte-
ré do žlutých popelnic nepatří. Když se někomu podaří vyhodit 
do kontejneru například plastové zbytky z autovraků, kanystry 
od olejů a další znečišťující odpad, potom celá dávka sběrného 
vozu skončí ve  spalovně. Obec zaplatí za  likvidaci směsného 
odpadu, převozu a čištění auta.
Proto na zopakování přidáváme letáček, kam co patří.

Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, Zákaznická linka 800 102 000, info.cz@suez.com

Žlutý kontejner na plasty

Do žlutého kontejnerů na patří fólie, sáčky, 
plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od 
pracích, čistících a kosmetických přípravků, 
kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící 
fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a 
další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem 
vhazujeme v menších kusech.

NEPATŘÍ sem mastné obaly se zbytky potravin 
nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev 
a jiných nebezpečných látek, obaly od 
motorových obalů, nárazníky, podlahové 
krytiny či novodurové trubky.

Modrý kontejner na papír

Do modrého kontejneru na patří časopisy, 
noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv 
z lepenky, nebo knihy. Dále taky obálky, obálky 
s fóliovými okýnky. Bublinkové obálky 
vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! 
Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. 

NEPATŘÍ sem uhlový, mastný, promáčený nebo 
jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze 
už nadále recyklovat. Pozor, použité papírové 
kapesníky s dětské pleny a opravdu nepatří do 
kontejneru na papír, ale do směsné popelnice.

Zelený kontejner na sklo

Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat 
jakékoliv sklo čiré a barevné apříklad lahve od 
vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, 
sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. 
Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. 
Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále 
třídit!

NEPATŘÍ sem a porcelán, ani autosklo, zrcadl
nebo třeba drátované sklo, zlacená a 
pokovovaná skla.  Vratné zálohované sklo patří 
zpět do obchodu.
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koStel nejSVětější trojice,
kulturní památka

Jako každoročně i letos vyhlásil Jihomoravský kraj soutěž o nej-
lépe udržovanou památku. V době koronaviru to bylo i zpestře-
ní pro Žatčany, protože žatčanský kostel Nejsvětější Trojice byl 
vybrán památkáři do této soutěže. Kdokoli se mohl zúčastnit za-
sláním SMS zprávy a dát hlas některé z památek zveřejněných 
na  stránkách JMK. Velkou radost nám udělalo sledování jed-
notlivých hlasů, kam směřují. A směřovaly správně do Žatčan. 
Farnost jistě účelně využije získanou odměnu. A protože si ne-
necháme znečišťovat náš kostelíček holuby a  jiným ptactvem, 
bylo provedeno opatření proti těmto nepřístojnostem. Pavel 
Dolák a Dominik Fiala s pomocí vysokozdvižné plošiny nanesli 
na  střešní okapy repelent, který odpuzuje ptactvo, brání jim 
v usedání na hrany rýn a znečišťování fasády kostela.

popis soutěže: Cílem Jihomoravského kraje a celé soutěže je 
motivovat vlastníky památek k  jejich citlivé rekonstrukci nebo 
obnově. „Jižní Moravu navštěvují každoročně statisíce turis-
tů. Prostřednictvím této soutěže chceme podpořit a zviditelnit 
opravené kulturní památky a  pomoct jejich vlastníkům při je-
jich obnově,“ řekl radní JMK pro oblast kultury Tomáš Soukal. 
Do soutěže bylo možné přihlásit registrované kulturní památky, 
jejichž celková obnova, popřípadě obnova ucelené části areálu, 
byla dokončena během roku 2019. Soutěžilo se jako již tradičně 
ve třech kategoriích. Kategorie velké stavby, tedy hrady, zámky, 
kostely a jiné památkově chráněné budovy a areály je dotována 
odměnou 150 tisíc korun pro vítěze a 100 tisíc korun za druhé 
místo.

charakteristika kostela: Původně románský kostel s gotickou 
a později barokní přestavbou tvoří spolu s  raně barokní kaplí 
sv. Máří Magdalény, pozdně barokním kamenným křížem 
a  ohradní hřbitovní zdí neobyčejně malebný a  regionálně vý-
znamný celek s  nepopiratelnou umělecko-historickou hodno-
tou. Kostel situovaný na severním okraji obce je jednolodní ori-
entovaná stavba s tříbokým závěrem a představenou čtyřbokou 
věží se zvonicovým patrem v průčelí. Hřbitovní kapli, nacházející 
se v bezprostřední blízkosti kostela, nechala v letech 1616–1618 
postavit rodina Mensdorff-Pouilly na  počest přežití obyvatel 
v době morové epidemie.

opravy v roce 2019: Kostel s kaplí a hřbitovní zdí procházely 
postupnou obnovou od roku 2013 a veškeré práce byly v roce 
2019 dokončeny. V  rámci oprav došlo k  odstranění poškoze-
ných fasádních omítek, vlhkostních defektů na fasádě kostela, 
opravě narušených omítek severního průčelí a  následnému 
provedení finálního nátěru ve stávajícím barevném odstínu lo-
mená bílá. Okenní a dveřní výplně byly přebroušeny, vysprave-
ny a opatřeny novým nátěrem ve shodném barevném odstínu. 
Do oprav byla začleněna i obnova ciferníků věžních hodin.

Zhodnocení oprav: Oprava fasádních omítek završila veškeré 
dříve provedené práce na celkové obnově areálu kostela spo-
jené s  předchozími opravami raně barokní kaple a  kamenné 
hřbitovní zdi. Díky kvalitně provedeným pracím byly odstraněny 
dlouhotrvající poruchy vnějšího pláště a kostel i nadále zaujímá 
místo nejhodnotnější historické dominanty obce.
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mateřSká školka

Téma mateřské školky jsme v  zastupitelstvu začali řešit již 
v minulém volebním období. V roce 2017 jsme řešili možnosti 
financování výstavby nové MŠ v areálu základní školy. Byl za-
dán požadavek zpracování studie mateřské školky a přístavby 
učeben základní školy. Architektonická studie byla zpracována 
ABRAS projektovým atelierem v červenci 2017. Dále bylo prove-
deno v červnu 2018 výběrové řízení na realizátora projektu pro 
výstavbu školky a přístavbu školy. Vítězem byl ABRAS, projekto-
vý atelier, Blansko. S touto společností byla uzavřena smlouva 
o dílo na stavbu MŠ a přístavbu ZŠ. Tento projekt měl být zpra-
cován do konce května 2019. Projekt doposud nebyl předán. 
Pro realizaci stavby jsme předpokládali financování z dotační-
ho titulu IROP, kde spoluúčast obce měla být 10 %. Na veřejné 
schůzi s  občany 17. listopadu loňského roku jsem informoval 
o možnostech financování výstavby MŠ. První možností byla vý-
stavba s podporou IROP (nebyl vypsán dotační program), druhá 
možnost stavba s podporou dotace ministerstva financí. O tuto 
dotaci jsme požádali, obdrželi jsme ji, ale 20 mil. Kč by nepo-
krylo realizaci. Při navýšení ceny stavby na 48 mil. Kč z plánova-
ných 28 mil. si nemůže obec dovolit vzít tak vysoký úvěr.

Dalším problémem byl opět nehotový projekt a termín vyčerpání 
dotace do listopadu 2020. Z těchto důvodu obec dotaci nepři-
jala. Jako třetí varianta byla výstavba modulární MŠ vedle sou-
časné školky. Zastupitelé na únorovém zasedání schválili výběr 
projektanta. Během dalších měsíců i přes omezení koronavirem 
pokračovaly práce na projektu a žádostí o  stavební povolení. 
Na zasedání zastupitelstva byly pro realizaci stavby vybrány fir-
my BS-IMEX pro zhotovení přípojek a patek pro stavbu vlastní 
školky. Pro realizaci modulární stavby zastupitelé vybrali firmu 
Warex s.r.o. Vysoutěžená cena za tzv. podvozek je 903 607 Kč 
a cena za vlastní školku 4 855 000 Kč. Pro financování akce byl 
vyjednán úvěr v Komerční bance ve výši 5 000 000 Kč s úroče-
ním 1,16 %.
V současné době již probíhá stavba na školkové zahradě. Před-
pokládané ukončení celé realizace by mělo být v měsíci září. 
Obec dělá další kroky pro zapsání navýšení kapacity přijetí dětí 
do školky tak, abychom mohli vyhovět všem rodičům o přijetí 
jejich dětí do školky během podzimních měsíců.
I přes zatím nedokončenou projektovou dokumentaci pro škol-
ku a školu ve školní zahradě usilujeme o získání stavebního po-
volení na tuto akci také z důvodu budoucí plánované přístavby 
tříd ZŠ.
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roZloučení
S joSefem Sedláčkem

V životě se setkáváme s radostnými okamžiky, ale také se smut-
nými chvílemi. Když jsem se dozvěděl smutnou zprávu o tom, že 
nás navždy opustil 11. června pan Josef Sedláček, nastal v mé 
duši smutek a proběhla vzpomínka na jeho bohatý život a plod-
né dílo, které zanechal v naší obci.

Pan Josef Sedláček byl v roce 1990 zvolen po revoluci do čela 
obce. Jeho nelehkým úkolem bylo převést obec do  nových 
pořádků nejen po stránce řízení, ale také po stránce rozvoje. 
Se svým posláním se velmi dobře vypořádal. Vzhledu a rozvo-
ji obce vštěpil systém, na  který jsme my, jeho pokračovatelé 
mohli dále navazovat. Jeho zásluhou se nejčastěji setkáváme 
na rekonstruované návsi, kterou nám mnozí chválí. Zasloužil se 
o znovuobnovení jednoty Orla, byl dlouholetým podporovate-
lem žatčanského fotbalu. Nemalý čas věnoval rekonstrukci fary 
a opravám místního kostela. Po ukončení práce na obci se plně 
věnoval své největší zálibě, historii. Jeho zásluhou byly doplně-
ny chybějící části žatčanské kroniky a jako kronikář byl uznáván 
v širokém okolí. Mnozí na něj budeme vzpomínat při čtení knihy 
Z historie obce Žatčany.
Mnohokrát jsem se na něj obracel o radu a zkušenosti při řízení 
obce. A jako Koutňák nemohu nevzpomenout na chvíle, které 
jsme jako sousedé společně prožívali. Ani při své práci nezapo-
mínal na své děti, vnoučata a pravnučky.
Když se ohlédnu za jeho životem, napadají mě jediná slova,
Pane Sedláčku, děkujeme.

S  panem Josefem Sedláčkem jsme se rozloučili 20. června 
v kostele Nejsvětější Trojice, na tomto starodávném místě, aby-
chom ho na  poslední cestě společně doprovodili k  věčnému 
odpočinku na místní hřbitov.  

roZHoVor Se ZaStupitelem
inG. VojtěcHem kleinem  

Mgr. Tomáš Kalla

Vojtěch Klein, narozen 
24. 5. 1991 je žatčan-
ským rodákem, sy-
nem Miroslava Kleina 
a Renaty Kleinové, 
rozené Zapomělové. 
Vystudoval Střední prů- 
myslovou školu sta-
vební v Brně a násled-
ně obor Konstrukce 
a dopravní stavby na 
Stavební fakultě VUT.

poprvé tu máme zá-
stupce těch mlad-
ších. co tě, Vojto, 
motivovalo k tomu, 
abys kandidoval do 
zastupitelstva?

No to mně tak jednou volal taťka (místopředseda místní 
KDU-ČSL), že Lukáš (Jurečka, předseda) skládá kandidátku, tak 
jestli mě tam může napsat - „OK“. No a když už tam budu, jestli 
to může být na volitelných místech – „OK“. Když to vezmu tro-
chu víc ze široka, vždycky jsem byl zvědavý a chtěl všechno 
vědět. Zpětně mně to samotnému přijde trochu divné, ale pa-
matuji si, že už na základní škole mě zprávy a novinové články 
o politice, volbách a veřejném dění velice zajímaly. Občas jsem 

sledovával i nedělní politické debaty v televizi. S nástupem 
webových informačních serverů, diskuzí, sociálních sítí a čím 
dál bulvárnějšího zpravodajství jsem stále jasněji vnímal takové 
to všeobecné amorfní nadávání „na politiku, politiky, systém...“, 
které mně dost vadí. Proč se to ti lidé nesnaží nějak aktivně 
ovlivnit? Proč sami nevstoupí do některé strany? A když oni ne, 
tak já jo! Dal jsem si přihlášku, byl jsem na pár schůzích, napsali 
mě na kandidátku a bylo to.

byl to tvůj první pokus? byl sis jistý, že budeš zvolen?
Ano, byl to první pokus. Jisté není samozřejmě nic, ale věděl 
jsem, že čtvrté místo je určitě volitelné, že jsou podané jen dvě 
kandidátky, že v Žatčanech dostávají Lidovci hodně hlasů... Ale 
stejně to člověku udělá radost, vidět, že ho opravdu zvolili.

jaké další funkce v rámci obce zastáváš?
Jsem členem finančního a rozvojového výboru. Na jedné straně 
tedy kontroluji, jestli paní ředitelka ve škole nakupuje dětem 
dobré svačiny, jestli má paní Jašová na O. Ú. správně sesklá-
dané všechny šanony a jestli obecní finance celkově vzkvétají. 
Na straně druhé pak jednou za měsíc diskutujeme, co všechno 
krásného v obci postavíme, až jednou budou peníze, pozemky 
a všechna potřebná povolení.

je tu něco, na co se chceš jako zastupitel soustředit, popř. 
vyřešit?
Neměl jsem a nemám žádnou jednoznačnou prioritu, za kterou 
bych se bil zuby nehty. Po více jak roce praktického „zastupi-
telování“ si ani nemyslím, že na úrovni obce by to mělo nějaký 
velký smysl. Většina významnějších věcí, které řešíme, je natolik 
svázána různými předpisy, úředními lhůtami, povoleními, řízení-
mi, souhlasy nadřízených orgánů, možnostmi financování a po-
dobně, že člověk se zkrátka musí snažit udělat něco dobrého 
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tam, kde to zrovna jde, a ne čekat, až to půjde tam, kde on 
chce. To by se nemusel vůbec dočkat. Kdybych se mohl trochu 
zasnít, mým velkým politickým přáním v rámci ČR je zrušení kra-
jů a obnova zemské samosprávy. O tom ale obecní zastupitel-
stvo bohužel nehlasuje.

Splňuje práce tvoje představy, které jsi měl před kandida-
turou?
V podstatě ano, splňuje. Je velmi zajímavé zjistit, kolik různé 
agendy a práce je potřeba k chodu i tak malé obce, jako je ta 
naše. Tím bych chtěl vzdát pomyslnou poklonu všem, kdo se na 
tom podílejí.

co tvůj osobní život, pověz nám, čím se živíš?
Tři roky pracuji u brněnské firmy Link Projekt, která se zabývá 
převážně projektováním mostů.

...a ne, zatím mně naštěstí žádný most nespadl :-)

Věnuješ se něčemu zajímavému ve volném čase?
Rád si zahraji na klavír, příležitostně se projedu na motorce 
nebo vyrazím pěšky na nějaké pěkné poutní místo, aktuálně je 
ale mým největším koníčkem novostavba manželů Sobotkových 
na parcele č. 242 na začátku budoucí ulice Na Ovčírnách. Tam 
bude bydlet sestra Anna.

co bys vzkázal našim občanům, abys je trošku povzbudil  
době koronavirové krize?
Bude líp!

Ze ZákuliSí ZaStupitelStVa 

Mgr. Tomáš Kalla

Když si vzpomenu, jak jsem na  začátku mého působení vy-
mýšlel tuto rubriku, musím se trošku pousmát. Říkal jsem si, že 
po třech vydáních už nebudu mít o čem psát. Že už mě po čase 
zkrátka nic nepřekvapí. Že si každý měsíc odsedím rutinní ho-
dinku, max. dvě na úřadě, a pak hurá na večeři. Ale on si život 
vždycky něco najde. Tak například po úderu koronaviru to vy-
padalo, že budeme mít historicky první online jednání. Stačilo 
jen vybrat vhodnou platformu. Jenže po dlouhosáhlém teoreti-
zování o instalacích, limitacích, doplňcích a preferencích nako-
nec vláda mírně rozvolnila pravidla, a proto jsme se mohli sejít 
v orlovně. Ještě, že tento mód trval jenom dva měsíce, protože 
s povinnými rozestupy kruh stolů zabíral třičtvrtě sálu a člověk 
měl přes roušku problém rozumět kolegovi o dvě místa vedle, 
natož někomu na druhé straně.
Před měsícem jsme zase atakovali Guinessovu knihu rekordů. 

Na  hodinkách po  skončení výživného zasedání totiž svítilo 
23:50, a to jsme ještě něco nechali na další týden. Byl to však 
moudrý tah, protože po čtyřech hodinách už člověk těžko udr-
žuje stejné tempo soustředění. Pokud tohle není okresní ma-
ximum, tak už nevím. Nutno však podotknout, že pokud si to 
situace žádá, je potřeba něco obětovat. A současné řešení ma-
teřské školy si to prostě žádá.
Rozhovor s Vojtou mi opět pomohl si uvědomit, že není jedno-
duché během 4 let jen tak něco změnit. Natož za 2 roky. Jasně, 
můžete do  toho dát srdíčko a  jít štěstíčku naproti, ale potom 
přijde Covid-19 a  všechny plány a  iluze vám rozkope. A  to je 
teprve začátek. Protlačit svůj názor přes kolegy, najít někde pe-
níze v rozpočtu, zajistit potřebné souhlasy, povolení atd. Něco 
po  sobě zanechat je zkrátka mnohem těžší, než se zdá. Je 
možné, že nakonec míč do brány doklepne střídající zastupitel, 
ale v konečném součtu to bude týmová výhra. Dobří fanoušci 
jsou vždycky dvanáctým hráčem na hřišti, tak nám taky fanděte 
a věřte, že rozvojové plány dotáhneme do konce, i když to bude 
o něco později, než se čekalo.
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Ing. Jan Binek, Ph.D.
předseda Rozvojového výboru obce

V první polovině roku 2020 jsme se ve všech oblastech života 
dočkali útlumu. Rozvojový výbor se po únorovém setkání znovu 
sešel až v červnu. V únoru jsme řešili přípravu různých rozvo-
jových aktivit plánovaných na  letošní rok. V  dalších měsících 
nabyly na spádu činnosti spojené s urgentním řešením kapacit 
mateřské školy. Na červnovém setkání jsme se věnovali diskuzi 
různých variant financování nové mateřské školy a  také stavu 
projektové přípravy.
Osvěžením červnového jednání bylo představení grafických ná-
vrhů řešení pítka na návsi. Zastupitelstvo se rozhodlo, že je dů-
ležité nejen technické řešení, ale vzhledem k umístění na návsi 
i vzhled, resp. umělecká stránka. Oslovilo proto místního socha-
ře a  restaurátora Dominika Fialu s žádostí o vytvoření návrhů 

pítka. Na jednání rozvojového výboru Dominik Fiala představil 
možné podoby pítka. V diskuzi postupně vykrystalizovala verze 
zapadající do charakteru naší návsi a současně plnící všechny 
záměry (pítko, umývátko, estetický prvek).
Základem pítka bude kruhový mlýnský kámen na nízkém pod-
stavci odkazující na tradici mlynářství a rybníkářství. Z kamene 
bude vystupovat zahnutá trubice, z  níž bude voda dopadat 
do středového otvoru v kameni. V obvodu kamene budou vyte-
sány reliéfy ryb. Kolem kamene bude široký kruh z cihel uspo-
řádaný do rybinového vzoru zajišťující přístup „suchou nohou“. 
Z jedné strany bude prostor zakončen půlkruhovým posezením 
z cihel. Pítko bude umístěno v travnaté ploše mezi středem ná-
vsi a vchodem do základní školy.
Rozvojovým výborem doporučená a zastupitelstvem schválené 
základní podoba pítka by měla být v následujících měsících roz-
pracována do realizační podoby. Výstavba se předpokládá buď 
během letošního podzimu, nebo na jaře příštího roku.

RoZVoJ obce

HiStorický kalendář, ii. čáSt

Vladimíra Sedláčková
kronikářka obce

1960 60 let Přes obec byla vyasfaltována silnice.
1965 55 let Byla zahájena výstavba rybníka na Loučkách.
1970 50 let V červenci byly slavnostně otevřeny nové kabiny 
 na hřišti.
1975  45 let K 1. 1. přešlo místní JZD do JZD Průboj Sokolnice.
1980 40 let Byla zahájena oprava kostela trvající do roku 1989.
1990 30 let První svobodné volby do PS
 a Obecního zastupitelstva po 44 letech,
 26. 7. obnovena činnost jednoty Orla.
1995 25 let Provedena velká rekonstrukce návsi, 1. 7. obnovil 
 samostatnou činnost Sportovní klub Žatčany, pro hasiče 
 zakoupena cisternová automobilová stříkačka T 148 CAS.

2000 20 let V listopadu zahájena stavba obecního vodovodu, 
 v srpnu byla zahájena velká rekonstrukce kabin na hřišti.
2005 15 let Dokončena rekonstrukce rozvodů elektrické sítě 
 a modernizace veřejného osvětlení,
 obnoven žatčanský kroj,
 8. 5. slavnostně odhalen na návsi nový památník
 obětem války,
 zanikl místní Svaz zahrádkářů.
2010 10 let 8. 5. sloužil P. Jiří Brabec na žatčanské návsi
 primiční mši sv.,
 ukončena II. etapa splaškové kanalizace,
 2. 6. se v našem katastru po celodenním dešti rozlila 
 Cezava,
 v ZŠ byla vyměněna dřevěná okna a venkovní dveře za 
 plastová,
 byla vybudována obecní kompostárna v bývalém areálu 
 ZD.

histoRie Žatčan

50 let od VybudoVání
fotbaloVýcH kabin

Vladimíra Sedláčková
kronikářka obce

Původní hřiště na kopanou bývalo za humny na Stání, v místě, 
na kterém jsou nyní postaveny rodinné domky a garáže. Hřiště 
to nebylo velké, protože se prostor směrem k západu zužoval, 
a ještě musela být okrajem hřiště zachována polní cesta. Proto 
sportovci přivítali, když v roce 1949 získali v rámci připravova-
ných hospodářsko-technických úprav pozemky současného 
hřiště za kostelem.
Od  zbudování nového hřiště na  kopanou v  roce 1949 neměli 
fotbalisté přímo u hřiště žádné kabiny. Domácí hráči se k utkání 
převlékali v pronajaté světničce v hostinci u Severů, hosté pří-
mo na hřišti nebo v autobuse, kterým přicestovali. 

Když Severův hostinec převzalo družstvo Jednota Brno, světnič-
ka pro fotbalisty byla zrušena. Náhradní šatny byly v sokolov-
ně nebo v kulturním domě (orlovně), ale to bylo z ruky. Teprve 
v roce 1966 se funkcionáři oddílu kopané rozhodli, že si potřeb-
né kabiny postaví.
Hlavním organizátorem stavby byl jednatel oddílu kopané 
Jan Hrouzek, bydlící v  té době již v Tuřanech. Jeho zásluhou, 
mnoha hodinami brigádnické práce členů oddílu a za vydatné 
pomoci místního JZD byly kabiny v  červenci 1970 dokončeny 
a slavnostně při pohárovém turnaji otevřeny.
V  současné době sportovní klub nefunguje, o  hřiště se stará 
obec. Kabiny jsou příležitostně využívány jako sociální zázemí 
při konání sportovních nebo kulturních akcí.
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folklóR
folklorní Soubor ceZaVa

Vladimíra Sedláčková

Před 40 lety v roce 1980 vznikl v Žatčanech folklorní a taneč-
ní soubor Cezava. Jeho krátkou, ale intenzivní činnost popsal 
v kronice souboru jeho hlavní inspirátor a vedoucí Jan Zezula:
„…Počátkem roku 1980, když už se vědělo, že bude na 
35. ročníku Strážnických slavností pořad „Ta brněnská brána“, 
začala se scházet skupina zpěváků a připravovat ve sklepě JZD 
ve  „Dvoře“ pásmo rekrutských písní a  taneční kola pro tento 
pořad.“
Konečný scénář vypracovala autorka Zdenka Jelínková. 
Ve Strážnici 13. července 1980 v pořadu „Ta brněnská brána“, 
v pátečním a sobotním programu vystoupili s písněmi Až já na tó 
vojnu, Muzikanti, co děláte, Ešče je ta židlochovská míra, Za-
mračilo se ze všech stran, U staré kovárny: Lauterbach Jan, Ze-
zula Jan, Buchta Viktor z Měnína, Antonín a Richard Sedláčkovi, 
Poláček František a Drahoš Chmelík. Doprovázela nás cimbálo-
vá muzika z Moutnic, vedoucí Kaplan Jan, primáš Donnée Josef, 
cimbál Novotný Mirek, kontry Schneeweiss Pavel, basa Forman 
Laďa. V pořadu byla krojová přehlídka obcí, ve které se za velmi 
bohatého popisu kroje představili jako svobodný pár Sýkoro-
vá Marie a Poláček František, jako ženáči s děvčátkem Fialová 
Eva, Podloucký Luděk a Kaplanová Táňa z Moutnic.
V  květnu 1980 se začala scházet v  místnostech družstevního 
sklepa ve „Dvoře“ skupina děvčat ve věku 5–12 let a učily se 
tance a písně z brněnské oblasti a Žatčan. V srpnu byly koupe-
ny v Moutnicích dívčí kroje a postupně prodány tanečnicím ze 
Žatčan… „

První vystoupení děvčat společně s  mužským sborem a  cim-
bálovou muzikou z  Moutnic bylo již na  dožínkách JZD Průboj 
v  Újezdě. Soubor byl zřizován místním družstvem, a  tak bylo 
pochopitelné, že vystupoval zejména na  jeho akcích a  osla-
vách. Významným činem JZD Průboj bylo zakoupení hudebních 
nástrojů – basy, houslí, harmoniky a klarinetu pro soubor. Tento 
příspěvek muzice byl podnětem, že se začalo mnoho členů učit 
hrát na hudební nástroje. Soubor zorganizoval „Setkání s písně-
mi a tanci z Brněnska“, které do kulturního domu v Žatčanech 
(nyní orlovna) přivedlo sedm souborů z blízkého i vzdáleného 
okolí. Dále vystoupil v divadle bří Mrštíků v pořadu Vonička. Vy-
vrcholením činnosti v roce 1981 se stala příprava a účast na sou-
těži Brněnsko zpívá a  tančí. Choreografii vystoupení upravila 
p. Přetáková z Brna. Soubor fungoval přibližně 3 roky; postupně 
jeho činnost ustávala, jak mládež odcházela na studie a do uče-
ní.
Souborem za ta krátká léta prošli mnozí dnešní padesátníci a še-
desátníci. Z hudebního odkazu dodnes čerpají Začanští mužáci, 
v  jejichž řadách jsou tehdejší členové. Obnovení žatčanského 
kroje (2005) stavělo na základech původních krojů, ve kterých 
vystupovali mládenci a dívky z Cezavy. Dnešní hodové tradice 
v Žatčanech, tance, hojné šití krojů od dětských až po ženáč-
ské, zpěvy a muzika – to vše se věnuje oblasti Brněnska a  je 
chloubou a výstavní skříní celé vesnice. To je ten pevný základ, 
který před mnoha lety položili členové Cezavy a zejména zapá-
lený propagátor a muzikant Jan Zezula.
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Začanští mužáci
a újeZdSká roZmarýna
V ifolklorní Strážnici

Vladimíra Sedláčková
Mgr. Karla Jarošová

Mezinárodní folklorní festival Strážnice se letos uskutečnil 
ve  virtuální podobě. Národní ústav lidové kultury ve  Strážnici 
a spolek iFolklor připravili projekt iFolklorní Strážnice. Živé vysí-

lání iFolklorní Strážnice proběhlo 26.–28. června 2020.
Do této akce se zapojili i Mužáci a Rozmarýna. Podle scénáře 
Martiny Saloňové připravili pásmo písní a  tanců pod názvem 
Jak sem se voženil – škádlivé písně z Brněnska. Natáčení se 
uskutečnilo v Technickém muzeu v Těšanech. Účinkující využili 
exteriéry i interiéry starobylé kovárny. Film natočila Jitka Havlová 
z Brna. Příspěvek Začanských mužáků a Újezdské Rozmarýny 
se vysílal v sobotu 27. června 2020 od 11,20 hodin na stránkách 
Facebooku iFolklor.cz a Festival Strážnice. Na webových strán-
kách obce Žatčany si můžete prohlédnout snímky z  natáčení 
pořadu, který se stal důstojnou vizitkou naší obce.

ZaHrádka plná ZdraVí

Kristýna Nováková
za kolektiv MŠ

25. 5. se po  dlouhé době sice otevřela školka, ale vypadala 
jinak, než na ni byly děti zvyklé. Byla zavedena různá bezpeč-
ností opatření, mezi která mj. patří ponechání ve třídách pouze 
snadno dezinfikovatelných hraček a prodloužený pobyt venku. 
To a zvýšený důraz na zdraví přimělo paní učitelku Míšu, aby se 
s dětmi vrhla do projektu „Zahrádka plná zdraví“.
Celá akce byla málem zmařena ještě dříve, než začala, díky od-
cizení jedné z palet, ze kterých je záhon vytvořen. S tím jsme 
si naštěstí dokázali poradit, a  tak mohl projekt 2. června za-
čít. Děti dostaly rukavice, štětce a barvu a palety natřely. Druhý 
den dovnitř záhonu přibily netkanou textilii a vytvořily drenážní 
vrstvu z větviček a šišek, které posbíraly na školkové zahradě. 
Následovaly další vrstvy jako natrhané kartony od vajec, hnůj, 
kompost a nakonec zahradnický substrát. A mohlo se sázet.
Poděkování patří paní Franklové z místního zahradnictví, od kte-
ré jsme darem obdrželi rostlinky salátu, rajčat, bazalky, pažitky, 
petrželky, majoránky, jahodníku, levandulí a také semínka baby 
karotky. Děti se při sázení učily, jak s rostlinkou opatrně mani-

pulovat a  jak jí pomoci, aby se lépe na novém místě uchytila. 
Tvoření záhonu nám zabralo 3 dny, ale tím práce nekončila. 
Rostlinky bylo třeba v  suchých dnech zalévat, rajčatům vyšti-
povat vedlejší výhony a mrkvičku protrhat, protože nám hojně 
vzešla.
Pokud chcete vidět více fotografií z tohoto projektu, přijďte se 
podívat na galerii, která visí na plotě školky.

peníZe Z karneValu

Obec věnovala školce výtěžek z letošního karnevalu. Za peníze, 
tak vděčíme nejen jí, ale také rodičům, kteří podpořili konání 
karnevalu zakoupením vstupného a losů do tomboly. Za získa-
nou částku jsme koupili dětem Vozík pro vodní hry a dvě kolo-
běžky na zahradu. Částečně z nich byly financovány akce jako 
den dětí, rozloučení s předškoláky a projekt zdravé zahrádky 
včetně nově vzniklé galerie fotografií na plotě školky.

roZloučení S předškoláky

Velkolepé rozloučení s  předškoláky se bohužel letos díky již 
zmíněným protikoronavirovým opatřením nekonalo. Rozloučili 
jsme se s nimi proto ve čtvrtek 25. 6. v dopoledních hodinách 

Ze ŠkolkY a ŠkolY
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v rámci běžného provozu MŠ. To nám však nebránilo, abychom 
si užili spoustu zábavy. Předškoláci plnili úkoly, při nichž bylo 
třeba prokázat školní připravenost. Všichni jsme si zasoutěžili 
v různých disciplínách, zamlsali sorbetovou zmrzlinu a pochut-
nali si na výborných koláčcích, za které patří poděkování paní 
Jabůrkové. Nesmělo chybět slavnostní pasování předškoláků 
na prvňáčky, během kterého obdrželi upomínkové listy a knihy, 

složili slavnostní slib a  byli dekorováni památečními šerpami, 
za  které děkujeme paní Růžičkové, jenž se podílela na  jejich 
výrobě a věnovala nám je darem. Je hezké, že školka má mezi 
žatčanskými tolik příznivců, díky kterým jsou prožitky dětí ještě 
silnější. 
Tímto přejeme všem dětem pěkné prázdniny a  čerstvým prv-
ňáčkům spoustu úspěchů ve škole.

škola V noVé Situaci

Kolektiv ZŠ

Shrnout konec letošního školního roku není jednoduché. Pro 
nás všechny nastala opravdu nelehká situace, ale museli jsme 
si s problémy, které jsme dosud neřešili, poradit. Ve škole pro-
bíhala distanční výuka, a tak žáci, rodiče i pedagogové museli 
komunikovat prostřednictvím internetu. Pro nikoho z nás to ne-
bylo jednoduché období, ale společným úsilím jsme vše zvládli.
Koncem května jsme se alespoň na  krátký čas mohli vrátit 
do školních lavic. Měli jsme radost, že jsme se po dlouhé době 
viděli a myslím, že jsme i v tak krátké době udělali velký kus prá-
ce. Konec roku jsme si zpestřili alespoň malým výletem do Valtic 
na stezku „Bosou nohou“. Počasí se vydařilo a děti se vyběhaly. 
Největší úspěch slavila část cesty, kde se brouzdaly v blátě.
Vysvědčení jsme si rozdali o něco dříve, protože se v prosto-
rách školy dělá nová podlaha, a  tak se můžeme těšit, že se 
v září uvidíme v hezčí třídě. Pevně věříme, že nový školní rok 
prožijeme v  „normálním běhu“ se všemi akcemi, na  které se 
vždy těšíme. Přejeme všem krásné slunečné léto.

Můj nepřítel koronavir
slohová práce od Veroniky Lízalové

V pondělí dne 9. 3. 2020 jsme právě končili čtvrtou hodinu, když 
do třídy vešla paní ředitelka. Všichni jsme byli překvapení, co se 
děje. Oznámila nám, že podle nařízení Ministerstva zdravotnic-
tví ČR se škola od zítřka uzavírá kvůli koronaviru COVID-19.
Celá třída začala křičet radostí: „Hurá, jupííí! To je super!“ Ale já 
ne! Do školy chodím ráda, a proto jsem z této zprávy nadšená 
nebyla. Nikdo ani netušil, jak dlouho to bude trvat.
Vůbec jsem nevěděla, jak bude výuka doma probíhat, ale ne-
dalo se nic dělat. Zasílané úkoly jsem se snažila plnit pečlivě 
a samostatně. Jen když jsem nevěděla, tak mi maminka nebo 
paní učitelka poradily přes SKYPE. Jedinou výhodou bylo, že se 
nemuselo tak brzy vstávat.
Bohužel byly i dny, kdy se mi vůbec nechtělo nic dělat, byla jsem 
nepříjemná a to pak bylo doma veselo. Nemyslím si, že se mohu 
zlepšit, mám takovou povahu.
Byla to pro mě velká zkouška, kterou jsem zvládla. Musím si 
přiznat, že do školy chodím moc ráda kvůli učení i kamarádům. 
Hrozně se už těším do školy!!!

oStatky, fašank, maSopuSt

Martina Böhmová
SDH Žatčany

V naší malebné vesničce se konala tradiční masopustní pochůz-
ka Sboru dobrovolných hasičů v krásné, i když svízelné datum 
22. 2. 2020.
Nespočet masek nás doprovázel od dopoledních hodin až do 
večera za veselého a zvučného vyhrávání kapely Jutolánka, 

kterou v odpoledních hodinách vystřídal pan Jiří Tichý se svou 
harmonikou.
Naše poděkování patří všem příznivcům a kamarádům, kteří 
nás přišli podpořit v průvodu, těm, kteří nás pohostili dobrým 
jídlem i pitím, a těm, kteří nás podpořili finančně.
Velmi si ceníme všech darů, které budou využity ve prospěch 
rozvoje sboru, a těšíme se na shledání při dalších akcích.

akce konanÉ V obci
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žatčanSké Hody

David Pospíšil
hlavní stárek

Hody v Žatčanech pro mě vždy byly časem stráveným s přáteli 
při dobré muzice a zábavě, čas, na který se celý rok těším ze 
všeho nejvíc. Letošní rok neměl být jiným, měl být ještě lepším, 

protože mi žatčanská chasa svěřila a předala pomyslné žezlo 
hlavního stárka. Za  svoji pravou ruku jsem si zvolil ostřílenou 
Kamilu Mariánkovou, která mi byla nejen hodovou partnerkou, 
a za druhého hlavního stárka perspektivního stárka do budou-
cích let Patrika Michla, který si k sobě vzal zkušenou Barboru 
Růžičkovou.
Zkoušky začaly bez větších problémů, komunikace mezi námi 
nevázla, ba naše vztahy se začaly prohlubovat. Naše nadšení 
začalo stoupat, ale s tím také ruku v ruce přišly obavy o konání 

dětSký karneVal 

Michaela Kozáková
za kolektiv MŠ

V sobotu 22. 2. 2020 odpoledne se v žatčanské Orlovně sešla 
spousta masek. Proč? Konal se tam totiž již tradiční dětský kar-
neval, letos v duchu kamaráda všech dětí „Večerníčka“.
Celé odpoledne jsme si společně užívali soutěží, tance a hudby, 
za kterou vděčíme panu Růžičkovi, který hrál i na přání! Kro-
mě chytání berušek pro Ferdu mravence, hledání pohádkových 

dvojic a zdolávání překážkové dráhy děti nejvíce zaujal slalom 
v jízdě na motorkách a na závěr se zapotili i rodiče, když vozili 
své ratolesti na pytlích – to byla veliká legrace.
Následovala všemi očekávaná TOMBOLA, ve které se nám se-
šla spousta krásných cen, za které děkujeme obci Žatčany a 
také rodičům, kteří náš karneval podpořili.
Na organizaci a přípravě letošního karnevalu se podíleli přede-
vším manželé Procházkovi, obec Žatčany a o program se posta-
raly holky z naší školky.
 

VŠEM PATŘÍ VELKÉ DÍKY!!! A příští rok AHOJ! 
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našich hodů, které se navyšovaly úměrně s vládními opatření-
mi ohledně pandemie Covidu-19. Obavy se naplnily v polovině 
března, a to pro nás znamenalo jediné, zrušit muziku na sobotu 
a neděli, zrušit fotografa, a s tím i celou událost. Po dobu ka-
rantény nás vůbec nenapadlo, že by hody mohly proběhnout, 
protože do popředí zájmu všech šly důležitější věci.
Naděje nám svitla s postupným rozvolňováním opatření. Nápa-
dy začínaly pozvolna, přes stavění máje, tichý průvod obcí až 
po hodovou neděli ve zkrácené verzi, slovy pana faráře v demo 
verzi, pro kterou jsme se nakonec rozhodli a hody uspořádali 
na svátek Nejsvětější Trojice 7. 6. 2020.
Hodové přípravy a  radovánky tak mohly začít. Jediné, o  čem 
jsme nebyli stoprocentně přesvědčeni, bylo to, jestli vše stih-
neme zorganizovat za tak krátkou dobu, rozhodli jsme se totiž 
čtyři dny před hodovou nedělí.

Dá se říct, že naše hody nemohly být už více žatčanské. Mája 
nám vyrostla ve  Starém lese v  Žatčanech, stejně tak jako 
v  Žatčanech vyrostlo několik členů kapely Jutolánka, která 
nás doprovázela celou neděli. Stavění máje proběhlo v sobotu 
6. 6. 2020 a to pro velký úspěch hned nadvakrát.
Hodová neděle nám začala obavami o počasí, které mělo být 
upršené, ale my jsme byli prozíraví a nachystali a vyzdobili bě-
hem dvou dnů žatčanskou Orlovnu, za což patří všem, kteří se 
na  přípravě podíleli, mé velké díky. Počasí nám ale nakonec 
přes všechny předpovědi přálo, a  my tak neděli odstartovali 
krojovanou mší svatou. Po mši jsme se šli věnovat svým rodinám 
a ve tři hodiny odpoledne vyšli krojovaný průvod od žatčanské 
Sokolovny přes obec k žatčanské Orlovně, kde probíhala odpo-
lední hodová zábava.
Bez podpory a  pomoci přátel a  lidí kolem nás, a  hlavně bez 

žatčanské chasy, bychom letošní hody za  tak krátkou dobu 
neuspořádali, proto bychom chtěli Všem, kteří se letos spojili 
a společně s námi se za velmi krátkou dobu podíleli na celém 
chodu žatčanských hodů, moc poděkovat.

GymnaStické ZáVody 

Zdenka Dokoupilová
Orel Žatčany

V sobotu 7. března 2020 se v místní Orlovně uskutečnil již 
17. ročník gymnastických orelských závodů.
Celkem se zúčastnilo 46 sportovců z jednot Žatčany, Jiříkovice, 
Vnorovy, Pozořice a Vyškov.
Všichni si sportovní dopoledne moc užili.

spoRt a Volný čas
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4. žatčanSký cykloVýlet

JUDr. Milan Bedroš
organizátor akce

Zase to bylo skvělé, vše vycházelo podle našich představ – 
ideální počasí na kola, tj. slunečno, ani zima ani horko, trasa 
pestrá a na otočce zajištěný oběd. V sobotu dne 16. 5. 2020 
v  10,00 hodin se nás před hospodou U Severů sešlo 24 cyk-
loturistů včetně 4 dětí a  mě, který jsem ze zdravotních dů-
vodů nemohl jet na  kole, ale jel jsem autem jako „sběrné 
auto“ pro případ nehody, kolize nebo závady na  kolech. 
Trasa vedla kolem Cezavy do  Újezda, pak po  silnici přes 
Otnice do  Lovčiček, poté po  obslužné cestě Těšance kolem 
hájovny na  státní silnici Slavkov-Hodonín a  pak po  obslužné 
komunikaci do  Jalového dvora. Zde čekal objednaný oběd 
s  občerstvením. Všem velmi chutnal jak oběd, tak občers-
tvení na  podporu pitného režimu. Zde vlastně byla otočka, 

ale ne po stejné trase. Jelo se po silnici přes Rašovice do Křiža-
novic, kde se najelo na cyklostezku a po ní se dojelo do Slavko-
va. Zde byla krátká zastávka na doplnění tekutin v místním pi-
vovaru. Ze Slavkova vedla trasa po silnici přes Křenovice, Praci 
a Kobylnice až do Sokolnic, kde měla být další zastávka v míst-
ním pivovaru na doplnění tekutin, ale byla tam velká fronta, tak-
že se jelo dál kolem Ospapu do Žatčan. Výlet jsme ukončili tam, 
kde jsme začali, tj. u hospody U Severů, kde jsme si pofoukali 
bolavá místa na těle, konstatovali, že se nikdo nezranil a nebyla 
porucha kol. Celkem bylo najeto 56 km. Uznání za výkon si za-
slouží všichni účastníci výletu, hlavně zúčastněné děti.
Výlet se vydařil ke všeobecné spokojenosti.

Na  5. žatčanský podzimní cyklovýlet po  vinných cyklotrasách 
dne 19. 9. 2020 jsou všichni zájemci srdečně zváni. Pořádání 
akce s  podrobnostmi bude cca měsíc předem avizováno jak 
plakátově, tak na  webových stránkách obce a  na  obecním 
televizním okruhu.
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2. letní Setkání Ve Starém leSe

Zuzana Nováková
Mateřský klub Budulínek

Dne 29. 6. 2020 se uskutečnilo 2. letní setkání ve Starém lese. 
No a  jak už nám rok 2020 ukázal, není to rok na  plánování, 
i  když jsem se do  přípravy pustila až měsíc před termínem. 
Snažila jsem se nachystat program v  přírodě, který se bude 
líbit dětem i  rodičům. Ale počasí člověk neovlivní a v pondělí 
bylo zrovna deštivo. I přesto se ale akce uskutečnila, i když ne 
v lese, tak v zázemí Sokolovny.
Lidé a hlavně děti se začali scházet před 4 hodinou. Už na ně 
čekala připravená Sokolovna, kde mohly děti využít jejich oblí-
bené skluzavky, trampolíny, dráhy a výjimečně i úkryty ze stanů 
a tunelů, nebo stoly, kde bylo pro ně nachystané bylinkové vy-
barvování. Rodiče si mohli dát kávu, čaj a drobné občerstvení.
Program zahájily paní učitelky ze školky, které si pro děti nachys-
taly hudební program s nástroji či padákem. Myslím, že dětem 
se to moc líbilo, protože je to pěkně rozdivočilo. Abychom je 
na chvíli usadili, dostaly děti do ruky lízátka a chviličku poslou-
chaly povídání o přírodě. No, co si budeme povídat, i  těch 10 

minut byl úspěch. Poté jsme uvařili „oběd“ pro ptáčky, kdy děti 
přisypávaly semínka a míchaly. Dostaly sáček směsi domů, aby 
nakrmily ptáčky ve  své zahradě. Jako dárek za  výdrž dostaly 
Budulínkovy omalovánky s ptáčky, oplatky či bonbony.
Před šestou hodinou už byl připravený oheň na opékání, počasí 
se umoudřilo a byl moc příjemný podvečer. Většině dětí se ne-
chtělo ze Sokolovny a divočily, jak jen mohly. Ale postupně se 
zadařilo dostat je ven všechny a uklidit sál na jógu. Venku na ně 
čekalo ještě jedno překvapení a povozily se na voze s koníkem. 
Kdo si donesl špekáček, tak se před Sokolovnou i  navečeřel 
a už stačilo doma ty raubíře jen uložit.
V sedm hodin začala hodina jógy pro maminky, které se mohly 
protáhnout a zklidnit po tom náročném odpoledni. Zúčastnilo se 
deset maminek a než jsme skončili, byly už všechny děti doma.
Myslím, že i přes nepřízeň počasí se akce vydařila, i když byla 
třeba trocha improvizace. Děti se opravdu vydováděly a  byly 
spokojené a krásně jsme zakončili tento školní rok v Sokolovně.
Chtěla bych ještě jednou poděkovat všem, kteří se na akci men-
ším či větším dílem podíleli. Nápad sice může být jeden, ale 
na realizaci je třeba podpora a spolupráce. Také děkuji všem 
rodičům, kteří to v tom počasí nevzdali a přišli.
Tak třeba za rok nám to v tom lese vyjde.
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kde ceZaVa Začíná

Ing. Jan Binek, Ph.D.

Prázdniny jsou obdobím výletů a cestování. Nabízím tip na výlet 
na místo pro Žatčaňáky mimořádně zajímavé, a to k pramenům 
řeky Cezavy (Litavy). Naše rodina tento výlet absolvovala o le-
tošních Velikonocích a mohu ho doporučit.
Cezava pramení ve  Zlínském kraji na  úpatí vrchoviny Chřiby 
ve výšce cca 510 m n. m. v katastru obce Chvalnov-Lísky. Nej-
vhodnějším výchozím místem je motorest Samota u silnice I/50 
ze Slavkova u Brna do Uherského Hradiště a dále ke slovenské 
hranici. Motorest se nachází vlevo 3 km od odbočky na Střílky. 
Ze Žatčan je to sem 47 km.
U  motorestu se nachází rozlehlé parkoviště a  také nádherné 
dětské hřiště s dřevěnými vyřezávanými draky, tunelem a tram-
polínou. Najdete zde také několik potůčků a rybníčků s rybka-
mi. Pokud se zde děti pustí do hraní, tak je už možná na výlet ani 
nedostanete. Je proto praktičtější nechat hřiště až jako odměnu 
po skončení putování.
K pramenu Cezavy se lze dostat dvě způsoby. Krátkým a poho-
dlným, nebo delším a více terénním. My jsme si pro cestu tam 
zvolili ten delší a pro cestu zpět kratší, protože máme rádi okru-
hy, kde nejdeme nikdy stejnou cestou. Jedním z našich cílů bylo 
užít si Cezavy, když je ještě potůčkem. Z parkoviště jsme vyrazili 
po modré značce směr Vlčák. Již po 500 metrech jsme odbočili 
na lesní cestu a po lesních cestách jsme po 2,5 km doputovali 
na kraj obce Zástřizly k zelené značce a k potoku Cezava. Zde 
se nachází první z mostů či jiných pozůstatků nedokončené dál-
nice z počátku 40. let 20. století. Dálnice byla připravována za 1. 
republiky a měla spojovat Československo od západu k výcho-
du. Půlila Chřiby na dvě části a měla vést dokonce po hlavním 
hřebenu. V  Chřibech začala výstavba v  lednu 1939. Stavební 
práce byly ukončeny v  létě 1942. Do  té doby vzniklo několik 
mostů, náspů, terénních zářezů a propustků pod dálnicí.
Zelená značka vede po  pohodlné lesní cestě. Nejprve se na 
kilometr odkloní od toku Cezavy, potom už ji však věrně kopíru-
je. Z cesty se otevírají krásné pohledy do hlubokého a klikatého 

kaňonu potoka. Od zmíněného mostu je to k prameni něco přes 
3 km mírného stoupání. Nás ale hned od začátku zlákala chů-
ze těsně podél potoka mimo cestu. Sledujeme různá větvení 
a chladíme si ruce a obličej v tůňkách. Potom svačíme na kládě 
v polostínu jarního lesa. Pokračujeme terénem kolem potoka. 
Průchodnost se ale zhoršuje, tak se škrábeme několik desítek 
metrů do svahu na cestu se značkou. Za chvíli již vidíme odboč-
ku k prameni a radostně klouzáme listím do žlebu.
Místo označené jako pramen je vlastně spojením dvou bahni-
tých údolíček a prvním místem, kde lze vysledovat souvislejší 
tok. Nad jednou z prohlubní se nachází malá dřevěná stříška. 
Pramen však není ve stavu, aby se z něj dalo napít. Vedle pra-
mene stojí informační cedule se znaky obcí, přes jejichž území 
řeka protéká. Kousek nad ním je pamětní kámen. O kus dál na-
horu lze objevit další „průchodku“ zmíněné dálnice.
Od pramene jsme lesem vystoupali zpět na cestu a došli zbý-
vající kousek k asfaltové cestě na rozcestí „Nad Studeným žle-
bem“ s modrou značnou začínající u motorestu Samota (z  to-
hoto místa je to potom 3 km na  rozhlednu Brdo na nejvyšším 
vrcholu Chřibů 587 m. n. m., nedaleko se také nachází pramen 
řeky Kyjovky). Potom už nám zbývalo ujít 3,8 km zpět mírně zvl-
něnou krajinou s občasnými výhledy do okolních údolí. Zpes-
třením závěrečné cesty bylo pozorování májky obecné. Tento 
poměrně velký a tmavý kovově lesklý brouk vylučuje z kloubů 
nožek jedovaté látky. Výlet končíme opět na  dětském hřišti 
u motorestu Samota. Celková délka okruhu činí 10 km. Při cestě 
tam a zpět po modré značce lze zkrátit trasu na 8 km nenároč-
ným terénem.
Na  závěr ještě doplňuji několik údajů o  řece Cezavě. Měří 
58,3 km (Žatčany se nachází 46 km od  pramene), její povodí 
zabírá 789,8 km². V letech 1912–1930 byla mezi Židlochovicemi 
a Slavkovem u Brna provedena regulace koryta řeky. Původní 
délka toku byla 65 km. Průměrný průtok v ústí do Svratky v Žid-
lochovicích činí 1,53 m3/s.
Cezava protéká směrem od pramene k ústí územím 20 obcí: 
Chvalnov-Lísky, Zástřizly, Kožušice, Malínky, Brankovice, 
Nesovice, Nevojice, Bučovice, Křižanovice, Hodějice, 
Slavkov u Brna, Vážany nad Litavou, Hrušky, Zbýšov, Šaratice, 
Újezd u Brna, Žatčany, Měnín, Blučina a Židlochovice.
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fotbaloVé leGendy

Josef Sedláček
pamětník

Jan Vymazal (1942–2015),
byl velkou osobností žatčan-
ského fotbalu. Od  mládí až 
téměř do konce života žil na-
ším klubem, nebyl jen pocti-
vým hráčem, ale také zastá-
val v  letech 1981–1985 funkci 
předsedy oddílu nebo v jiných 
obdobích působil jako místo-
předseda nebo člen výboru. 
Byl také několik let úspěšným 
trenérem dorostu a  v  nepo-
slední řadě pracoval i obětavě 
při stavě a údržbě kabin. A byl 
také mezi mladými nadšenci, 
kteří po  příchodu z  vojny ob-
novili v roce 1965 našeho fotbalového oddílu. Hrával za 1. muž-
stvo od roku 1965 do roku 1987 do svých 45 let – tedy 22 roků. 
Nastupoval v 650 utkáních, nastřílel v nich 141 branek, v  roce 

1966 byl nejlepším střelcem mužstva a druhým největším kano-
nýrem v historii klubu.
Po celou aktivní činnost vedl podrobnou statistiku o sestavách, 
střelcích a  výsledcích utkání, které jsou cenným přínosem 
do historie klubu.
Žatčanské kopané zůstal věrný celý život, úspěchy i nezdary na-
šeho klubu intenzivně prožíval, v posledních letech i jako divák. 
Do historie našeho klubu je Jan Vymazal nesmazatelně zapsán 
jako mimořádná osobnost.

VýHled kulturnícH akcí

 30. 08. 2020 Loučení s prázdninami + motosraz

 09. 09. 2020 Zájezd pro seniory: Zámek Čechy pod Kosířem

 20. 09. 2020 Volejbalový turnaj „O pohár starosty“

 26. 09. 2020 Modelářský den

 27. 09. 2020  Vítání občánků

 10. 10. 2020 Obecní zájezd: Litomyšl

 23. 10. 2020 Lampionový průvod světlušek

 24. 10. 2020 Alkácká DRAKIÁDA

 15. 11. 2020 Svatomartinská beseda u cimbálu

 29. 11. 2020 Rozsvícení vánočního stromu na návsi

 26. 12. 2020 Svatoštěpánské koledování po obci

 28. 12. 2020 ŽIVÝ BETLÉM

 01. 01. 2021 Novoroční setkání občanů na návsi

poZVÁnkY, akce a oZnÁMenÍ
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petice Za rekonStrukci
Silnice V žatčanecH

JUDr. Milan Bedroš

Vážení,
jak jsem slíbil, podávám informace o  stavu „Petice za  rekon-
strukci průjezdního úseku silnice II/416 v obci Žatčany“:
• Jak je v obci všeobecně známo, byla s organizována „PETICE“ 
na podporu opravy státní silnice II/416 – průtah obcí Žatčany, 
která je v havarijním stavu a cca 40 let byla jen „flikována“. Je 
pochopitelné, že rekonstrukce přicházela v  úvahu až po  vy-
budování všech sítí, např. vodovodu, plynu a kanalizace. Tyto 
práce byly ukončeny cca před 10 lety a majitel komunikace – 
Jihomoravský kraj i přes urgence zástupců obce adekvátně ne-
reagoval a dosud rekonstrukce není provedena.
• Petice, kterou podpořilo svými podpisy 428 obyvatel obce, 
tuto snahu obce podpořila a žádá po majiteli silnice provedení 
rekonstrukce.
• Petice byla předána Krajskému úřadu, který ji zaregistroval, 
projednal jak v Radě, tak v Zastupitelstvu a vyjádřil se ve smys-
lu, že uznává havarijní stav silnice, že je od roku 2016 zpracován 
investiční záměr s předběžným rozpočtem ve výši 27 mil. Kč, 
že již ode dne 11. 2. 2019 byla oprava „Silničního průtahu obcí 

Žatčany“ zařazena do akcí v projektové přípravě, ale v součas-
né době nejsou i  s  ohledem na  „koronakrizi“ prostředky jak 
na projektovou dokumentaci, tak na samotnou rekonstrukci, ale 
pokud budou v  roce 2020 volné prostředky, tak bude aspoň 
provedena projektová dokumentace za cca 0,5 mil Kč,
• V další komunikaci s vedením Kraje jsme si vyjasňovali, zda 
má či nemá obec vybudovanou ze silnice síť odvodu dešťové 
vody, že nesouhlasíme, aby se s rekonstrukcí průtahu obcí če-
kalo až budou prostředky na celý úsek Měnín-Újezd u Brna (to 
bychom se asi nedočkali), zda je či není tah přes obec význam-
ný s vysokou intenzitou dopravy apod.
• Důležité je dosáhnout toho, aby byla co nejdříve zpracována 
vlastní projektová dokumentace rekonstrukce. Na akce tohoto 
druhu se používají jak peníze od Kraje, tak z  vnějších zdrojů, 
jako Státní fond dopravní infrastruktury, operační programy EÚ 
apod., kdy tyto prostředky přicházejí někdy náhle a použijí se 
na akce, která je projekčně připravená, tj „štěstí přeje připra-
veným“.
Dá se říct, že ze strany Kraje je ochota naši situaci řešit, ale 
jsou svázáni nedostatkem prostředků, kdy „koronakrize“ to ješ-
tě prohloubila. Pro dosažení našeho záměru jsem nastavil vůči 
Kraji a SÚS jak osobní kontakty, tak sběr podstatných informací.
O  dalším průběhu podám další informace přes internetové 
stránky, televizní kanál obce a zpravodaj.

poZVánka do diVadla

Vladimíra Sedláčková
členka souboru

Amatérský divadelní soubor Tylovo divadlo Újezd u Brna na-
studoval nové představení hry anglického dramatika a herce 
Noëla Cowarda (1899–1973) Akt s houslemi. Satirická konver-
zační komedie s napínavou až detektivní zápletkou si bere na 
mušku nekritický obdiv k moderním malířským výtvorům, který 
jejich ceny vyšrouboval do závratné výše nehledě na jejich mi-
zivou kulturní hodnotu.

Děj hry se odehrává v Paříži. Slavný malíř Pavel Sorodin je po 
smrti a jeho příbuzní se shromáždí v jeho ateliéru v očekávání 
tučného dědictví. Místo toho se však z dopisu, který mistr zane-
chal svému věrnému sluhovi Sebastianovi, dozvídají, že nic není 
tak, jak se zdálo a že jejich situace není vůbec tak růžová, jak 
si představovali…

Odložená premiéra se koná v Újezdě v pátek 16. října 2020. 
Do Žatčan soubor zavítá v pátek 30. října 2020.
Srdečně zveme do žatčanské orlovny na příjemný a svěží 
kulturní zážitek.

poděkujme pomáHajícím,
našim HrdinŮm V prVní linii

Situace, která před více jak měsícem ochromila (nejen) Českou 
republiku, zasáhla všechny. Díky postupující pandemii jsme měli 
možnost sledovat, jak zásadní je role pracovníků zdravotních 
a sociálních služeb, kteří pomáhají potřebným a pečují o ty, kteří 
se bez podpory neobejdou.

Lékaři, sestřičky, pečovatelky, sociální a terénní pracovníci, psy-
chologové, pastorační a rehabilitační pracovníci, zkrátka všichni 
ti, kteří se podílejí na zajištění zdravotních a sociálních služeb, 
jsou tu pro pacienty a klienty i nadále, a to za podstatně ztíže-
ných podmínek. Zasluhují hluboký obdiv a respekt.
Každý den našim zaměstnancům UPŘÍMNĚ děkujeme a  jsme 
hrdí, že jsou součástí týmu Oblastní charity Rajhrad. Slova 
však v  tomto případě zoufale nestačí. Otevíráme proto po-
zdravem herce ROBERTA MIKLUŠE příležitost pro všechny, kte-
ří chtějí pracovníkům v první linii poděkovat a odměnit je tak 
za jejich profesionalitu a otevřené srdce.

Rajhradský hospic má dobré jméno a je v povědomí mnoha 
z vás. Pochvalné recenze však nepatří službám jako takovým, 
ale LIDEM, kteří je poskytují. Lidem, kteří nepřestávají pomáhat, 
a tak trochu upozaďují v současné situaci sami sebe.
Pokud ve vás tyto řádky rezonují, můžete svoji vděčnost vyjádřit 
poskytnutím finančního daru na účet: 4200375921/6800
Vybraná částka bude rozdělena mezi ty, kteří si ocenění zaslou-
ží nejvíce – mezi naše hrdiny v první linii.
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poděkoVání

3. DIAKONIE KLOBOUKY U BRNA – PŘÍSPĚVEK
Diakonie ČCE – STŘEDISKO Betlém, Klobouky u Brna požádalo obec Žatčany o neinvestiční dotaci 102 623 Kč 
na projekt pod názvem: Poskytování sociálních služeb lidem s těžkým zdravotním postižením. Dle Pravidel 
řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2020 v oblasti podpory mají obce 
uhradit část nákladů sociálních služeb. Dle těchto pravidel činí u 1 klienta Domova Betlém 73 000 Kč na rok 
a uživatele denního stacionáře Domova Narnie 29 623 Kč. 

na 5. žatčanskou cyklovyjížďku – podzim 2020
I když už neplatí Nouzový stav, ale není jasné co přijde na podzim, tak musíme  organizovat plánované akce. Proto po úspěšných 
cyklovýletech v roce 2018 a 2019 a letos na jaře zve dobrovolný spolek cyklistů zájemce na podzimní 5. žatčanskou cyklovyjížďku. 

V sobotu dne 19. 9. 2020, sraz v 10,00 hod. u Hospody u Severů
cíl – Vinařství aurora šakvice, délka trasy: cca 60 km

Dle počasí na místě určí traťový průvodci Raďouši Lejska a Valent.
Určeno: pro všechny cyklisty, kteří bez obtíží zvládnou délku trasy a udrží mírné tempo s ostatními cyklisty. Návrat asi v 17,00 hod.

Občerstvení: Každý buď individuálně sebou nebo je možné objednat dopředu obědy na místě na určenou hodinu. Pro rychlou 
obsluhu větší skupiny cyklistů je výběr ze dvou jídel – jednotná polévka a buď vepřový guláš s pečivem nebo kuřecí řízečky

s opékaným bramborem. K tomu potřebuji znát do 14. 9. 2020 počet zájemců o jednotlivá jídla – poslat sms na 731 616 410.
Po jídle proběhne pro zájemce ochutnávka produktů vinařství.

V případě velmi špatného počasí nebo jiné náhlé překážky se akce ruší a o dalším budou dány informace cestou jako tato pozvánka. 
na podzimní 5. žatčanskou cyklovyjížďku jsou všichni zájemci srdečně zváni! 

Za dobrovolný spolek cyklistů
JUDr. Milan Bedroš

Pozvánka
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Jak třídit PLASTY z domácností?
Třídění odpadů stanovuje zákon o odpadech. Cílem je chránit přírodní zdroje, protože 
druhotné suroviny mohou být namísto dovážených primárních surovin znovu využity ve výrobě. 
Tříděním odpadů snižujeme výdaje obce na odstranění směsného komunálního odpadu.

  Co se děje s plastem dále? 
I separovaný plastový odpad ze žlutých kontejnerů musí projít ručním dotříděním na jednotlivé typy plastů. 
Pracovníci SITA CZ jsou školeni, aby dokázali tyto typy plastů odlišit. Vytříděný plast dále zpracováváme. 
Pomocí drtičů přeměníme vytříděné plasty na plastovou drť, další plasty lisujeme. Tak dosáhneme úspor 
při přepravě k dalšímu zpracování.

TŘÍDĚNÍM SPOLEČNĚ CHRÁNÍME PŘÍRODNÍ ZDROJE. DĚKUJEME.

PATŘÍ SEM:
•	sešlápnuté PET lahve (i s víčkem)
•	nápojové kartony – obaly 

(krabice) od mléka a nápojů
•	sáčky, tašky, folie
•	polystyren
•	kelímky od másla, jogurtů 

a jiných potravin
•	plastové obaly od šamponů, 

mycích a pracích prostředků
•	CD/DVD

NEPATŘÍ SEM:
•	 linoleum, PVC
•	pryžové výrobky
•	koberce
•	textil
•	pěnový polyuretan-molitan
•	pneumatiky
•	videokazety
•	kabely
•	obaly od olejů, obaly silně 

znečištěné zbytky jídla
•	obaly od nebezpečných látek, 

barev, chemikálií a léčiv

  Co je důležité? 
Pokud možno předcházet vzniku odpadů – například nekupovat výrobky s nadbytečnými oba-
ly. Třídit odpady hned, jakmile vzniknou, zvlášť do košů, tašek, pytlů… Do barevných kontejnerů 
dávat opravdu jen to, co tam patří – znečištěné obaly mohou znehodnotit celý obsah kontejneru. 
Před vhozením do kontejneru minimalizovat objem odpadu sešlápnutím.

 www.suez.cz      info@suez.cz      800 102 000
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Jak třídit SKLO z domácností?
Třídění odpadů stanovuje zákon o odpadech. Cílem je chránit přírodní zdroje, protože 
druhotné suroviny mohou být namísto dovážených primárních surovin znovu využity ve výrobě. 
Tříděním odpadů snižujeme výdaje obce na odstranění směsného komunálního odpadu.

  Co se děje se sklem dále? 
Skleněné střepy se sváží odděleně – zvlášť bílé a barevné – na překladište naší společnosti a ve velkých 
objemech se pak dostane do skláren. Velkou výhodou skla je, že se dá recyklovat prakticky donekonečna.

TŘÍDĚNÍM SPOLEČNĚ CHRÁNÍME PŘÍRODNÍ ZDROJE. DĚKUJEME.

BÍLÉ SKLO – PATŘÍ SEM:
•	veškeré bílé obalové sklo 

(lahve od nápojů bez kovových 
či plastových uzávěrů, 
skleněné nádoby)

•	tabulové sklo čiré

BAREvNÉ SKLO – PATŘÍ SEM:
•	veškeré barevné obalové sklo 

(lahve od nápojů bez kovových 
či plastových uzávěrů, 
skleněné nádoby)

•	tabulové sklo zabarvené

NEPATŘÍ SEM:
•	porcelán
•	drátosklo
•	varné sklo
•	televizní obrazovky
•	PC monitory
•	zrcadla
•	automobilová skla
•	 lahvičky od léčiv
•	zářivky, výbojky,  

žárovky

  Co je důležité? 
Pokud možno předcházet vzniku odpadů – například nekupovat výrobky s nadbytečnými oba-
ly. Třídit odpady hned, jakmile vzniknou, zvlášť do košů, tašek, pytlů… Do barevných kontejnerů 
dávat opravdu jen to, co tam patří – znečištěné obaly mohou znehodnotit celý obsah kontejneru. 
Před vhozením do kontejneru minimalizovat objem odpadu sešlápnutím.

 www.suez.cz      info@suez.cz      800 102 000
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Žatčanské judo

Hody

Lekce jógy

Vozík na vodní hry v MŠ

Jarní cyklovýlet – Jalový dvůr

Gymnastické závody

Mužáci v Těšanech

Škola na výletě

Z akcÍ V naŠÍ Vesnici


