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Voda z plného koryta Cezavy se vylévá do polí – pohled od mostu na státní silnici (2.6.2010)
Foto: Lukáš Jurečka

Vážení občané,
končí další volební období Zastupitelstva obce Žatčany a při této příležitosti mi
dovolte seznámit Vás prostřednictvím zpravodaje s výsledky práce zastupitelstva
za uplynulé čtyři roky.
V roce 2006 byly zahájeny stavební práce na I. etapě podtlakové splaškové kanalizace
položením výtlačného potrubí vedoucím do ČOV v Měníně a stavbou přečerpávací stanice
na kraji obce. Na jaře roku 2007 zahájila firma VODKA stavební práce na podtlakových
řadech a sběrných šachtách, do kterých se připojují domovní přípojky. Kolaudace I. etapy
splaškové kanalizace proběhla 9. 9. 2008. Práce na II. etapě kanalizace byly zahájeny
na podzim roku 2009 a jsou až na malé výjimky dokončeny. Připojení na kanalizaci u všech
domů v obci musí být dokončeno v co nejkratší době. Do splaškové kanalizace se vypouští
všechna znečištěná voda, dešťová voda se do splaškové kanalizace vypouštět nesmí.
Na řádné připojení všech domovních přípojek bude dohlížet provozovatel kanalizace
Vodárenská akciová společnost a odbor Životního prostředí v Židlochovicích. Splašková
kanalizace byla největší investiční akcí v obci a její rozpočet činil 48 mil. Kč.

Na podzim roku 2006 byla zbourána stodola staré pekárny, ze které padala střešní
krytina a ohrožovala chodce. Zbylá část pekárny, která byla v dezolátním stavu a působila
nevzhledně na naší návsi, byla zdemolována na jaře roku 2007.
V únoru 2007 proběhla I. Obecní zabíjačka. Tato vydařená akce měla opakování ještě
v dalším roce, avšak z podnětu varování krajského hygienika se již další obecní zabíjačky
nekonaly. O prázdninách 2007 byla s pomocí dotace Programu rozvoje venkova provedena
výměna všech venkovních oken a dveří v mateřské školce v hodnotě 320 tis. Kč.
Zastupitelstvo obce schválilo Obecní regulativy pro výstavbu, které stanovují pravidla
při zástavbě a stavebních úpravách v obci, které je nutné dodržovat. Sedm vlastníků
pozemků na Malé nivě přerozdělilo svá pole na stavební parcely v budoucí ulici. Parcela
určená na chodníky, silnici a inženýrské sítě byla bezplatně převedena na obec. Byl
zpracován projekt na nástavbu mateřské školy. Projekt řeší přemístění základní školy
do prostor nástavby školky. Nástavbou se zlevní provoz školy i školky a bude možné
opravit starou základní školu, aniž by žáci museli po dobu rekonstrukce navštěvovat školy
v sousedních obcích. Rozpočet na rekonstrukci školky včetně nástavby činí 17 mil. Kč,
investice celého díla by měla být pokryta převážně z dotačních zdrojů.
Rok 2007 - další události ve stručnosti: získání dotace 1,5 mil. Kč na výsadbu
biokoridoru Krátké díly, kolaudace polní asfaltové cesty a mostu přes řeku Litavu, pronájem
skleníků v bývalém areálu ZD, požár Halmovy stodoly, instalace nových TV programů CS
film a Discovery, úprava plochy po staré pekárně, vykopání prvních šesti kompostových
jam na bioodpad v blízkosti obce, vyčištění koryta Hranečnického potoka, zřízení nové třídy
v ZŠ - vybavení lavicemi, židličkami a tabulí, oprava tří smírčích křížů v katastru obce,
schválení nového Územního plánu obce, atd.
I. etapa podtlakové splaškové kanalizace byla hlavní pracovní náplní roku 2008.
V tomto roce bylo na kanalizaci připojeno více jak 90% domácností z I. etapy vodního díla.
Provozování kanalizace převzala Vodárenská akciová společnost a.s., na bezporuchový
provoz kanalizace dohlíží servisní pracovníci pan Oldřich Tichý a pan Oldřich Zapoměl.
V roce 2008 byla do obecní budovy č. p. 93 přestěhována z mateřské školy knihovna.
V téže budově je v pronájmu
kadeřnictví a pedikúra, ve dvorní
části je uložena obecní komunální
technika. V roce 2008 provedla firma
KAVIL výsadbu biokoridoru Krátké
díly, v místě vedle Starého lesa.
Výsadba v hodnotě asi 1,5 mil. Kč je

investována 90 % Státním fondem
životního prostředí a 10 % z obecního
rozpočtu. Výsadba biokoridorů bude
pokračovat i v roce 2011 s předpokladem získání 100 % dotace ze Státního
fondu životního prostředí ČR a z fondů EU. V roce 2008 byl ustaven klub důchodců. Senioři se scházejí hlavně v zimním období
v budově základní školy. Bylo částečně zmodernizováno zařízení pro vysílání obecní

kabelové televize. Modernizace zařízení souvisí s digitalizací televizního signálu, která
probíhá v celé Evropě. V České republice dojde k úplnému vypnutí analogového vysílání
11. 11. 2011. V naší kabelové televizi budeme i po tomto termínu vysílat analogově
(postaru) programy ČT1, ČT2, NOVA a PRIMA. Tyto programy tedy naladíte na starších
televizorech bez set-top-boxu i po vypnutí analogového vysílání.
Rok 2008 - další události ve stručnosti: setkání starosty s hejtmanem Jihomoravského
kraje Mgr. Haškem za účelem získání dotace na II. etapu kanalizace, společné pojištění obcí
regionu Cezava (úspora za pojistné až 40%), opakovaná jednání s majiteli stavebních
pozemků nad projektem budoucí ulice Malá niva, oprava kříže u sokolovny, rezignace
místostarosty Ing. Svobody a volba nového místostarosty MVDr. Ryby, kolaudace I. etapy
kanalizace, dohoda mezi obcemi Žatčany a Měnín o příjmu a vyčištění odpadních vod,
zaměstnán další obecní pracovník p. Oldřich Tichý, podání žádosti o dotaci na nástavbu
MŠ, atd.
V roce 2009 získala obec od ministerstva zemědělství dotaci 10 milionů Kč
na II. etapu podtlakové splaškové kanalizace. Obec podala v roce 2009 žádost o dotaci
na komunální techniku na Komunitní kompostárnu Žatčany z Operačního programu
životního prostředí. Na podzim roku 2009 byly zahájeny firmou KNOSS stavební práce
na II. etapě kanalizace, které byly přerušeny až s příchodem zimy. V roce 2009 změnila
obec dodavatele plynu a el. energie. Výměnou dodavatele ušetřila ve školce, škole a
na obecním úřadě za plyn a elektřinu asi 40.000,- Kč ročně.
Rok 2009 - další události ve stručnosti: vyčištění strouhy U mlýna, zřízení místa
Czech POINT, oprava věžních hodin, modernizace internetu, opravy nejvíce poškozených
místních komunikací z dotace Programu rozvoje venkova, zakoupení dvou ukazatelů
rychlosti (radarů), celodenní vysílání Českého rozhlasu Brno o naší obci, atd.
V roce 2010 obec získala dotaci z Operačního programu životního prostředí
na komunální techniku na kompostování biomasy v komunitní kompostárně. Komunální
technika v hodnotě 1,65 milionů Kč je dotovaná 90% ze státních a evropských fondů a
10% z obecního rozpočtu. Z dotace obec nakoupila malý traktor s vlekem, mulčovač,
překopávač kompostu, štěpkovač, zametač,
sypač a nakladač. O letních prázdninách
roku 2010 byly v základní škole vyměněny
všechna venkovní okna a dveře v hodnotě
362 tisíc Kč s pomocí dotace Programu
rozvoje venkova. Dne 20. září 2010 byla
zkolaudována
II.
etapa
podtlakové
splaškové kanalizace (mimo domovní
přípojky). Po mnoha letech byly převedeny
ze státu na obec pozemky po zemřelém
Zbyňku Sedláčkovi, určené v Územním
plánu obce na výsadbu biokoridorů.
Celková plocha pozemků je 5,6 hektaru.
Dne 8. května 2010 sloužil na návsi svou
primiční mši svatou náš rodák P. Jiří
Brabec. V současné době pokračuje
zpracování projektu na obnovu veřejných
prostranství po realizaci všech inženýrských sítí.
Občané dokončují napojení na kanalizaci. Foto: Marie Jurečková

Jedná se o opravy místních komunikací a rozšíření parkovacích míst v obci. Projekt bude
před dokončením předložen občanů k připomínkování.
Na závěr Vám chci poděkovat za trpělivost, kterou jste měli při stavbě kanalizace, kdy
byla obec rozkopaná a museli jste čelit různým překážkám. Také děkuji za zodpovědný
přístup většině z Vás, kteří jste se na splaškovou kanalizaci připojili ve stanoveném termínu.
V novém volebním období Vám přeji především pevné zdraví, vzájemné porozumění
a pohodu.
Jaroslav Osička, starosta obce

Ze zastupitelstva obce
37. zasedání dne 25.11.2009
• ZO bere na vědomí postup prací na II. etapě podtlakové splaškové kanalizace.
• ZO schvaluje podpis smlouvy s Krajským úřadem o poskytnutí neinvestiční
dotace na zabezpečení akceschopnosti
jednotky SDH na rok 2009.
• Schválení udělení daru 5.000,-Kč narozeným dětem Michaele Binkové a
Martinu Hruškovi.
• Schválení zápisu do obecní kroniky rok 2008, zpracovaného kronikářem
p. Josefem Sedláčkem.
38. zasedání dne 21.12.2009
• Schválení návrhu rozpočtu obce na rok
2009.
• Schválení udělení daru 5.000,-Kč narozenému občánku Vojtěchu Vymazalovi.
• ZO schvaluje vydání publikace
o historii obce zpracované kronikářem p.
Sedláč-kem.
39. zasedání dne 27.1.2010
• ZO schvaluje rozpočet obce na rok
2010.
• ZO schvaluje rozpočtový výhled na rok
2011 – 2015
• Schválení udělení daru 5.000,-Kč
narozeným občánkům Bořku Suchému a
Danieli Urbánkovi.
• ZO schvaluje uvolnit z rozpočtu 4.000,Kč na pořádání dětského plesu.
• ZO neschvaluje udělit sponzorský dar
na automobilové závody Do vrchu Mohyla míru.
40. zasedání dne 3.3.2010
• ZO bere na vědomí podpis smlouvy
s firmou EUROFEST, která zpracuje

výběrové řízení Veřejné zakázky malého
rozsahu na nákup technického vybavení
pro Komunitní kompostárnu Žatčany.
• ZO bere na vědomí projednávání
nového územního plánu obce Nesvačilka.
• ZO bere na vědomí jmenování nových
členů SDH Žatčany.
41. zasedání dne 17.3.2010
• ZO bere na vědomí postup v jednání
k výstavbě ulice na Malé nivě.
• ZO schvaluje záměr prodeje 6 m2 z p.
č.115/1 manželům Gregorovým.
• ZO schvaluje ustavení komise pro přípravu kriterií hodnocení školy, která
budou po konzultaci s odborníkem
předlo-žena ke schválení zastupitelstvu
obce.
42. zasedání dne 21.4.2010
• ZO schvaluje podání žádosti na grant
od Moravských naftových dolů Hodonín
na vybavení dětského koutku herními
sou-pravami v ceně do 200 tisíc.
• ZO schvaluje podpis smlouvy o bezúplatném převodu pozemků, ze státu
na obec, p. č. 3333, 3334, 3335 a 3470
k. ú. Žatčany, které jsou vyčleněny
územním plánem obce na výsadbu
biokoridorů (pozemky jsou po zemřelém
Zbyňku Sedláčkovi).
• Na primiční mši svatou P. Jiřího Brabce
zapůjčí obec pódium, lavečky a techniku
na ozvučení návsi. Koordinaci dopravy a
parkování aut v obci zajistí SDH Žatčany.
• Schválení udělení daru 5.000,-Kč narozeným občánkům Anně Rudolecké,
Adamu Zapomělovi a Matyáši Osičkovi.
• ZO schvaluje čerpání dotace z PRV
JMK na informační tabuli a odpadkové

koše k novému mostu u biocentra a dotaci
na dva přístřešky u autobusových zastávek.
• ZO schvaluje garanci obce zbudovat
zpevněnou cestu vedoucí k hranici
budoucí ulice na Malé nivě v případě, že
cesta nebude postavena Pozemkovým
úřadem v rámci Komplexních stavebních
úprav.
43. zasedání dne 26.5.2010
• ZO bere na vědomí zprávu školní
inspekce (zpráva je na webových stránkách obce).
• ZO schvaluje dovybavení MŠ postýlkami, židličkami a stolky pro děti.
• ZO schvaluje přijetí dotace z PRV JMK
ve výši 160 tis. Kč na výměnu oken a
dveří ve škole a obecní budově č. p. 93.
Výměnu provede firma A+BX OKNA.
• ZO schvaluje účetní uzávěrku školy
k 31.12.2009.
• ZO uvolňuje z rozpočtu 14.000,-Kč
na tradiční Žatčanské hody (pro mladší
stárky 9.000,- a pro ženáče 5.000,-Kč).
• Schválení udělení daru 5.000,-Kč narozenému občánku Davidu Lauterbachovi.
44. zasedání dne 23.6.2010
• ZO bere na vědomí postup prací
na II. etapě kanalizace.
• ZO bere na vědomí dodávku mechanizace na kompostárnu v hodnotě 1,65 mil.
Kč.
• ZO schvaluje plán prací na opravách a
údržbě budov ZŠ a MŠ.
•
Schválení udělení daru 5.000,-Kč
narozeným
občánkům
Patriku
Habigerovi, Adamu Ďáskovi, Anje
Michelon a Sáře Poláčkové.

Obr.: Použití nové komunální techniky

• Starosta seznámil zastupitele s následky
protržení hráze na toku řeky Litavy a
následného rozlivu vody do polí.
45. zasedání dne 21.7.2010
• ZO schvaluje termín připojení splaškové kanalizace do 1. listopadu 2010
u všech domů, které do II. etapy
splaškové kanalizace spadají.
• ZO schvaluje počet 11 členů Zastupitelstva obce Žatčany ve volbách
do zastupitelstev obcí v roce 2010.
• ZO bere na vědomí vyúčtování vodného a stočného za rok 2009 zpracované
provozovatelem Vodárenskou akciovou
společností.
rozpočtu
• ZO
schvaluje
plnění
k 30.6.2010.
• ZO bere na vědomí zamítavé
stanovisko Moravských naftových dolů
Hodonín na čerpání grantu na vybavení
dětského koutku herními soupravami.
46. zasedání dne 15.9.2010
• ZO schvaluje prodej pozemku p. č.
115/4 k. ú. Žatčany o výměře 116 m2
za úředně stanovenou cenu paní Věře
Třískové.
• ZO schvaluje záměr odkoupení pozemku p. č. 3851/11 k. ú. Žatčany o výměře
304 m2 od Iva Ryby, Žatčany 105.
Na pozemku bude trafostanice a veřejná
zeleň v budoucí ulici na Malé nivě.
• ZO bere na vědomí opravu hasičského
auta VW-Transporter a nutnost zakoupení nové travní sekačky.
Jaroslav Osička

Foto: Jaroslav Osička

Krátce z obce
Volby do Zastupitelstva obce Žatčany se uskuteční
v pátek dne 15. října 2010 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu dne 16. října 2010 od 8.00 do 14.00 hodin
v zasedací místnosti na obecním úřadě.
Komunitní kompostárna Žatčany
S novým vydáním obecního zpravodaje jste obdrželi také leták, ve kterém Vás
informujeme o vybudování kompostárny v Žatčanech a o kompostování biologicky
rozložitelný odpadů. V letáku je také popsáno, jakým způsobem bude probíhat svoz
bioodpadu z Vašich domovů do kompostárny. V obci nebo jejím blízkém okolí a v dostupné
vzdálenosti budou umístěny přepravní vozíky, do kterých budete bioodpad ukládat. Vozíky
s bioodpadem budou včas odváženy do kompostárny, dřív než dojde k zahnívání jejich
obsahu.
Větve stromů a keře
budete uládat také na
vymezená místa, kde se
seštěpkují a štěpky se
odvezou do kompostárny.
Tam, kde bude větší
množství větví na jednom
místě, tam se bude také
štěpkovat. V kompostárně

se smíchají štěpky s poseče-nou trávou,
listím apod. a tím dojde k procesu tlení
a bioodpad nezahnívá. Tlení na rozdíl
od zahnívání nezapáchá. Věřím,
že budete vyvážet do vozíků jen takový
odpad, který tam patří. Za to si můžete
zdarma odvézt z kompostárny kvalitní
kompost.
Jaroslav Osička
Foto: Jaroslav Osička
Zpevněná plocha pro navážení kompostu u skleníků
Horní obrázek: příprava plochy před položením panelů.

Základní škola a Mateřská škola Žatčany
V novém školním roce jsme v základní škole přivítali 18 žáků (od 1. do 5. ročníku) a
v mateřské škole se nám počet dětí navýšil na 44. V mateřské škole jsme se rozloučili s paní
učitelkou Malou, která získala místo v Brně, a ve škole s paní učitelkou Hauserovou, která
nastoupila na učitelské místo na plný úvazek přímo v místě bydliště. Od září jsme přivítali
ve školce dvě nové, plně kvalifikované paní učitelky a ve škole dvě paní učitelky na velmi
zkrácené úvazky. V základní škole přes prázdniny proběhly velké změny, a to výměna oken

a dveří a výmalba ve vnitřních prostorách školy. Děkujeme všem, kteří se na zvelebování
školy podíleli. Žáci ze ZŠ i děti z MŠ měli možnost si vše prohlédnout hned první zářijový
týden, kdy již tradičně byli noví prvňáčkové „pasováni králem Václavem“ na školáky a byli
nadšení.
V nejbližší době čekají děti i učitele v základní škole příjemné změny. Škola (mezi
prvními) získala nemalou částku z projektu EU – peníze do škol, ze které bude hrazena
spousta výukových materiálů a zařízení, předpokládáme pořízení interaktivní tabule,
notebooky pro učitele a zbudou – li peníze, i notebooky pro žáky.
S dětmi z MŠ i ZŠ máme po celý rok hodně práce – jak v oblasti vzdělávací, tak
v oblasti výchovné. Také zaměstnanci naší školy si na celý rok naplánovali školení a
vzdělávání, aby mohli zajímavými, zábavný-mi a novými metodami předávat informace
dětem. V MŠ i ZŠ jsme připravili pro děti zájmové vzdělávání (Angličtina, Keramika,
Flétna, Břišní tance, Logopedie, Sportovní hry a Náboženství). Ve školní družině se děti pro
tento rok staly indiánským kmenem Žatčanů, kde rozvíjejí pohybové, sociální, občanské,
pracovní i vědomostní dovednosti nejen o Indiánech.
Čas nám opravdu utíká jako splašený kůň, pojďme tedy společně předávat našim
dětem to, co je v každém z nás nejlepšího. Pojďme jim vštěpovat morální pravidla, pravidla
etiky i etikety,
ukažme jim, jak
my
dospělí
dosahujeme vytýčených cílů,
aby si jednou
v „dospěláckém“
životě
vždy
mohly
vybrat
cestu, po které
půjdou.

Vystoupení žáků ZŠ na besídce Den matek, 16.5.2010.

Foto:Lukáš Jurečka

Mgr. Marie Vopařilová
a tým pedagogů

Změna v duchovní správě
V neděli 3.10.2010 jsme se rozloučili při mši sv. s duchovním otcem P. Miloslavem
Kabrdou, který odchází do pražského Arci-biskupského Semináře. V hlavním městě bude
spirituálem, který zajišťuje seminaristům duchovní vedení.
P. Miloslav Kabrda se narodil 13.1.1955 v Novém Městě na Moravě. Dětství a mládí
prožil v Polničce u Žďáru nad Sázavou. Po studiu na Teologické fakultě v Litoměřicích byl
v roce 1961 vysvěcen na kněze. Působil 2 roky jako kaplan v Telči, 4 roky na Starém Brně,
pak jako farář v Lipníku, Krhově, Hrotovicích u Třebíče a od roku 1990 kostele
sv. Augustina v Brně. V naší farnosti působil od roku 2005.

Na
místo
p. faráře Miloslava
Kabrdy nastupuje do
farností Žatčany a
Újezd u Brna v těchto
dnech
nový
duchovní správce.
Jmenuje
se
P. Oldřich Macík a
přichází
k nám
Saleze střediska
siánů Dona Bosca
v Brně-Líšni,
kde
byl farním vikářem.
Renata Kleinová

P. Miloslav Kabrda se žatčanskou mládeží.

OPEN SUN FEST
Ve dnech 16. a 17. července se v naší obci uskutečnil hudební festival českých a
slovenských kapel OPEN SUN FEST s celodenním sobotním programem pro rodiny s dětmi.
Páteční vystoupení hlavní ,,hvězdy“ dne - skupiny MIG 21 v čele se zpěvákem a hercem
Jiřím Macháčkem se velice vydařil, počasí vyšlo a lidé se pobavili, zazpívali a zatancovali.
Sobotní program pro děti začal úžasným představením oblíbeného Michala Nesvadby, při
kterém se pobavili nejen děti, ale i dospělí. Rodinný fotbálek od firmy E-ON se skákacím
hradem byl příjemným zpestřením. Parné, až tropické počasí bylo v podvečer bohužel
zakončeno hrozivou bouřkou, která zapříčinila zrušení koncertu legendy skupiny CITRON a
velmi populární slovenské kapely NO NAME, které byly nuceny odjet těsně před
představením.
Nicméně se na vás
těší v příštím roce.
obci
a
Děkuji
spoluobčanům
za
podporu a zvláštní
poděkování
patří
p. Petru Procházkovi
za
neomezenou
činnost při přípravě
a uklízení celé akce.
Nashledanou
na OPEN
SUN
FEST 2011!!!
Luděk Růžička
OPEN SUN FEST: příprava podia pro hudební skupiny. Foto: Jaroslav Osička

Martinské posezení u cimbálu
V neděli 14. listopadu 2010 od 15:00 hodin v orlovně pořádá Orel Jednota Žatčany
ve spolupráci
s místní
organizací
KDU-ČSL
Martinské
posezení
u cimbálu. Děti a mládež
zatančí hodové pásmo
lidových tanců. Občerstvení bude zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé.
Marie Jurečková

Z historie
R Y CH L Í K Ů V

MLÝN

Za autobusovou čekárnou stojí přízemní domek č. p. 165 v bývalých Třebomyslicích,
vedle něhož stával mlýn, který znají pamětníci jako Rychlíkův mlýn.
Nejdříve něco z historie:
O tomto mlýnu máme zprávu z roku 1911, že jeho majitelem byl od roku 1909 Bruno
Lauterbach, od roku 1919 byl mlynářem Josef Žemla, po něm krátce Jan Stelzr a od roku
1925 Josef Matýšek. V roce 1931 koupil mlýn Antonín Rychlík, na kterého si starší občané
dobře pamatují.
Pan Antonín Rychlík pocházel ze starého těšanského rodu, o němž je zmínka už v roce
1695 (Matouš Rychlík z Těšan č. 100). Narodil se v Těšanech v roce 1902, zemřel
v Žatčanech v roce 1987. Jeho manželka Antonie, rozená Kolaříková pocházela
z Nesvačilky, narodila se v roce 1909 a zemřela v roce 1983. Na koupený mlýn se
přestěhovali v roce 1931, měli pět dětí: Vlastu, Květoslava, Josífka a dvojčata Antonína
a Pavla, ten ale po narození brzy zemřel. Z dětí dosud žije Antonín.
Mlýn byl tehdy poháněn plynosacím motorem - spalováním koksu vznikal plyn, který si
výbušný motor sám odsával. Motorem byla poháněna složitá transmise mlýnského zařízení.
Mnozí si ještě pamatují, že pod mlýnem býval malý rybníček (vodní nádrž), o jehož funkci jsem
se dověděl z vyprávění mlynářova syna Antonína teprve nyní. Šlo o to, že s vodou chlazeného
motoru odtékala jednak vřelá voda právě do tohoto rybníčku, jednak se ochlazená voda
z rybníčku čerpadlem znovu přečerpávala k motoru, když nestačila voda z domácí studny.
Motor poháněl také dynamo, které dodávalo mlýnu elektřinu.
Rybníček se stal osudným Rychlíkových synu Josífkovi, který v nestřežené chvíli odběhl
své hlídající pratetě a v rybníčku se ve věku 3 roků utopil (*1933).
V mlýně stabilně pracoval kromě pana Rychlíka ještě vyučený mlynář, tovaryš a učeň.
Mlelo se obilí na mouku všeho druhu, šrot a otruby. Za války bylo všechno na příděl,
i zemědělci měli stanoveno množství mouky, které si mohli nechat semlet. Jak se tehdy říkalo,
mlelo se hodně načerno, mlynář mlel mouku i nad přidělené množství. Na to pan Rychlík
doplatil. Němečtí kontroloři zjistili, že porušuje předpisy a za to byl odsouzen na 16 měsíců
do vězení v Německu.

Těsně před skončením 2. světové války se začaly v obcích tvořit revoluční národní
výbory. A právě v Rychlíkově mlýně se místní revoluční národní výbor ustavil. Předsedou
pro obě obce byl zvolen právě pan Antonín Rychlík. Počítalo se s tím, že se obce hned po válce
sloučí. Ve funkci byl ale jen krátkou dobu, protože třebomysličtí si sloučení se Žatčany
rozmysleli a odmítli ho.
Už během války se pan Rychlík připravoval na modernizaci mlýna. Nakoupil trámy
na vazbu, jimiž při přechodu fronty zabezpečil sklep před možným bombardováním (jedna
bomba skutečně spadla a vybuchla ve zmiňovaném rybníčku). Když byl vyhozen most
přes Cezavu k Měnínu, objevili trámy sovětští vojáci a všechny je použili na stavbu
provizorního přechodu přes řeku. Po válce byl přece jen mlýn přestavěn a zmodernizován.
Ještě do roku 1952 byla mlynářská živnost soukromá, potom převzalo mlýn rozšiřující se
JZD, jen se tam šrotovalo, mlýn úplně zanikl, když si družstvo v bývalém mlýně U Dvora
zřídilo vlastní šrotovnu. Opuštěné prostory mlýna pronajímali Rychlíkovi jako sklady
brněnskému výstavišti.
Mlýn přestavěl syn Antonín v letech 1979 - 1980 na dva byty. V jednom žije s manželkou,
v druhém bydlí dcera s rodinou. Po mlýně není ani památka, jen autobusová čekárna ,,U
mlýna“ napovídá, že za ní stával Rychlíkův mlýn.
(Ukázka z rukopisu publikace Čtení z historie Žatčan, která je připravována do tisku
k výročí 880 let od první písemné zmínky o obci – 1131.)
Josef Sedláček, kronikář obce

Rychlíkův mlýn – fotografie pochází z období před 2. světovou válkou. Mlynářova rodina bydlela
v malém domečku vedle mlýna.
Fotokopie byla zapůjčena z archívu obecní kroniky.
Obecní zpravodaj – vydává Zastupitelstvo obce Žatčany.
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