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SLOUPEK ŠÉFREDAKTORA

Mgr. Tomáš Kalla

Po  relativně nabitém létě a  podzimu z  hlediska kulturního pro-
gramu to vypadá, že nás čeká další útlum a plesové vystřízlivění. 
Bystřejší z vás si všimli, že jsme v tomto roce museli přejít ze tří čí-
sel zpravodaje pouze na dvě a příští rok zřejmě nebude výjimkou. 
I proto se dostáváme lehce do skluzu například s představením 
jednotlivých zastupitelů. Na co se tedy rozhodně můžete těšit, je 
dvojitá porce rozhovorů, či o trochu víc ze světa sportu. Stále však 
platí, že pokud máte v hlavě zajímavou myšlenku, nebo chcete 
sami přispívat do jednotlivých vydání, neváhejte nás kontaktovat. 
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Z OBCE

ÚVOD

Ing. František Poláček
starosta obce

Milí spoluobčané,

V létě jsem doufal, že budeme v klidu slavit letošní dobu vánoč-
ní jinak než loni.

Bohužel se situace opakuje a doba Covidová pokračuje. Proto 
prosím dodržujte základní hygienická pravila, abychom tuto slo-
žitou situaci společně zvládli. Z důvodu epidemie bylo zrušeno 
několik společenských akcí, asi budeme ochuzeni i o plesovou 
sezonu, ale přesto věřím, že dokážeme prožít dobu adventní 
a dobu vánoční v klidu ve svých rodinách.

Ing. František Poláček
starosta obce

V minulém zpravodaji jsme slíbili, že se vrátíme k tématu 
základní školy. Během měsíce července proběhlo výběrové 
řízení na funkci ředitele Základní a Mateřské školy v Žatčanech. 
Výběrová komise vybírala ze dvou uchazečů a doporučila jme-

novat ředitelkou školy Mgr. Petru Štěpkovu. Ředitelkou byla 
jmenována od 1. srpna 2021. Pro paní ředitelku nastal nelehký 
úkol během měsíce vytvořit nový tým základní školy.
Dne 26. srpna představila rodičům nový kolektiv ZŠ a přes 
některé personální změny byla výuka ve škole 1. září zahájena.
I touto cestou chci paní ředitelce poděkovat za zvládnutí nároč-
ného úkolu a popřát jí úspěch v její práci.

SILNICE K NESVAČILCE

Slýchávám kritiku občanů na to, že jsem nezajistil během opra-
vy mostu k Nesvačilce zajíždění spojů do obce. Bohužel Kordis 
zamítl tento náš požadavek z důvodu návaznosti dalších spo-
jů. Při takové situaci nelze splnit všechna přání občanů. Obec 

na své náklady zajistila na provizorní zastávce přístřešek v ceně 
20 000 Kč a později také osvětlení k zastávce.
Při opravě mostu nabíhal skluz stavební firmy, ale přes tlak obce 
a SUS JMK se podařilo stavbu zrychlit tak, aby byla silnice v le-
tošním roce průjezdná. Pokládka asfaltového povrchu je pláno-
vána na 29. a 30. listopad. Z důvodu dokončovacích prací by 
měla být výluka pro linkové autobusy ukončena 12. prosince.

BIOKORIDOR PŘEDNÍ SPODKY

Do  výběrového řízení na  akci Biokoridor Přední Spodky se 
přihlásily tři firmy. Komise vybrala jako zhotovitele firmu Jiřího 
Dohnálka z Moutnic. Biokoridor se nachází v  lokalitě u mostu 
přes Hranečnický potok směrem za vinohradem k Nesvačilce. 

V  současné době probíhají terénní úpravy, setí travní plochy 
a stavba oplocenek. Pokračuje také výsadba stromů a keřů. Po-
dle rozsahu vykonané práce je zde velký předpoklad ukončení 
výsadby do konce roku. Cena zakázky je cca 2 mil. Kč a bude 
hrazena z dotace.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Letos pro zkvalitnění třídění plastového odpadu obec spolufi-
nancovala pořízení žlutých popelnic, které si zakoupilo 205 do-
mácností. Momentálně vyhodnocujeme četnost vyvážení kon-
tejnerů na plast u obecní skládky. Asi bude prodloužen interval 
vývozu, protože se zdá, že kapacita nádob u skládky vydrží čtr-
náct dní proti původním sedmi dnům.

Přesto opět apeluji na občany, aby do kontejnerů na plast od-
kládali jen určený odpad. Stává se, že si někdo zjednodušuje 
likvidaci odpadů a  přehrabovat se v  kontejneru a  dotřiďovat 
není vůbec příjemné.
Dále obec umožňuje sběr a  likvidaci elektroodpadu. Chci vás 
upozornit na  to, že spotřebiče, které odkládáte na  skládku, 
musí být kompletní včetně přívodní elektrické šňůry a u ledni-
ček a mrazniček včetně kompresorů. Jinak tento odpad nebude 
svozovou firmou odebírán.



5 /32Žatčanský zpravodaj 2021

Od letošního roku platí nový zákon o odpadech, a proto obec 
vydala dvě vyhlášky související s tímto zákonem. Zastupitelé ne-
měnili na příští rok sazby pro občany za likvidaci odpadu. Takže 
opět v roce 2022 bude platba za „popelnice“ 400 kč za osobu, 
děti do 15 let 100 Kč. V sazbě je zahrnutý celý systém odpadové-
ho hospodářství (papír, plasty, sklo, kovy, nebezpečné odpady, 
objemný odpad, jedlé oleje a  tuky, textil a směsný komunální 
odpad) s výjimkou stavební sutě.

Náklady na likvidaci odpadu se zvyšují také inflací, poplatkem 
za skládkování, cenou práce a pohonných hmot. Chtěli bychom 
v příštím roce po zavedení nového systému evidence a zpoplat-
nění vyhodnotit nákladovost a podle toho zvážit výši poplatků.

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



6 /32 Žatčanský zpravodaj 2021

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE

Obec požádala Odbor plánování MěÚ Židlochovice o  změnu 
územního plánu (ÚP) obce. Územní plán je potřeba dát do sou-
ladu se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje 
a také vývojem zjišťujeme, že je potřeba prověřit nebo upravit 
některé body platného územního plánu. Zastupitelstvo schváli-
lo 6 bodů, které bude chtít zapracovat do změny ÚP.

1. Uvedení územního plánu do souladu se ZÚR zejména:
•	 vymezení	a zpřesnění	koridorů	pro	silniční	dopravu	DS	51
 a DS 55
•	 vymezení	a zpřesnění	koridorů	pro	vedení	el.	energie	–	TEE	 
	 VN	vedení	–TEE25,	TEE27
•	 vymezit	a zpřesnit	plochy	protipovodňových	opatření	POP01
2. Prověřit možnost snížení intenzity využití pozemků

3.	Podmínky	pro	výstavbu	v lokalitě	Z1	Malé	zahrady	–	prověřit	 
 možnost podmínit využití plochy zpracováním územní studie
4. Rrevize řešení plochy bydlení a souvisejících veřejných
 prostranství na Ovčinách
•	 návrhové	plochy	pro	bydlení	Z5	–	Z10	budou	ponechány
•	 prověřit	 možnost	 jiného	 způsobu	 napojení	 ploch	 Z5-Z10	 
 na silnici III/4167
5.	Úpravy	ploch	občanské	vybavenosti	–	prověřit	možnost
 vymezení plochy občanské vybavenosti na pozemku p. č. 361  
 (dětské hřiště u Šanhaje)
6.	Úpravy	vymezení	krajinné	zeleně	–	vymezit	plochu	pro	zeleň	
 k omezení prašnosti podél zastavitelné plochy Z15
 (ulice Malá Niva).

Toto je základní kostra, ze které bude vycházet změna územní-
ho plánu, případné další připomínky budou možné s odborem 
plánování projednat.

ROZPOČET OBCE NA ROK 2022

V současné době se připravuje návrh rozpočtu na rok 2022. Při 
plánování vycházíme z předpokladu daňových příjmů obce ve 
výši cca 12 mil. Na zajištění běžného provozu potřebuje obec 
každoročně asi 10 mil. Kč. Vycházíme také z reálných příjmů 
a výdajů roku 2021. V letošním roce nebyly všechny akce re-
alizovány, plánujeme je dokončit v příštích letech. Očekáváme 
navýšení výdajů z důvodů inflace.

Prioritou investic je zvýšení kapacity základní školy nástavbou 
budovy v projektované ceně 30 mil. Kč. Momentálně podalo 
cenovou nabídku na stavbu šest firem. Firma zajišťující výběro-
vé řízení provádí posouzení nabídek. Z důvodu navýšení ceny 
stavebního materiálu očekáváme také vyšší cenu za realiza-
ci, než byla plánovaná. V rozpočtu počítáme s dotací ve výši 
20 mil. Kč, úvěrem od banky 10 mil. Kč a financováním z vlast-
ních zdrojů cca 5 mil. Kč.

VÝBĚR Z JEDNÁNÍ ZO ZA OBDOBÍ
ČERVEN – ŘÍJEN 2021

16. června:
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o vykonávání přezkoumání hos-
podaření č. 2021054 s  auditorskou společností AUDIT-DANĚ, 
spol. s  r.o. se sídlem Vídeňská 89, 639 00 Brno na  rok 2021 
a 2022.
ZO schválilo za zřizovatele do konkurzní komise na výběr ředi-
tele/ředitelky ZŠ a MŠ Žatčany Ing. Františka Poláčka.
ZO schválilo za zřizovatele do konkurzní komise na výběr ředi-
tele/ředitelky ZŠ a MŠ Žatčany Ing. Jiřího Rybu.
ZO schvaluje dodatečné povolení stavby „Nástavba, přístavba 
a stavební úpravy RD Žatčany 174 na parc. č. 742 k.ú. Žatčany“ 
dle předložené dokumentace.
ZO pověřuje starostu zveřejněním záměru na prodej pozemku 
parc. č. 2779 o výměře 1 678 m2 LV 1340, k. ú. Měnín, orná půda. 
Nejnižší požadovaná cena 1 000 Kč/m2.
ZO pověřuje starostu jednáním o uzavření nájemní smlouvy se 
SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro JMK, Brno na pozemky par-
c.č. 8/2 o výměře 132 m2 (ostatní plocha) a parc. č. 9 o výměře 
1357 m2 (trvalý travní porost) v k.ú. Žatčany.
ZO souhlasí s finanční podporou akce „Se zvířátky na prázdni-
ny“ v odhadovaném rozpočtu cca 16 000 Kč.
ZO souhlasí s finanční podporou akce „3. letní setkání ve Sta-
rém lese“ v odhadovaném rozsahu cca 4 200 Kč.
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí sídla spolku mezi 
obcí Žatčany a SK Žatčany a pověřují starostu obce podpisem.

21. července:
ZO bere na vědomí jmenování Mgr. Petry Štěpkové ředitelkou 
Základní školy a Mateřské školy, Žatčany, příspěvkové organi-
zace.
ZO schvaluje provedení oprav hygienického zařízení v mateř-
ské škole na adrese Žatčany č. p. 298 firmou Stavby a konstruk-
ce, s.r.o., Žatčany 302.
ZO souhlasí s  realizací nástavby podkroví rodinného domu 
č. p. 58 dle předložené dokumentace.
ZO bere na  vědomí informaci starosty obce k  návrhu změn 
územního plánu obce.
ZO schvaluje uzavření hromadné licenční smlouvy o veřejném 
provozování	č.	VP_2021_65628	s organizací	OSA	–	Ochranným	
svazem autorským pro práva k dílům hudebním, z. s., Čs. armá-
dy 786/20, 160 56 Praha 6.
ZO schvaluje prodej nemovitého majetku, pozemku parc. č. 2779 
o výměře 1 678 m2 , zapsaného na LV 1340 v k. ú. Měnín za cenu 
1 000 Kč/m2 firmě NeMi reality 2 s.r.o., IČO 07573464, se síd-
lem 612  00 Brno, Křižíkova 1566/19, zastoupené jednatelem 
Ing.  XXXXXXXX XXXXXXXX a  pověřuje starostu obce uzavřít 
kupní smlouvu.
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4, kterým se navyšují příjmy 
o příspěvek z MF ve výši 140 700 Kč (4111) a výdaje na odpado-
vém hospodářství o 140 700 Kč (37**).
ZO schvaluje poskytnout příspěvek obcím na  území Jiho-
moravského kraje postiženým tornádem ve  výši 125  000 Kč 
na  transparentní účet veřejné sbírky Jihomoravského kraje 
č. 123- 3116420297/0100.
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4, kterým je příspěvek 
obcím na  území Jihomoravského kraje postiženým tornádem 
ve výši 125 000 Kč zasílaný na transparentní účet veřejné sbírky 
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Jihomoravského kraje č. 123-3116420297/0100 (§ 5269, pol. 
5229) pokryt z rezervy na školství (31**, pol. 5901).
ZO upozorňuje, že motorová vozidla je na pozemní komunikaci 
možné provozovat, pouze jsou-li registrována v registru silnič-
ních	vozidel,	mají	–	li	sjednáno	povinné	ručení	a jsou-li	řízeny	
osobou s platným řidičským oprávněním. Stejné omezení platí 
pro pohyb na soukromém pozemku, jehož vlastník nedal sou-
hlas; v  případě udělení souhlasu odpovídá vlastník pozemku 
za bezpečnost. Z  tohoto důvodu je pohyb dětí na motorkách 
a čtyřkolkách na obecních pozemcích nebo pozemních komuni-
kacích, včetně účelových, nezákonný.
ZO schvaluje XXXXXXX XXXXXXXX na  zajištění organizace 
výběrového řízení zhotovitele a  manažerského řízení dotace 
„Žatčany: LBC Přední Spodky“ ve  výši 107  000 Kč a  pověřuje 
starostu uzavřením smlouvy.

18. srpna:
ZO schvaluje Dodatek č. 2 Stanov dobrovolného svazku Region 
Židlochovicko, upravující rozhodování valné hromady a  před-
sednictva svazku mimo zasedání.
ZO souhlasí s realizací stavby „Zahradní domek a zastřešení te-
rasy na pozemcích parc. č. 3851/5 a 3851/41, k. ú. Žatčany“ dle 
předložené dokumentace.
ZO	souhlasí	s realizací	stavby	„Drobné	stavby	Žatčany	378“	–	
stavba garáže, venkovní terasy a pergoly dle předložené do-
kumentace.
ZO schvaluje pořízení změny územního plánu obce Žatčany 
v  těchto bodech: 1. Uvedení územního plánu do  souladu se 
Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje 2. Intenzita 
využití pozemků ve stávající zástavbě 3. Rozmezí výměr pro za-
stavování nových pozemků 4. Podmínky pro výstavbu v lokalitě 
Z1 Malé Zahrady 5. Revize řešení plochy bydlení a souvisejících 
veřejných prostranství na Ovčírnách 6. Úpravy ploch občanské 
vybavenosti 7. Úpravy vymezení krajinné zeleně.
ZO schvaluje „Stavební úpravy hospodářského objektu u rodin-
ného domu č.p.138“ dle předložené projektové dokumentace.
ZO schvaluje předloženou žádost o zbudování parkovacího stá-
ní před RD č.p. 380.

15. září:
ZO schvaluje ZŠ a MŠ, Žatčany, příspěvkové organizaci čerpání 
částky 294 998 Kč z investičního fondu na technické zhodnoce-
ní	–	oprava	WC	MŠ.
ZO schvaluje příspěvek ZŚ a MŠ, Žatčany ve výši 315 543,20 Kč 
na herní prvky do zahrady mateřské školky. Investiční příspěvek 
činí 151 295 Kč a neinvestiční 164 248,20 Kč.
ZO	 schvaluje	 smlouvu	 o  zřízení	 věcného	 břemene	 č.	 Žat	 –	
10001/2021 na  pozemky ke  zbudované optické páteřní síti 
internetu a kabelové televize.
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Žatčany č. 1/2021, 
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Žatčany 
č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství.
ZO bere na  vědomí vyplacení příspěvku žákům ZŠ Žatčany 
na školní rok 2021/2022 ve výši 27 000 Kč.
ZO schvaluje finanční dar každému dítěti bydlícímu v Žatčanech 
a narozenému v roce 2020 ve výši 5 000 Kč.
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva stavby pro sta-
vebníky XXXXX XXXXXXXX a  XXXXXX XXXXXXX na  pozemku 

parc. č. 156/4 ve vlastnictví obce na stavby (zpevněný sjezd, par-
kovací plocha, přípojka vody, přípojka plynu, přípojka kanalizace) 
k budoucím stavbám rodinných domů na parc. č. 137/1 a 137/2.
ZO schvaluje ve věci soudního sporu vedeného u Okresního sou-
du v Blansku sp. zn. 11 C 156/2021 návrh smíru podaného XXXXX 
XXXXXXX, jednatelem ABRAS projektový ateliér s.r.o. za násle-
dujících podmínek:
a) Uhradím částku v celkové výši 469 000 Kč (záloha 332 750 Kč 
a ½ žalované pokuty ve výši 136 250 Kč) ve splátkách 100 000 Kč 
do  30. 11. 2021, 100  000 Kč do  31. 12. 2021, 100  000 Kč do 
31. 1. 2022, 100 000 do 28. 2. 2022 a 69 000 Kč do 31. 3. 2022 
pod ztrátou výhody splátek.
b) Ponesu náklady na zaplacený a nevrácený soudní poplatek.
c) Ponesu náklady právního zastoupení do  částky 40  000 Kč 
a DPH, který uhradím do 31. 3. 2022 k rukám Vašeho zástupce.
ZO souhlasí s dalším jednáním s Biskupstvím brněnským ohledně 
prodeje a směn pozemků a pověřuje starostu odpovědět Biskup-
ství na zaslaný dopis.
ZO bere na vědomí předloženou petici k řešení výjezdu z lokality 
na Ovčírnách a nechá ji projednat při změnách územního plánu 
obce.

30. září:
ZO schvaluje výsledek výběrového řízení a  pověřuje starostu 
uzavřením smlouvy na  zakázku „Žatčany: LBC Přední Spodky“ 
s firmou Jiří Dohnálek, Moutnice 70.
ZO schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na autorský a technický 
dozor	na akci	 „Žatčany:	LBC	Přední	Spodky“	s firmou	ATELIER	
FONTES,	s.	r.	o.	a pověřuje	starostu	uzavřením	smlouvy.
ZO schvaluje pořízení leteckých fotografií obce s  firmou CBS 
Nakladatelství s.r.o., Zlín a pověřuje starostu uzavřením smlouvy. 

20. října:
ZO pověřilo starostu obce zveřejněním záměru na prodej pozem-
ků parc. č. 3042/1 a 3042/2 v k. ú. Žatčany, které jsou ve vlast-
nictví obce.
ZO pověřuje starostu zveřejněním záměru na  prodej pozemku 
parc. č. 292/1 v k. ú. Žatčany o výměře 692 m2, který je ve vlast-
nictví obce.
ZO navrhuje jednání o případném dlouhodobém pachtu pozem-
ku parc. č. 4247 v k. ú. Žatčany.
ZO pověřuje starostu pokračováním jednání s biskupstvím a po-
žaduje v rámci první etapy vyřešení všech pozemků v intravilánu 
obce.
ZO schvaluje záměr stavby „Novostavba RD, Žatčany parc. č. 185, 
(185/2) v k. ú. Žatčany“.
ZO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi Obcí Žatčany a Alter-
native	Energy	Systems,	a.s.	na vypracování	pasportu	veřejného	
osvětlení a  vypracování zatřídění komunikací do  tříd osvětlení 
v ceně 48 000 Kč + DPH.
ZO schvaluje zveřejnění záměru na  pronájem budovy č. p.  111 
a pozemku parc. č. 680 na dva roky.
ZO schvaluje Pojistnou smlouvu č. C550006678, která je novým 
úplným zněním původní pojistné smlouvy č. 400 045 824 včet-
ně všech jejích dodatků a  Pojistnou smlouvu č. C550007391, 
která je novým úplným zněním původní pojistné smlouvy 
č. 400 045 904 včetně všech jejích dodatků.
ZO schvaluje Příkazní smlouvu mezi obcí Žatčany a firmou VIA 
Consult a. s. na výběrové řízení k veřejné zakázce „Rozšíření ka-
pacity ZŠ Žatčany“.
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ZO schvaluje dotaci 80 000 Kč na projekt „Oprava elektrických 
rozvodů a osvětlení v budově sokolovny“ pro TJ Sokol Žatčany.
ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z roz-

počtu obce Žatčany č. 5/2021 s  TJ Sokol Žatčany na  projekt 
„Oprava elektrických rozvodů a osvětlení v budově sokolovny“.

POHLED S ODSTUPEM ČASU 

Ing. Lukáš Jurečka

Ke konci minulého školního roku jsme na zastupitelstvu obce 
řešili stížnosti rodičů na komunikaci a  fungování školy během 
protipandemických opatření. Bylo nám mimo jiné sděleno, ústy 
právničky zastupující rodiče, jaké paragrafy byly zřejmě ve ško-
le porušeny a co všechno hrozí. Vzhledem k  tomu, že se blí-
žil termín 6 let působení ředitelky školy, zastupitelstvo využilo 

zákonné možnosti a  vyhlásilo výběrového řízení na  nového 
ředitele školy. Osobně jsem očekával, že tímto krokem dojde 
k určitému „restartu“ vztahů mezi rodiči, kteří přišli se stížnostmi 
a školou jako institucí. Měl jsem za to, že situace se po výměně 
vedení školy zklidní a děti, jejichž rodiče si na školu stěžova-
li, nastoupí v září opět do naší školy. Když jsem se po začátku 
nového školního roku ptal pana starosty, kolik rodičů, kteří si 
tenkrát stěžovali, dalo své dítě v září do žatčanské školy, dostal 
jsem odpověď, že ani jeden.

Tož tak.

ROZHOVOR SE ZASTUPITELEM
ING. JANEM BINKEM, PH.D.

Mgr. Tomáš Kalla

Jan Binek se narodil v  roce 1981 a  žije v  domě, který rodina 
vlastní již od roku 1895. Na území obce žijí jeho předci již více 
než 200 let. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze 
a na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity absol-
voval doktorské studium v oboru Veřejná ekonomie. Ve své di-
zertační práci se věnoval hospodaření s majetkem obcí. V roce 
2003 nastoupil do  brněnské poradenské společnosti GaREP, 
která se věnuje strategickému plánování a socioekonomickým 
analýzám. Od roku 2016 společnost vede a spoluvlastní.

Po dlouhé době je tu rozhovor s matadorem, protože mám 
pocit, že jsi v zastupitelstvu už několik desítek let. Jak je to 
doopravdy?
Do  zastupitelstva obce jsem kandidoval poprvé v  roce 2010 
a nebyl jsem zvolen. Stal jsem se ale členem tehdy nově vytvo-
řeného rozvojového výboru. Abych mohl být co nejvíce platný, 
tak jsem se po celé volební období zúčastňoval jako host i jed-
nání zastupitelstva. Přišlo mi, že jinak bych neměl k dispozici 

potřebné informace pro působení v  rozvojovém výboru. Čle-
nem zastupitelstva jsem se stal až v roce 2014.

Jako jeden z mála vždycky říkáš, že chodíš na úřad rád. Kde 
bereš entuziasmus i po tolika letech?
Členství v zastupitelstvu beru jako závazek vůči občanům i jako 
čest. Proto se snažím před zastupitelstvem nastudovat zaslané 
podklady pro jednání a připravit si k nim poznámky. Když jsem 
takto připraven, tak jdu na jednání s chutí, a mohu pomoci s do-
laděním různých podkladů, o nichž rozhodujeme. Práce zastupi-
tele se podle mého názoru nemá omezovat pouze na hlasování 
o různých bodech, ale zastupitel by se měl také aktivně účastnit 
jejich přípravy. Svou roli hraje i to, že je při jednáních zastupitel-
stva přátelská a konstruktivní atmosféra. Ve většině bodech se 
shodneme. U  těch ostatních otevřeně diskutujeme a snažíme 
se najít smysluplný kompromis.

Jak se formovala tvoje role předsedy rozvojového výboru, 
tíhl jsi vždy tímto směrem?
Do zastupitelstva jsem kandidoval i proto, že jsem chtěl uplatnit 
zkušenosti ze svého oboru ve prospěch naší obce. Jako hlavní 
úkol rozvojového výboru vnímám přípravu podkladů pro rozho-
dování zastupitelstva. Snažíme se u různých zapeklitých otázek 
probrat různé možnosti řešení, dohledat a uspořádat dostupné 
informace a navrhnout zastupitelstvu konkrétní postup. V letech 
2015 a 2019 jsme se vždy po většinu roku věnovali přípravě pro-
gramu rozvoje obce na následující čtyři roky. Za úkol, který by 
se bez činnosti rozvojového výboru nepodařilo uskutečnit, po-
važuji prodej obecní kabelové sítě. Síť zastarávala a hromadily 
se různé provozní problémy. V úvahu připadaly velké investice 
ze strany obce, prodej, či nějaká forma spolupráce s podnika-
teli z oboru. Na výboru jsme postupně vyhodnocovali uvedené 
varianty a potom jsme chystali dokumenty pro uskutečnění pro-
deje. Díky tomu obci ubyly starosti a občanům se zvýšila kvalita 
služeb internetu a kabelové televize.
Role předsedy výboru mi umožňuje zejména stanovit témata, 
u nichž je potřeba zpracovat podklady pro rozhodování zastu-
pitelstva. Mám na starost i zpracování zápisů z  jednání a sna-
žím se k nim dle potřeby v přílohách doplnit i další fakta, aby 
zastupitelé měli k dispozici přehledně uspořádaný poklad pro 
rozhodování. Za nezbytné vyústění každé debaty o rozvoji obce 
považuji konkrétní a realizovatelný návrh dalšího postupu či ře-
šení.
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Fascinuje mě tvůj detailní plán rozvoje obce, nicméně 
spousta jednotlivých položek se neposouvá dále. Čím to je?
Zde se už roky trochu marně a  s  humorem bráním označení 
„můj“ program rozvoje obce. Chápu, že vzhledem k  tomu, že 
jsem dokument sestavil a mám na starost i jeho aktualizaci, je 
tak vnímám. Pro mě bylo ale při plánování jednotlivých rozvo-
jových aktivit zásadní, abychom každou z nich na rozvojovém 
výboru, případně na  zastupitelstvu, prodiskutovali a  společně 
schválili. Snažil jsem se také maximálně zohlednit podněty ob-
čanů z dotazníkového šetření i  ze společného diskuzního se-
tkání. Celý program rozvoje byl tedy tvořen se snahou, aby to 
byl program celkově akceptovaný. To se potom promítá i při se-
stavování rozpočtu, který v oblasti investic z programu rozvoje 
obce vychází. 
Nad tím, proč se spousta plánovaných aktivit neposouvá, také 
často přemýšlím. Důvodem je obvykle kombinace několika fak-
torů. První věcí je, že plán je postaven ambiciózně, tudíž není 
možné stihnout úplně všechno. Nejčastější příčinou zdržení re-
alizace aktivit jsou nicméně administrativní záležitosti, kdy řadu 
měsíců a někdy i více let zabere získání všech potřebných vy-
jádření orgánů státní správy. Ještě větší komplikací mnohdy je, 
když je nutné získat nějaký kus pozemku od státu. 
Zásadním vlivem jsou omezené finanční prostředky obce. Ne-
získá-li obec dotaci, tak z vlastních prostředků zvládne financo-
vat pouze menší investice, nebo si musí vzít úvěr a ten splácet. 
Dotace jsou navíc k dispozici pouze na část plánovaných aktivit. 
Na druhou stranu úspěšné získání dotace a realizace větší in-
vestiční akce má také často vytěsňující efekt vůči dalším investi-
cím. Dotaci je nutné doplnit vlastními prostředky obce a obvykle 
se současně dělají doplňující investice, aby byl daný prostor vy-
řešen komplexně. 
Každý rok můžeme vyjmenovat několik úspěšných rozvojových 
akcí, ale současně zbývá ještě více akcí, které jsme plánovali, 
ale které byly z výše uvedených důvodů odloženy. 
Z hlediska osobního se na každém rozvojovém výboru snažím 
probrat aktuální stav různých rozvojových záležitostí a zformu-
lovat konkrétní kroky k jejich urychlení. Dle potřeby se s ostat-
ními zastupiteli vyjadřujeme písemně k  podkladům různých 
dodavatelů, abychom přispěli k urychlení projektové přípravy. 

Které kategorii se osobně nejraději věnuješ a čeho bys rád 
dosáhl?
Rozvoj obce není jen o investicích, ale život v obci může zlep-
šit spousta drobných aktivit. Proto jsem do programu rozvoje 
obce zařazoval i menší neinvestiční aktivity, které jsem si vzal 
osobně na starost. Takto blízkým tématem se pro mě stalo oži-
vování historie obce. Mapa obce pro nepamětníky zpracovaná 
v roce 2016 obsahuje všechna současná i minulé pojmenová-
ní různých míst na území obce. Naučná stezka „Žatčany včera 
a dnes“ zase pomocí historických fotografií umožňuje porovná-
ní současné situace s minulostí. Při tvorbě obou výstupů jsem 
dozvěděl spoustu nových informací a užil si místy až detektiv-
ní pátrání po zajímavých faktech. Obojí považuji za významné 
podněty pro budování vztahu obyvatel k obci. My všichni oby-
vatelé tvoříme naši obec a všichni se můžeme podílet na tom, 
jak obec vypadá a jak se v ní žije.
V tomto duchu bych rád pokračoval i v následujícím roce „ovoc-
nou“ naučnou stezkou. Základní myšlenkou je pomocí jedno-
duchých informačních cedulí upozornit na  různé zajímavosti 
spojené s rostlinami kolem obce či v obci a přispět k silnějšímu 

vnímání prostoru, v němž žijeme. Nepůjde tedy jen o ovocné 
dřeviny, jak byl původní záměr, ale celkově o přírodu na území 
obce. 
V obecné rovině bych rád dosáhl toho, aby se nám dařilo mít 
při řešení rozvoje obce náskok, protože to umožňuje dělat věci 
promyšleně. Znamená to i řadu let dopředu odhadnout budoucí 
problémy a  začít připravovat řešení. Už při narození každého 
nového dítěte v obci musíme vnímat, že mu potřebujeme za-
jistit místo v  mateřské škole a  v  základní škole. Znamená to, 
že musíme zvětšit předstih, s nímž se budeme zabývat různými 
záležitostmi. Ideálně bychom měli věci řešit dříve, než se z nich 
stanou problémy.

Jaký máš postoj k  růstu obce, měli by zastupitelé aktivně 
řešit nová místa k výstavbě?
Nejsem příznivce velkého a rychlého růstu obyvatel obce, ale 
vítám nové obyvatele s chutí žít na vesnici a být součástí ves-
nice. Zde si zejména uvědomuji snahu obyvatel, aby si i  jejich 
děti mohli vybudovat bydlení v Žatčanech. Obec má v územním 
plánu vymezeno velké množství ploch pro bydlení. Podle mého 
názoru až příliš velké vzhledem k současné velikosti obce. Pro-
blémem ale je roztříštěná vlastnická struktura zastavitelných 
pozemků, kvůli níž je výstavba na většině ploch zatím nereálná. 
Prvním krokem je totiž obtížná domluva mnoha majitelů, z nichž 
každý má odlišné představy o  využití svých pozemků. Dalším 
krokem je potom vybudování potřebné technické infrastruktury. 
Současné zastupitelstvo považuje za zásadní domluvu staveb-
níků a  jejich podílení se na  budování potřebné infrastruktury, 
jako k tomu došlo např. na Malé Nivě. V tomto ohledu je zastu-
pitelstvo připraveno podpořit stavebníky tak, aby se podařilo 
výstavbu rozběhnout. Jako prioritní lokalitu pro výstavbu rodin-
ných domů vnímám Malé Zahrady.
Ohledně nových obyvatel se mi bytostně příčí označení „nápla-
va“. Nové obyvatele vnímám zejména dle jejich vztahu k obci. 
Za důležité považuji, aby respektovali život na vesnici a nechtě-
li ji přeměňovat na město, nebo dle svého obrazu. Mnozí noví 
obyvatelé se za velmi krátký čas s obcí sžijí a mám pocit, jako by 
zde byli odjakživa. Zapojují se do různých činností a akcí a velmi 
přispívají ke společenskému životu obce. Oceňuji jejich nápady 
a aktivitu. 

Pomalu se blíží konec volebního období, plánuješ znovu 
kandidovat? Máš ambice se stát novým starostou?
Práce zastupitele znamená obětovat nemalé množství volného 
času. V tomto ohledu je někdy obtížné udržet si potřebný aktiv-
ní přístup po celé volební období, natož po delší dobu. V tomto 
ohledu cítím určitou únavu. Na  druhou stranu věřím, že ještě 
mohu být užitečný a chtěl bych v řadě věcí pokračovat. Proto 
s velkou pravděpodobností kandidovat budu.
Ambici stát se novým starostou nemám. Leží na mně řízení firmy 
a máme ve firmě rozjeté dlouhodobé projekty, což jsou věci, 
které se obtížně předávají. 

Čemu se věnuješ ve volném čase?
Mou největší vášní je četba. V  tomto ohledu jsem vděčný 
za  žatčanskou knihovnu, která nabízí řadu knižních novinek 
stejně jako větší knihovny. Z hlediska času mi zabere největší 
prostor péče o  zahradu. Rád vyrážím s  batohem na  víceden-
ní túry do přírody. Jsem aktivní ve skautském oddíle střediska 
Újezd u Brna.
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ZE ZÁKULISÍ ZASTUPITELSTVA

Mgr. Tomáš Kalla

I když jsou jednotlivá zasedání už v podstatě rutinní záležitostí, 
stále mě nepřestávají některé věci fascinovat a  překvapovat. 
Ukázkovým jevem jsou občasné konfrontace občanů ohledně 
specifických usnesení. Některé jsou relativně na  místě, takže 
jednoho dne jsem pouze dostal „čočku“ za to, že jsem se u ně-
kterého z  témat zdržel, nebo dokonce byl proti. Jiné už mají 
hlubší dosah, třeba když měl děda před pár měsíci strach, že 
se zavedením popelnic na plast přijde i navýšení obecních po-
platků. O to větší mám radost, když mu prostřednictvím tohoto 
článku můžu sdělit, že jsem se ve své prvotní prognóze zmýlil 
a poplatky zůstanou i v roce 2022 stejné. A finální třetí katego-
rie	je	tak	trošku	mimo	náš	vesmír	–	například	jak	jsme	si	mohli	
dovolit nechat pohltit firmu poskytující internet a televizi jinou, 
bohatší a úspěšnější firmou. Abych mohl tyto věci ovlivnit, musel 

bych sedět na úplně jiným křesle a pravděpodobně bych teď 
nesmolil tenhle zákulisní článek. Zase bych ale nedostával tak 
inspirativní podněty, jako teď, a to by mi chybělo.
Spousta lidí se mě ptá, jak to bude s  fotbalem v  Žatčanech. 
Po pětileté pauze všem sportovcům a fanouškům určitě zaple-
salo srdce, když viděli exhibiční utkání na počest výročí 100 let 
od založení klubu. Přiznám se, že i mě dohnala trocha nostal-
gie, když jsem viděl své bývalé spoluhráče zase v žatčanských 
dresech. Není to ale tak jednoduché. S pěknými momenty se mi 
vybavují i všechny starosti a neduhy kolem, jako bylo trávit půl 
víkendu sekáním a připravováním hřiště, starat se o rozhodčí, 
vyplňovat zápis a  leckdy půl hodiny před zápasem obvolávat 
lidi, jestli by už nechtěli vstát z postele a jít si zahrát, případně 
nechtěli aspoň vrátit dres. Vést účetnictví proti tomu byla pro-
cházka růžovým sadem. Proto bych chtěl apelovat na všechny, 
kdo mají trochu času a  fotbal v krvi, ať se nebojí přiložit ruku 
k dílu. Sehnat hráče je totiž ten poslední krok. V první řadě po-
třebujeme fungující realizační tým včetně trenéra.

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

Vladimíra Sedláčková
kronikářka obce

Málokdo z mladé generace už dneska ví, co byl Sbor pro ob-
čanské záležitosti (SPOZ). V Žatčanech vznikl v roce 1972 a byl 
aktivní složkou Místního národního výboru. Náplní SPOZ bylo 
připomínat různé významné občanské slavnosti a dožitá život-
ní jubilea, blahopřát k  narozeninám, svatbám, kondolovat při 
úmrtích, navštěvovat naše občany v domovech důchodců, slav-
nostně předávat mladým lidem občanské průkazy, předávat 

branecké průkazy, a také účast na zahajování školního roku, Dni 
učitelů, MDŽ a MDD apod. SPOZ byl řízen Okresním národním 
výborem, na činnost přispíval ONV, MNV a dohlížecí výbor Jed-
noty. Toho všeho se náš sbor zhostil velice dobře, patřil mezi 
nejaktivnější v okrese, v letech 1988 a 1989 se v kategorii obcí 
do 1 tis. obyvatel umístil na 1. místě. 
Sbory byly vedeny v duchu komunistické ideologie, uplatňovaly 
ateistickou výchovu, měly postupně nahrazovat církevní obřady 
(křest, svatby, pohřby), občanům dávaly najevo, že se o ně spo-
lečnost zajímá. 
Poslední schůze sboru v  Žatčanech se konala 15. 11. 1990, 
po obecních volbách činnost skončila. 

POMOCNÉ TECHNICKÉ PRAPORY  

Vladimíra Sedláčková
kronikářka obce

V  kronice z  roku 1951 se můžeme dočíst o  politické situaci 
v Žatčanech v souvislosti s odvedením některých občanů do Po-
mocných technických praporů (PTP). Byly to zvláštní vojenské 
útvary, do kterých byli posíláni odvedenci, u kterých se před-
pokládalo, že by mohli škodit rozvoji socialismu a komunismu. 
Mladší generace je spíše zná z knihy Miloslava Švandrlíka Černí 
baroni (nosili černé výložky). Skutečnost však nebyla zdaleka 
tak zábavná. Mladí muži prošli základním vojenským výcvikem 
beze zbraně. Potom byli přiděleni do stavebnictví (lehké PTP) 
a do dolů (těžké PTP). Rozhodující pro zařazení byly posudky 
Akčních výborů Národní fronty z jednotlivých obcí. V tomto smě-
ru byl AV NF z naší obce velice aktivní. 
Jako první byl v roce 1950 do PTP poslán bohoslovec Antonín 
Hladký. V roce 1951 poslali místní soudruzi k PTP Václava Klani-
cu, Václava Habigera, Vladimíra Habigera a Bohumila Klanicu 
(všichni z větších zemědělských rodin). O rok později byl k PTP 
určen Miroslav Hlaváč a  v  roce 1953 František Hájek a  Josef 
Lorenc. Všichni dostali z  obce vizitku „nemá kladný postoj  

republice a  jejímu lidově demokratickému zřízení“ a  měli být 
politickým školením a manuální prací v PTP převychováni. Naše 
obec si v porovnání s okolními vedla „velice dobře“. Z Nesvačil-
ky, Měnína, Moutnic, Těšan a Telnice nebyl k PTP poslán nikdo, 
od nás osm… 

Útvary	PTP	byly	zrušeny	v roce	1954,	prošlo	jimi	kolem	40–60	
tisíc občanů.

HISTORIE ŽATČAN A FOLKLÓR
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MUŽÁCI 

Vladimíra Sedláčková

Dosavadní letošní činnost folklorního souboru Mužáci je poně-
kud chudší, než jak je zvykem v  jiných létech. Z důvodů pan-
demie covidu odpadlo hodně akcí, na  kterých Mužáci běžně 
vystupují. Ale těch pár, které se uskutečnily, se staly vrcholem 
celé sezony. V červenci se Mužáci zúčastnili krojované svatby 
našeho příznivce a kamaráda v Dolních Kounicích. Při svatební 
mši zpívali dávno zapomenuté starobylé kostelní texty. Během 
dne se účastnili svatebních zvyků, které se kdysi předváděly 
na  Brněnsku: zalikování, čepení, házení peněz nevěstě, rady 
novomanželům. Odpoledne hráli a  zpívali svatebním hostům 
k tanci i poslechu. 

V úterý 21. září účinkovali na přehlídce Brněnsko tančí a zpívá 
na Staré radnici v Brně. Tato akce bývá tradičně v červnu; z dů-

vodů epidemie byla přeložena na září. Spolu s Újezdskou Roz-
marýnou předvedli pásmo o kosení trávy. V pásmu se zpívaly 
písně o trávě, milostné i žertovné, Mužáci se střídali s Rozmarý-
nou, došlo i na naklepávání srpu a vše končilo tradičním společ-
ným kolem. Oba soubory sklidily vřelý potlesk četného publika. 
Naposledy si Mužáci zazpívali na  Dnu otevřených ateliérů 
u Jarošů na dvoře. I díky krásnému teplému počasí vydrželi pří-
tomní i náhodní návštěvníci vydržet dlouho do večera a poslou-
chat jejich veselé písničky. 

V současné době připravují koledy, které předvedou při mši sv. 
v Žatčanech a v Újezdě. Snad bude doba příznivější a vše se 
uskuteční bez omezení.

O JABLÍČKU 

Zuzana Kulhánková
za kolektiv MŠ

Jako každý rok, tak i letos, se s dětmi zaměřujeme na různá té-
mata, která jsou součástí našeho života. Od 13. 9. do 24. 9. jsme 
měli téma O  jablíčku. A  jablíček jsme si opravdu užili. Děti je 
kreslily, modelovaly, vystřihovaly, počítaly, poznávaly hmatem, 
čichem, chutí. Několikrát si zahrály pohádku O jablíčku, kde malí 
herci v rolích zvířátek využili zvířecích čepiček. Přečetli jsme si 
pohádku O jabloňce, skládali jsme červíka Pepíka z barevných 
proužků papíru, pozorovali jsme červa v jablku lupou. S jablky 
jsme cvičili, naučili jsme se různé básničky, tančili na píseň Měla 
babka čtyři jabka. Chlapci a děvčata zkoušeli koulení jablíček, 
pekli štrůdl, krájeli a sušili křížaly, moštovali i ochutnávali. 

Vyvrcholením těchto čtrnácti dní bylo zábavné odpoledne v pá-
tek 24. 9. Děti i rodiče se na školní zahradě fotili ve foto koutku 
ve tvaru jablka a zapojovali se do her na jednotlivých stanoviš-
tích. Lovili například jablka udicí z mísy s vodou, hledali jablka 
se zavázanýma očima, malovali jablíčka (i jiné věci) na kamínky, 
skládali obrovské jablečné puzzle, přeskakovali překážkovou 
dráhu, … Maminky se zapojily do soutěže O nejlepší štrůdl, tať-
kové zase zápolili se škrabkami v soutěži O nejrychleji oloupa-
né jablko. Pochutnávali jsme si nejen na štrůdlících, ale i na kří-
žalách a jablečném moštu - tím se pochlubily naše děti. A když 
se začalo smrákat, posadila se většina dospělých i dětí k ohni 
a  jablíčka vystřídaly opečené špekáčky. Myslím, že jsme si to 
všichni opravdu hodně užili. A optimisticky doufám, že společně 
prožijeme i vánoční besídku ve školce.

ZE ŠKOLKY A ŠKOLY
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PŘEDSTAVENÍ ŘEDITELKY ZŠ A MŠ

Mgr. Petra Štěpková
Mgr. Tomáš Kalla

Jmenuji se Petra Štěpková a ráda bych se představila čtenářům 
zpravodaje a všem občanům. Stala jsem se ředitelkou základní 
školy a mateřské školy v Žatčanech. Dříve jsem pracovala jako 
manažerka v  jazykové agentuře. Mám dvě děti, holky 10 a  13 
let. Vystudovala jsem Filozofickou fakultu Masarykovy Univer-
zity v Brně, potom jsem začala pracovat ve školství. Vedla jsem 
několik tříd na prvním stupni v celém spektru od první třídy až 
po pátou. Zpětně nedokážu říct, co jsem měla raději, jestli učit 
prvňáčky, kteří jsou milí a  přívětiví, jsou to takoví „bobánci“, 
hltají každé Vaše slovo, zbožňují Vás, co řeknete je pro ně víc 
než zákon, anebo páťáky, osobnosti, které si již formují vlastní 
názory na svět, jsou vděční za to, co je naučíte a berou Vás spíš 
jako parťáka a odplácejí Vám s láskou, když se k nim jako par-
ťák chováte. Miluji učení v každé třídě prvního stupně základní 
školy a myslím si, že učitel může žákům v tomto období jejich 
života hodně nabídnout. Měl by být jejich přítelem, takovým 
osobním průvodcem k dospělosti, mohl by jim otevřít dveře, aby 
dokázali nahlédnout na všechno, co je v životě čeká a mohli si 
vybrat to nejlepší. Kladu důvěru v učitele na naší škole a věřím, 
že toho jsou schopni dosáhnout. 

Přijala jsem nové paní učitelky do školky a doufám, že si po-
rozumí s  těmi stálými a utvoří fungující partu ve školce, která 
s láskou a péčí připravuje naše děti do velkého světa, kde se 
tužkou jen „nečárá“, ale dokáže, se pomocí ní vykouzlit písme-
na a slova. Školka, kde se jeden ke druhému chováme s úctou 
a  důstojností. Také ve  škole máme nový učitelský sbor, který 
spolupracuje s rodiči a snaží se mi pomáhat a pozvednout vzdě-
lávání v obci. 

Školu bych chtěla vést pozitivním způsobem. Chtěla bych, aby 
se zde cítili dobře děti i učitelé - i já :) Ráda bych vytvořila bez-
pečný prostor, kde mohou všichni vyjádřit svůj názor, a nebudou 
se muset bát, že by je za to někdo pomluvil nebo dokonce po-
trestal. Bezpečný prostor pro mě znamená ukázat cestu, málo 
negativně hodnotit, vyzdvihnout pozitiva, říkat věci napřímo, ne-
šeptat za zády, být upřímný a laskavý a zároveň nepřekračovat 
hranice lidskosti a slušnosti. 

Chtěla bych, aby děti ve škole hodně mluvily anglicky, aby se 
nebály mluvit. Ráda bych ještě rozšířila výuku angličtiny. Děti 
by mohly mít třeba výuku pracovních činností nebo výtvarné vý-
chovy celou v angličtině. Věřím, že s pomocí nás učitelů i rodičů 
se to podaří. Dostat na školu rodilého mluvčího, bohužel zatím 
naráží na finanční nároky a špatnou dostupnost. 

Líbilo by se mi, kdyby se nám (učitelům) podařilo zvednout žáky 
ze židlí, připravit jim takový program, aby mohli pobíhat po třídě 
nebo třeba po školní zahradě a plnit úkoly a zároveň si u toho 
nenáročnou formou upevňovali znalosti v  matematice nebo 
češtině. Byla bych šťastná, kdyby rodiče chápali, že děláme 
pro žáky maximum, že se snažíme o změnu přístupu a postu-
pů a  vůbec nevadí, že pracovní sešit je vyplněn jen ze dvou 
třetin, protože srdce dětí jsou naplněna až po okraj, a to je to 
nejdůležitější. Třeba v našich lavicích sedí příští Mornštajnová, 
nachystejme jí i  ostatním šťastné dětství a úrodnou půdu pro 
život. Svět už na žatčanské děti čeká. 

Doba bohužel momentálně nepřeje společným aktivitám dětí, 
učitelů a rodičů, kdy bychom se mohli nad jednotnými tématy 
setkávat v  jednom kruhu a upevňovat vzájemné vztahy, třeba 
při tvorbě vánočních dekorací nebo při „dýňování“. Doufám, 
že v  budoucnu budeme moci uskutečňovat společná setkání 
a prožívat spolu s dětmi pěkné chvíle.

Do žatčanské školy jste naskočila jako do rozjetého vlaku. 
Jak moc byly začátky náročné? 
Začátky nebyly náročné, začátky stále náročné jsou. Snažila 
jsem se během léta dětem zajistit šikovné, vnímavé učitele, což 
v tu dobu už nebylo nejlehčí. Většina učitelů již koncem června 
ví, kde bude od září působit. Ani výkazy, formuláře a uzávěrky, 
které vyžaduje MŠMT nejsou odevzdávány v  klidu, jaký by si 
zasloužily. Často řeším nedodělky dlouhými přesčasy, na které 
bohužel doplácí hlavně moje děti. Jednou jsem byla ve škole 
dokonce až do půlnoci. 

Co Vás vůbec motivovalo přihlásit se do konkurzu? 
Byl to takový náhlý impulz: Šlo by to… zvládnu to…nemusí se 
vše dělat, jak je zavedeným zvykem…možná by to šlo dělat i ji-
nak a lépe. 

Dokázala byste říct, proč jste se stala učitelkou? Co Vás 
na této profesi přitahovalo? 
Líbí se mi, když vidím štěstí v  očích mých žáků. Ta naplněná 
důvěra. Možnost změnit budoucnost, ovlivnit svět. 

Co považujete v praxi učitele za nejdůležitější? 
Lidskost. Určitě lidskost, přístup k dětem. To, že je bereme jako 
skutečné osobnosti a chováme se tak k nim. Děti určitě potře-
bují pravidla a meze. A pak obrovskou porci lásky a trpělivosti. 
To ostatní se naučí přídavkem. 



1 3 /32Žatčanský zpravodaj 2021

Změnil se Váš pohled učitelky s ředitelskou funkcí? 
Ano. Vymýšlím způsoby, jak učitele účinně motivovat. Nejlepší 
motivací naštěstí nejsou peníze, ale úspěch jejich žáků. Přeji 
úspěch nám všem. 

V čem vidíte jako ředitelka své silné stránky? 
To vidí hlavně ostatní, ne já. A vidí častěji ty slabé stránky než 
silné. Myslím, že je dobré, že jsem empatická. Snažím se za-
městnancům nastavit příhodné podmínky, hodně menších 
nevýhodných úvazků jsem navýšila na  celý. Snažím se také 
o  ulehčení práce pomocí moderních technologií. Chtěla bych 
také propojit technologie s  běžnou každodenní výukou. Když 
jsem nastoupila, bylo na  interaktivních tabulích odsvíceno jen 
málo hodin, přitom to jsou techniky, které žáky baví a vytrhávají 
je z nudy, přispívají ke změně aktivity a zároveň prohlubují lát-
ku a upevňují znalosti. Také nejsem zastáncem frontální výuky. 
Snažím se učitele podporovat v netradičních metodách výuky, 
i  když na  to zatím nemám moc času. Rozjetý vlak nás hodně 
brzdí v rozletu, ale my to zvládneme. 

Čeho si na svých učitelích ceníte? 
Mám obrovské štěstí, že jsem mohla přijmout učitele, které jsem 
chtěla. Se všemi si promluvit, všechny osobně vybrat. Myslím, 

že společně tvoříme docela dobrý tým. Takže si cením týmovos-
ti, jsme v tom společně. „Všichni za jednoho jeden za všechny.“ 
Jinak by to na tak malé škole ani nešlo. Cením si také vníma-
vosti učitelů k potřebám dětí. Jestli se osvědčí a budou pro děti 
oporou i v budoucnu, ukáže čas. Zatím jsme na začátku. 

Jakou máte vizi pro naši školku a školu? Čeho byste chtěla 
dosáhnout? 
Na to už jsem asi odpověděla, rozšiřování výuky angličtiny, ne-
tradiční metody výuky, činnostní vzdělávání. Chtěla bych, aby 
se dětem ve  školce líbilo, aby to nebylo jen hlídání, ale aby 
se toho děti i hodně naučily, aby byly připravené na přechod 
do  školy, aby se těšily, byly kamarádské a  uměly si pomáhat 
navzájem. Ve škole také dbáme na týmovost i u dětí, na slušné 
chování, umět poděkovat, umět se omluvit, být přátelský, cítit 
se bezpečně, nemít strach, být dobře připraven na další stupeň 
vzdělávání. 

Která činnost Vám po práci dobíjí baterky a pomáhá k osob-
ní pohodě? 
Děti, pes a spánek.

PŘIVÍTÁNÍ PRÁZDNIN

Gabriela Lízalová
organizátorka akce

Ve středu 30. června se konalo v Žatčanech na fotbalovém hři-
šti již tradiční „přivítání prázdnin“. Pro děti malé i velké byly 
připraveny různé stanoviště se zvířátky, na kterých se plnily te-
matické úkoly, mezi které patřily například hod do rybníčku, za-
jíčkův chodníček či kočičí slalom. Žatčanští hasiči zase prověřili 
trefu a umění malých hasičů při hašení hořícího domu. Kdo měl 

ještě dostatek sil, mohl si projít „opičí dráhu“. Po splnění všech 
disciplín čekala na každého účastníka sladká odměna. 
V průběhu akce se děti mohly vydovádět na skákacím hradě, 
nechat si něco pěkného namalovat na obličej, vyzkoušet si obří 
bubliny nebo mohly mít to štěstí potkat balonkového klauna. 
Posledním překvapením bylo divadelní přestavení O  pejskovi 
a kočičce. 

Toto krásné letní odpoledne jsme společně zakončili táborá-
kem a dětem začaly prázdniny.... Děkuji všem, kteří se na reali-
zaci této akce podíleli, a věřím, že si ji děti užily.

AKCE KONANÉ V OBCI
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VZPOMÍNKA NA LÉTO

Zuzana Nováková
Mateřský klub Budulínek

Přes zimu a  jaro nás zasáhla vlna vládních opatření, a  tak se 
maminky s dětmi v Budulínku nescházeli. Pár setkání se událo 
v červnu venku před sokolovnou. A protože jsme se přes zimu 
neviděli, tak jsem i  letos chtěla zopakovat společné velké se-
tkání aktuálních i  odrostlých dětí z  Budulínka, které proběhlo 
v předchozích dvou letech. Tentokrát to vyšlo až na prázdninový 
čas. Přestože před létem hodně pršelo, nám akce vyšla na krás-
ný horký letní den. 

V úterý 13. 7. 2021 se uskutečnilo 3. letní setkání. Tentokrát pro-
běhlo v Ninja parku, kde jsme ve stínu stromů nachystali stoly 
s občerstvením, pro rodiče i ledovou kávu. Děti 
se mohly schovat před sluncem do připravených 
stanů, pohrát si s hračkami, či absolvovat připra-
vené dráhy. Úspěch sklidily i zahradní postřiko-
vače s vodou. 

Od  tří hodin se začali postupně lidé scházet. 
Děti si na hřišti mohly hrát a rodiče se společně 
pobavit. Na pátou hodinu si pro děti naše paní 
učitelky Míša a Kristýnka ze školky připravily tan-
cování a soutěže. 
Před šestou hodinou začal objednaný program. 
Ten jsem do poslední chvíle tajila, aby měli děti 
i  rodiče překvapení. Navštívil nás pan Petr Ha-
vlan se svým programem pro děti. Přivezl k nám 
50 afrických bubnů. A protože některé děti byly 
už na prázdninách, tak pár bubnů zbylo i na rodi-
če, kteří se mohli také aktivně zapojit a vyzkou-
šet si bubnování. 

Pan Havlan se svým programem navštěvuje např. školky nebo 
tábory. Má ho skvěle připravený, děti umí zaujmout a motivovat. 
I přesto ne každé dítě vydrželo celou hodinu, ale jiné byly přímo 
unešené. I  dospělí odešli s  neobvyklým zážitkem. Po  progra-
mu dostaly děti sladkou odměnu a pexeso. Pak jsme si všichni 
opekli špekáčky a děti navečeřené a spokojené odešly domů 
do hajan. 

I přes ideální počasí na jógu přišlo jen pár maminek. Děkuji in-
struktorce Petře, že i přes to si s nimi zacvičila, a ony odešly 
se skvělým pocitem. Děkuji obci Žatčany za příspěvek na akci 
a nachystání plochy. Sokolu za půjčení hraček, paní Březinové 
za odměny, školce za zapojení se do programu a všem mamin-
kám, které mi pomohly s chystáním či úklidem. A také samozřej-
mě všem, co přišli, a akci si s námi užili. Třeba se stane tradicí 
a příští léto se znovu setkáme.
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LOUČÍME SE S PRÁZDNINAMI

Ing. Lukáš Jurečka
organizátor akce

Předpověď počasí na neděli 29. srpna odpoledne nevypadala 
vůbec dobře. Zatažená obloha s občasnými přeháňkami během 
dopoledne slibovala pokračování i v odpoledních hodinách. Po-
řadatelé se mezi sebou radili, zda nakonec akci nezrušit. Na 
druhou stranu už těch zrušených akcí za poslední rok bylo víc 
než dost. I když na radaru byla vidět blížící se dešťová fronta, 

byla ještě dost daleko na to, aby se dal využít krátký příznivý 
čas. Asi necelou hodinu se děti mohly věnovat přichystaným 
atrakcím v podobě skautského lanového centra, orelského 
minigolfu a dalších dovedností, lidoveckého skákacího hradu, 
malování na obličej v podání dvou dobrovolnic a vše zakončit 
sladkou odměnou od Kulturního výboru obce. Déšť, který nako-
nec přišel, zastihl děti i s rodiči na cestě domů a pořadatele při 
úklidu. Letošní loučení s prázdninami bylo velmi krátké a jsem 
rád, že se nakonec uskutečnilo. Díky všem, kteří akci pro děti 
uspořádali.

DOŽÍNKY

Radek Hemala

Farnost Žatčany oslavila v neděli 29. srpna 2021 v žatčanském 
kostele Nejsvětější Trojice slavnostní krojovanou mši svatou 

spojenou	s	poděkováním	za	letošní	úrodu	–	DOŽÍNKY.	Mši	sva-
tou sloužil žatčanský rodák P. Jiří Brabec LC, který v současné 
době působí v Mexiku.
Na obecních stránkách si rovněž můžete poslechnout dvě pís-
ně, které žatčanská farní schola zazpívala při slavnostní mši sva-
té spojené s poděkováním za letošní úrodu.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Radka Procházková
předsedkyně Kulturního výboru

3. 10. 2021 jsme společně přivítali do Žatčan 18 malých občán-
ků, 6 děvčat a 12 chlapců. Protože nám situace s pandemií tro-
chu posunula termíny akcí, děti poněkud vyrostly, už to nebyla 
žádná miminka, a tak bylo docela veselo. Většina rodičů musela 
vynaložit velké úsilí, aby své děti udržela aspoň chvíli v klidu. 
Pan starosta pronesl hezká slova, kterými přivítal děti do naší 
obce, a popřál jim i jejich rodičům všechno nejlepší do života. 

Děti dostaly od obce finanční dar a krásný perník, který nám, 
jako každý rok, zhotovila paní Sedláčková. Pěkným vystoupe-
ním potěšil všechny zúčastněné pan Jurečka se svými dětmi, 
Lukáškem a Markétkou. Básničku přednesla Deniska Pavelková 
a Verunka Lízalová. Krásnou písničku zahrála na klarinet Tonič-
ka Severová. Panu Lejskovi děkujeme za fotografování akce. 

Protože dětí neustále přibývá, a  také proto, abychom využili 
naši krásnou kolébku, rozhodli jsme se pořádat vítání občán-
ků dvakrát do  roka. Všem děkujeme za  pomoc a  těšíme se 
na nové občánky.
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LAMPIONOVÝ PRŮVOD

Markéta Polehňová
organizátorka akce

Lampionový průvod v  naší obci nemá nějakou ustálenou po-
dobu, a proto se účastníci mohou každoročně těšit, co nového 
si pro ně organizátoři vymyslí. Letos se celou akcí neslo téma 
ohně a plamenů. V podvečerních hodinách se 3. listopadu děti 
sešly na návsi. V roli „Plamínka“ je tam přivítala Verunka Líza-
lová a seznámila všechny příchozí s programem večera. V první 
půlhodině na děti čekaly 3 stanoviště s úkoly, za jejichž splnění 
děti získaly sladkou odměnu. Prvním úkolem bylo prohodit mí-
ček kruhem v plamenu, druhým pak absolvovat světelnou pře-
kážkovou dráhu a ve třetím úkolu děti hledaly obrázky Plamínku 
a skládaly slovo „plamen“ nebo si měly zapamatovat vyobra-
zená zvířátka. Vzhledem k  tomu, že děti přicházely postupně 
a v tu dobu už panovala značná tma, bylo asi největší výzvou 
pro všechny, zorientovat se v  prostoru a  úkoly najít. Dospělí 
i děti to však zvládli na jedničku a my organizátorky si odnášíme 
cennou zkušenost, jak příště akci ještě vylepšit. 

Následně se všichni seřadili a pod vedením Plamínka se děti se 
svými lampiony prošly obcí. Účast byla velká a zástup lampio-
nů zaplnil celou ulici od obchodu U Březinů až po přechod pro 
chodce ve středu obce. 

Finále večera pak proběhlo na  fotbalovém hřišti, kde skupina 
Dubia Fortuna vystoupila se svou ohňovou show. Vystoupení 
to bylo vskutku velkolepé. Podmanivá hudba a strhující umění 
všech účinkujících nadchlo snad všechny přihlížející a  my by-
chom si nemohli přát lepší zakončení této akce. Děkuji obci 
Žatčany, bez jejíž finanční podpory bychom nemohli průvodu 
poskytnout tak nezapomenutelně plamenný závěr, a Tomášovi 
Kallovi za technickou podporu. 

SPORT A VOLNÝ ČAS

OSLAVY 100. VÝROČÍ
OD ZALOŽENÍ SK ŽATČANY

Mgr. Tomáš Kalla
předseda SK Žatčany

Na začátku prázdnin stál před nově zvoleným představenstvem 
klubu nelehký úkol naplánovat a zorganizovat oslavy k příleži-

tosti 100. výročí od založení SK Žatčany. Kouzlo takových akcí 
spočívá v  tom, že se aspoň na chvíli fotbalová parta zase se-
mkne a pustí se do příprav, jako by se fotbal v Žatčanech nikdy 
nepřestal hrát. I proto bylo k vidění v letních měsících na hřišti 
několik desítek dobrovolníků, kteří chtěli přispět k dílu. Po dů-
kladné kontrole areálu a  kabin začala náročná rekonstrukce, 
během které se podařilo mimo jiné opravit ochranné pletivo 
za bránami, vyměnit nefunkční světla a rozbitá okna, nebo vy-
dláždit zbývající venkovní prostor před kabinami za spolupráce 
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s  hasiči. Všechny přípravy jsme nakonec stihli dokončit včas, 
a tak mohly oslavy 28. srpna začít.

Program začal přivítáním hostů ve 12:30. K překvapení všech se 
ochozy začaly plnit krátce po zahájení a počasí si nakonec taky 
dalo říct. Ve 13:30 rozehráli žatčanští muži přátelské derby proti 
Újezdu, složenému z vysloužilých legend. Utkání provázely jak 
vtipné, tak profesionální momenty a padalo hodně gólů. Přes-
tože náš tým měl mírně navrch, pětiletá pauza se na souhře po-
depsala, zatímco zkušenosti na druhé straně újezdští dokonale 
zúročovali. Po výsledku 3:3 následovaly penalty, ve kterých byli 
hosté šťastnější a po devíti sériích nás definitivně zlomili.

V  mezičase bylo pro diváky připraveno bohaté občerstvení 
ve formě cigár z udírny, grilovaného masa, či ořezu kýty. Zvída-
ví návštěvníci si mohli prohlédnout vnitřní prostor kabin včetně 
výstavy pohárů, fotbalové kroniky a nástěnky mapující důležité 
události v historii klubu. Děti mohly využít skákacího hradu a fot-
balové klece a v 16:00 pro ně startovaly dovedností soutěže.

Ve stejný čas se na hřišti představila také stará garda Žatčany, 
složená z bývalých hráčů a  funkcionářů. Jelikož soupeř z Bo-
sonoh na  poslední chvíli účast odřekl, postavili se proti nim 

žatčanští muži. Utkání se odehrávalo v  mírnějším tempu, což 
vyhovovalo paradoxně více mladým, kteří už měli v  nohách 
předchozí duel. Mladí šli sice rychle do tříbrankového vedení, 
ale postupem času jim došly síly a stará garda nakonec velko-
lepým finišem dokázala vyrovnat na 4:4. V následných pokuto-
vých kopech opět zvítězily zkušenosti, mladým penalty ten den 
nesedly. Přesto oba týmy odcházely s dobrou náladou.

Večerní zábavu rozjel DJ Duff krátce po 18:00, během které do-
šlo i  na  nečekanou dražbu poslední cigáry z  udírny. Úspěšný 
dražitel Pavel Domša si tuto chuťovku odnesl za rekordní částku 
1.000,- Kč, za což mu klubová kasa srdečně děkuje. Ti nejvytr-
valejší zůstali na tanečním parketu až do brzkých ranních hodin. 

Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří se na  organi-
zaci akce podíleli, zejména však členům představenstva (Pa-
vel Rychlík, Ondřej Dokoupil, Petr Fábry, Vojtěch Blaho), obci 
Žatčany za úpravu hřiště a okolí, hasičům za obsluhu občers-
tvení a zapůjčení klubovny (Zdeněk Hemala, Jiří Blaško, Fran-
tišek Hladký), Michalovi Ladányimu za obsluhu výčepu, mému 
taťkovi, Ladislavovi Kallovi, za  moderování, mému tchánovi, 
Antonínovi Sedláčkovi, za mentorování a užitečné rady, Patrikovi 
Kroupovi za půjčení plošiny, a všem členům členské schůze.
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7. ŽATČANSKÝ CYKLOVÝLET

JUDr. Milan Bedroš
organizátor akce

A zase nám to perfektně vyšlo. Nebyla žádná podstatná omeze-
ní (až na roušky) a i počasí nám přálo. Sice při výjezdu ze Žatčan 
mírně mrholilo, ale za Měnínem to přestalo, a pak bylo poča-
sí vyhovující. Nadále vylepšujeme provoz našeho pelotonu, 
aby nikdo nebloudil nebo se neztratil, tím, že dostali účastníci 
do mobilů trasu s navigací. Hlídali jsme konec pelotonu a na zá-
sadních bodech se regulovala plynulost dopravy. V sobotu dne
18. 9. 2021 v  10,00 hodin se nás před hospodou U  Severů 
sešlo 21 cykloturistů. Je již tradicí, že se před odjezdem na pa-
mátku společně vyfotíme. Trasa vedla přes Měnín na cyklostez-
ku do Židlochovic, dále přes Židlochovice po obslužných komu-
nikacích přes Knížecí oboru do Uherčic, poté podél řeky Svratky 
do Pouzdřan, kde jsme se občerstvili v místní hospodě.
A pak jsme dojeli do Šakvic, pensionu Na Fúrlhaple, kde nás če-
kal	připravený	oběd	–	hovězí	gulášek	nebo	kuřecí	řízky	s přílo-
hami a další občerstvení. Po ubytování části účastníků a po po-
silnění jsme se vydali na jih kolem třetího Novomlýnského jezera 
do Pavlova, kde jsme ve vinařství Antoš okoštovali vzorky jejich 
vinné produkce a burčák. Poté se deset účastníků vydalo přes 
Dolní Věstonice a  Strachotín nazpět do  Žatčan. Zbývajících 11 
účastníků jelo přes Dolní Věstonice a Strachotín po hrázi jezera 

zpět do Šakvic, kde byli ubytovaní. Po očistě se vydatně nave-
čeřeli a poseděli u dalších vzorků vína. Ráno po vydatné snídani 
se vydali přes Strachotín, Iváň (kde se setkali v místní hospodě 
s majitelem Komety Liborem Zábranským), Vranovice a Židlo-
chovice do Žatčan. Poprvé jsme uspořádali cyklovýlet pro zá-
jemce i s noclehem, ale do budoucna budou jarní a podzimní 
výlety pro širokou veřejnost jen jednodenní. Je skutečností, že 
jako Dobrovolný spolek cyklistů jezdíme podle počasí každé 
úterý na cyklovyjížďky cca do 40km/ 2,5 hodiny a do budouc-
na plánujeme i vícedenní výlety. Pokud má někdo z veřejnosti 
zájem i o tyto cyklovýlety, je vítán, ale tento zájem mi musí dát 
na vědomí, neb se to organizuje operativně přes SMS.
 
Všichni účastníci dojeli velmi spokojeni a v pořádku, měli jsme 
jeden defekt, nikdo se nezranil a neztratil. „Jednodeňáci“ najeli 
necelých 100 km, „dvoudeňáci“ najeli něco přes 110 km. Uzná-
ní za výkon si zaslouží všichni účastníci výletu. Výlet se vydařil 
ke všeobecné spokojenosti.
 
Na 8. žatčanský jarní cyklovýlet dne 14. 5. 2022 jsou všichni 
zájemci srdečně zváni. Podzimní cyklovýlet je plánován na 
17. 9. 2022. Pořádání akcí s  podrobnostmi budou cca měsíc 
předem avizovány jak smskami, tak na  webových stránkách 
obce a na obecním televizním okruhu.
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KROUŽEK AEROBIKU A ATLETIKY

Zdenka Dokoupilová
trenérka

Začátek září jsme již tradičně zahájili na hřišti. Krásné slunečné 
počasí nám přálo, a tak jsme si mohli po prázdninách vyzkou-
šet, jak jsme na  tom s naší fyzičkou. Někteří nezklamali a  co 
se týče běhu na dlouhou trať, tak velmi překvapili. Byla to také 
příprava na první závody v této sezoně. Následující soboty jsme 
postupně absolvovali další závody: Obřany, Blažovice, Vnorovy, 
Silůvky, Telč, Vyškov.

Nejvíce jsme se těšili na závody v Upici v Krkonoších. Tentokrát 

jsme jeli už ve čtvrtek ráno, a že to byla cesta dlouhá a dobro-
družná. Jela s námi i malá roční Maruška Sedláčková v kočár-
ku a  šest přestupů vlakem a  autobusem bylo někdy hororo-
vé. Hlavně při množství zavazadel a hlídání drobotiny. Ale vše 
jsme zvládali s úsměvem. V Upici jsme strávili celkem tři dny. 
Stihli jsme výlet do hvězdárny, kde jsme si mohli vše prohléd-
nout a vyzkoušet i otevírání kopule. Další zajímavostí byla ná-
vštěva muzea Dřevěnka. Staré kočárky, koloběžky, tkalcovský 
stav, různé starodávné věci a povídání o době, ve které se dříve 
žilo. Ubytování jsme měli přímo luxusní a od pana majitele jsme 
měli napečený tradiční krkonošský perník. V sobotu ráno jsme 
se přesunuli na místní sportoviště a pustili se s vervou do zá-
vodů. Zase jsme se nenechali zahanbit a  všichni se umístili 
na skvělých místech a odvezli si dárky a medaile. Cesta zpátky 
byla zábavná a při čekání na nádraží v Pardubicích jsme si již 

MODELDEN 2021

obeczatcany.cz

Za krásného slunečného počasí se uskutečnil v sobotu 25. září 
2021 odpoledne na letišti místního modelářského klubu za ře-
kou Cezavou již 13. MODELÁŘSKÝ DEN.

Tradičně byly k vidění nejen modely letadel, ale i praktické 
ukázky RC modelů lodiček a autíček. Letové ukázky skvěle do-
plnil odborným komentářem předseda klubu MK Alka Zdeněk 
Sýkora. Akci zpestřili několika vystoupeními členové brněnské 
skupiny	World	War	 II	Circus	1:6,	věnující	se	stavbě	a	ukázkám	
bojové techniky II. světové války.

CEZAVA CUP 2021

Mgr. Tomáš Kalla

Zastupitelé členských obcí dobrovolného svazku obcí (DSO) 
Region Cezava uspořádali po roční vynucené pauze v pátek 
24. září 2021 tradiční fotbalový turnaj Cezava Cup. Hostitelem 
byl opět skvěle připravený sportovní areál Pastvisko v Otmaro-
vě a srdeční otmarovštví pořadatelé.

Před společným týmem MouŽa (Moutnice-Žatčany) stála vel-
ká výzva, obhajovali totiž vítězství z roku 2019 a bylo vidět, že 
ani letos nechtějí odjet s prázdnou. Mančaft, který hrál takřka 
v nezměněné sestavě (Josef Lengál, Václav Ostrovský, Zde-
něk Fiala, Tomáš Kalla a Vojtěch Hemala), vstoupil do turnaje 
přesvědčivým vítězstvím 4:1 nad společným týmem TeTěMěBl 
(Telnice-Těšany-Měnín-Blučina). Následně zdolal ve vyrovna-
ném utkání Nesvačilku 2:1 a bez ohledu na poslední utkání ve 
skupině měl jistotu finále. Po těsném, ale účelném vítězství 1:0 
nad Otnicemi, přišel finálový zápas, ve kterém naši potvrdili 

dominanci a zejména díky pevné obraně zvítězili opět nad Ne-
svačilkou, tentokrát 1:0. Po čtyřech výhrách, dvou inkasovaných 
gólech a aktivním skóre 8:2 tak mohli zase zvednout putovní 
pohár nad hlavu. 

Příští rok naše borce čeká útok na zlatý hattrick, což se zatím 
nikomu v historii turnaje nepodařilo a my budeme rádi, když nás 
opět přijdete podpořit.



2 1 /32Žatčanský zpravodaj 2021

SDH ŽATČANY

Martina Böhmová
vedoucí mládeže SDH

V září 2021 se uskutečnila první schůzka mladých hasičů v re-
konstruované klubovně. 
Pokud to počasí dovolilo, probíhala setkání zčásti i venku, děti 
se tak formou hry seznámily s nástinem disciplín, které je mo-
hou potkat na hasičských soutěžích. Účast na první schůzce mě 
mile překvapila a jsem ráda, že nadšení většiny z nich přetrvává 
a setkáváme se s dětmi pravidelně na každé schůzce. 

Ty probíhají v klubovně na hřišti každých 14 dní v pátek od 17 
hodin. Čekají nás uzlovačky, zdravověda, všestranné aktivity 
k procvičení dovedností mladých hasičů, které nás naučí pra-
covat každý sám i v týmu a pomáhat si. Snažíme se tak skloubit 
aktivity pro nejmenší děti (od 3 let), které za námi zavítají spolu 
s těmi většími. 

Na poslední schůzce si tak děti po procvičení uzlovaček a zna-
ček pro odlehčení vytvořily zdobením vlastní hrnečky se znač-
kou, aby se nám lépe dodržoval pitný režim. 
Sbor dobrovolných hasičů nám vychází vstříc a  stará se nám 
jak o zázemí v klubovně, ve které je nyní v podzimních dnech 
příjemně teplo, tak o vybavení, které k procvičování získaných 
dovedností potřebujeme. Stejně tak nám ozvláštní některé 
schůzky ukázkou zásahového obleku člena výjezdové jednotky 
SDH nebo ukázkou a seznámením se s vybavením zásahového 
vozidla.
Nejnověji nám také vytvořili potřebný tréninkový hranol k  vá-
zání uzlů, na kterém děti v báječných časech zvládnou uvázat 
všechny potřebné uzly k tomu, abychom se s nimi mohly snad 
již v příštím roce vydat na závody v uzlování, které pořádají sbo-
ry dobrovolných hasičů v okolních obcích.
Pokud chcete okusit něco z hasičského prostředí a podívat se 
za námi, budeme moc rádi. Určitě do naší party přivítáme holky 
i kluky, kteří mají kamarádského ducha.

tradičně koupili skvělé perníky. Ve večerních hodinách jsme se 
vrátili domů ve skvělé náladě a se spoustou zážitků.

Letošní běžecký rok jsme se také zúčastnili slavnostního vyhlá-
šení běžecké ligy za rok 2020. Za celý poctivě odběhaný rok 
jsme se umístili za jednotu Žatčany na 8. místě. Konkrétně: Jana 
Rudolecká 1. místo, Anna Rudolecká 2. místo, Jakub Sedláček 
1. místo, Filip Sedláček 1. místo, Karolína Lužová 1. místo, Tomáš 
Luža 2. místo.

V zimě trénujeme s dětmi v orlovně, a to formou atletikya ae-
robiku. Poslední týdny jsme opět museli ohledně velké nemoc-
nosti dětí kroužek přerušit. Až se situace kolem dění covidu 
uklidní, tak opět budeme pokračovat.
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ROK 2021
V ODDÍLE JUDO OREL ŽATČANY

David Pavelka
vedoucí oddílu

Můžu začít stejně jako minulý rok. Rok 2021 se nám příznivcům 
sportu zvaného judo zase nevydařil. Ale nebylo to zapříčiněno 
našimi sportovními výkony! Prostě náš sport je halový, a to v této 
covid době není právě ideální. A protože skoro půl roku 2021 se 
ve vnitřních prostorách nesmělo trénovat, naše obnovené tré-
nování od vánočních prázdnin začalo až 26. 5. 2021. Těch pár 
nadšenců, co si judo natolik oblíbili a vydrželi čekat na vládní 
povolení vnitřních tréninků, si tuto dlouhou dobu mohli zpes-
třit trénováním online přes PC. Jednalo se o  kondiční trénin-
ky se zaměřením na judo, které nám nabídli, a pro nás, judisty 
z okolí Brna, online přenášeli trenéři juda z extraligového oddílu 
KP Brno. Trénovat ve vnitřních prostorech v letních měsících se 

opravdu moc nedá, tak jsme měli jen čtyřikrát společný trénink 
všech, kteří vydrželi čekat. Zbylo nás jen dvanáct a 16. 6. jsme 
judu zase dali prázdniny. Ale protože v srpnu probíhala olympi-
áda v Tokiu, byli jsme alespoň natěšeni, že budeme fandit u TV 
našim reprezentantům v  kolébce našeho sportu v  Japonsku. 
Jak už jsme si zvykli, vybojoval úžasnou zlatou medaili tento-
krát v nejtěžší váhové kategorii nad 100 kg Lukáš Krpálek. Tento 
super úspěch se vždy projeví velkým zájmem dětí se Lukášovi 
podobat. A proto, i  když jsem žádný nábor nedělal, se v  září 
přihlásilo 21 nových adeptů juda. Děti jsou povětšinou z okol-
ních obcí, ale jsou mezi nimi i žatčaňáci, a když připočtu těch 
12 zkušenějších, jsme zase solidní třicetičlenná skupina, která 
má potenciál se zdokonalovat, a už třeba na jaře 2022 dovézt 
nějaké medaile z menších závodů.

Co si přát na závěr?
To asi všichni uhodnete… ať nám do tohoto smělého plánu ne-
zasáhne zase covid.

POZVÁNKY, AKCE A OZNÁMENÍ

MILOSTIVÉ LÉTO MŮŽE
POMOCI Z DLUHOVÝCH PASTÍ

Je to obrovská šance pro mnoho lidí v dluhových pastech. Lidé, 
kterým se podařilo spadnout do  exekucí kvůli dluhům u  stát-
ních institucí, mají jedinečnou šanci se z toho vymanit v průběhu 
od 28. října do 28. ledna 2022 a znovu začít normální život. 
Pokud v  této lhůtě dlužník zaplatí celou jistinu dluhu tedy pů-
vodní dluh a 908 korun exekutorovi za zastavení exekuce, čeká 
ho nový životní restart. Úroky, penále a další příslušenství stát 
odpouští, exekuce se zastaví. Týkat se to bude těch, co mají 
dluh u veřejnoprávních institucí, třeba u zdravotních pojišťoven, 
nemocnic, u dopravního podniku nebo třeba za nájem u obce. 

Milostivé léto by tak reálně mohlo pomoci až čtvrt milionu dluž-
níků. S ohledem na více než čtyři miliony exekucí a bezmála 750 
tisíc lidí v exekuci je toto reálná šance, jak se s částí nahroma-
děných exekucí vypořádat. A současně ctít princip, že dluh se 
musí uhradit. Jsem rád, že se nám tento návrh podařilo prosa-
dit. Jako autor připomínám: šance na odpuštění úroků u dluhů 
vůči	státu	–	milostivé	léto	–	bude	pouze	do 28.	1.	2022.	Osobně	
jsem přesvědčený, že toto tříměsíční období může být výhodné 
pro obě strany, a  to jak pro dlužníky, kteří mají reálný zájem 
na tom své dluhy splatit a exekuce se zbavit, ale drahým pro-
blémem je pro ně často právě příslušenství, které mnohdy činí 
až několikanásobek původního dluhu. Pro města a obce a další 
věřitele navíc vzniká šance na to, že bude původní dluh splacen 
a dostanou zpět své dlužné peníze, což by se u řady dlužníků 



2 3 /32Žatčanský zpravodaj 2021

za standardní situace nikdy nestalo. Jedná se tak opravdu o po-
mocnou ruku jak pro věřitele, tak pro zodpovědné dlužníky. 
Vás, kteří čtete tyto řádky, chci naléhavě poprosit. Pokud zná-
te ve svém okolí kohokoli, koho by se tato podaná ruka státu 
mohla týkat a pomoci mu, tak mu o  tom řekněte. Nasměrujte 
ho do  některé pomáhající instituce, jako jsou Charity, občan-
ské poradny, Člověk v  tísni apod. Rychlou pomoc Vám po-
skytne např. Help linka Člověka v tísni 770 600 800, přesný 

postup najdete i  v  aplikaci nedluzimstatu.cz/milostive-leto/. 
Pokud tuto šanci nevyužijí, nepůjde se jí zpětně domáhat. A prv-
ní aktivita musí být na straně dlužníka! Milostivé léto se nebude 
v blízké budoucnosti opakovat. Díky za Vaši pomoc s osvětou. 
Je to opravdu důležité. Považuji to za jednu z výrazně pozitiv-
ních věcí, které se nám podařilo ve sněmovně v končícím ob-
dobí prosadit.

POZVÁNKA NA FB STRÁNKU
ŽIJEME V ŽATČANECH

Paní Milada Svobodová založila facebookovou stránku Žijeme 
v Žatčanech a zve širokou veřejnost do skupiny. Cílem skupiny 

je	 vzájemná	sousedská	komunikace,	pomoc	a	 sdílení	–	např.	
nabídka služeb, domácích přebytků ze zahrad, nabídka věcí, 
které ještě mohou sloužit někomu jinému, vzájemná inspirace, 
rady a informace.

NOVÝ SPRÁVCE TENISOVÉHO KURTU

Novým správcem tenisového kurtu je pan Michal Ladányi.

Kurt si můžete objednávat na telefonním čísle:

724 821 444
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AMATÉRSKÝ SPOLEK DOBROVOLNÝCH DEGUSTÉRŮ 

p o ř á d á 

18. Svépomocný žatčanský košt slivovice
pro roky 2021 a 2022

který se koná v Žatčanech v sobotu 15. 1. 2022
v prostorách  Orlovny

Předání soutěžních vzorků slivovice od 16.00 do 16.45 hodin na místě konání
Zahájení v 17.00 hodin

Zápisné účastníka (včetně příspěvku na občerstvení a raut) 150,- Kč
Vstupné pro hosty (včetně příspěvku na raut) 100,- Kč

Pravidla:
1) Každý producent odevzdá pouze jeden vzorek ½ l slivovice v  láhvi z  čirého skla, který bude na  místě přelit do  pořadatelských  
 lahví.
2) Tímto úkonem se producent stává dobrovolným degustérem-hodnotitelem. 
3) Degustérem-hodnotitelem může být pouze svéprávná osoba starší 18 let (a). 
4) Pozor!!! Letos s  ohledem na  dobrou úrodu ovoce je možnost soutěžit ve  dvou kategoriích, a  to 1) švestky a  2) meruňky  
 s hruškou bez rozlišení ročníku destilátu, ale tato otázka bude uzavřena podle počtu přihlášek. 
5) Vzorky budou u vstupu přebírat momentálně abstinující pověřené osoby.
6) Maximální počet soutěžících vzorků je padesát. V případě většího zájmu mají přednost dříve přihlášené vzorky.
7) V případě, kdy se producent nebude moci z vážných důvodů hodnocení zúčastnit, vyšle za sebe svého zástupce (a).
8) Srdečně zveme jako hosty i osoby bez vzorků (a) a osoby doprovodné (a).
9) Hodnocení vzorků slivovice proběhne pod dohledem přítomné veřejnosti.
10) Připraveno bude na  dobu soutěže občerstvení, dárek na  památku a  na  závěr raut jak pro účastníky, tak platící hosty. Při rautu  
 bude vyhlášena tombola.
11) V průběhu soutěže není dovoleno kouření.
Legenda: a) fyzická svéprávná osoba starší 18 let, libovolného pohlaví, vyznání či místa bydliště

Srdečně zve přípravný výbor

POZOR DŮLEŽITÉ !!!
Prosíme producenty, aby svou závaznou účast potvrdili vyplněnou přihláškou nejpozději do pátku 7. 1. 2022. Tiskopisy Přihlá-

šek budou zaslány mailem spolu s touto pozvánkou zaregistrovaným účastníkům nebo budou k vyzvednutí v obchodě U Březinů 
a samoobsluze nebo budou zaslány na vyžádání nebo stažitelné z webových stránek obce.

Přihlášky předejte Milanu Bedrošovi, Žatčany 129 nebo zašlete na mail: mbedros@bedros.cz nebo předejte v obchodě 
u Březinů a samoobsluze. Případné dotazy volejte na 731616410.

Žádáme hosty, aby se kvůli zajištění pohoštění taky přihlásili na výše uvedené spojení.
Těšíme se na Vaši účast
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D N E  5 . 1 2 . 2 0 2 1  O D  1 5 : 0 0
v žatčanské orlovně

M I S I J N Í H O  K L U B K A

 

ochutnávat  a  hodnot i t  můžete  do 17 :00
 
 

Výtěžek z akce bude zaslán na Papežská misijní díla dětí
Nezapomeňte si doma negativní test/certifikát o očkování  

proti covid-19
 

Můžete se těšit na: 

Těšíme se na Vaši návštěvu !

 
kávu  a  samoz ře jmě  p lno
pern íčků !

 

soutěž o nejlepší perníkovou specialitu

 jedinečné vánoční trhy
vyhlášení soutěže a ocenění vítěze v 17:15

Srdečně zveme všechny Jeníčky a Mařenky do  

Budeme rádi, když se zapojíte do soutěže s Vaší perníkovou dobrotou nebo přispějete něčím na talířek.
Hotové dobroty můžete přinést v sobotu 4. 12. od 16 hodin do orlovny.

Děkujeme
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Žatčany zavádí Mobilní Rozhlas

Vážení občané,

zavádíme u nás moderní službu – Mobilní Rozhlas, díky které budete vždy včas informováni.

Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách jako jsou upozornění na výpadky vody,
elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího pohodlně do Vašeho telefonu či e-mailu.

https://obeczatcany.mobilnirozhlas.cz

Zvolte skupiny informací:

 Majitelé zvířat  Nevidomí a slabozrací  Senioři
 Sportovní a kulturní akce  Zpravodaj

Pro platnost registrace je nutné podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů na zadní straně tohoto registračního letáku.
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Podmínky pro příjemce informací naleznete na adrese: samosprava.mobilnirozhlas.cz/obchodni-podminky-prijemci-informaci

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Souhlas“)

Souhlas je udělován správci údajů:
obec Žatčany, se sídlem Žatčany 125, Újezd u Brna, IČ 00282944

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Radka Raflová, telefon: +420776237846, email: info@region-cezava.cz

Subjekt osobních údajů (dále jen „Subjekt údajů“) tímto uděluje Souhlas se zpracováním svých osobních údajů (dále jen „OÚ“) při
používání produktu Mobilní Rozhlas (www.mobilnirozhlas.cz) dle rozsahu uvedeného níže.

Subjekt údajů může kdykoliv tento svůj Souhlas odvolat zasláním e-mailu/datové zprávy či písemně na adresu správce, případně
pomocí voleb v produktu Mobilní Rozhlas. Odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející z tohoto Souhlasu
do jeho odvolání. Odvolání Souhlasu může mít za následek nedostupnost služeb či zrušení Vašeho účtu v rámci produktu Mobilní
Rozhlas.

Vaše práva, jakožto Subjektu údajů, a další informace o zpracování, naleznete v informaci o zpracování OÚ na webu správce údajů.
Souhlas (stejně jako jeho rozsah) je současně udělen pro společné správce, zpracovatele a příjemce OÚ uvedené na webu správce
údajů.

OÚ Subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům správce údajů či
společného správce, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, a dále zpracovatelům údajů, s nimiž má správce údajů
uzavřenu smlouvu o zpracování OÚ.

Rozsah Souhlasu je uveden v seznamu níže a pro účely zpracování OÚ jsou přiřazeny OÚ a příslušná Doba zpracování:

Účel zpracování

Správa požadavků subjektu údajů
Potvrzení způsobilosti přístupu k produktu a obsahu
Komunikace se subjektem údajů, sdělování zpráv a informací, které by mohly subjekt údajů zajímat
Poskytování lokálních služeb, kulturních a sociálních potřeb, které jsou založeny na GPS poloze subjektu údajů nebo dle
uživatelské volby

Doba zpracování
Po dobu aktivního účtu + 38měsíců**

Osobní údaje
Jméno; příjmení; e-mailová adresa; číslo mobilního telefonu; pohlaví; rok narození; název ulice, číslo popisné; název obce; token;
statusy požadavků; jazykové nastavení; typ zařízení mobilního telefonu; vztah k obci (rezident/nerezident), zájmové skupiny (oblasti);
FB token; evidence polohy (GPS, datum a čas); fotografie.

* V případě, že souhlasíte s účely zpracování proveďte volbu zaškrtnutím

** Stanovení doby zpracování je popsáno v informaci o zpracování OÚ na webu správce údajů

Subjekt údajů dále prohlašuje, že Souhlas s uvedeným zpracováním uděluje bezplatně, svobodně.

V ________________________ DNE________________________

PODPIS SUBJEKTU ÚDAJŮ (OBČANA) ________________________



2 9 /32Žatčanský zpravodaj 2021

CO VŠECHNO VÁM MŮŽE NABÍDNOUT 
CHYTŘE KOMUNIKUJÍCÍ OBEC

Víte, že naše obec využívá Mobilní Rozhlas a  je tedy schopna 
chytré a efektivní komunikaci s občany? Zapojte se do komuni-
kace o dění v obci i vy. Zaregistrovat se můžete zcela zdarma.
Mobilní Rozhlas není pouze moderní obdobou klasického 
obecního rozhlasu. Nabízí občanům mnohem víc. Kombinuje 
možnost rozesílek SMS zpráv, hlasových zpráv a e-mailů, čímž 
umožňuje přímou komunikaci mezi obecním úřadem a občany. 
Důležitá zpráva vás tedy zastihne, ať už jste kdekoli. Obrovskou 
výhodou Mobilní Rozhlasu navíc je, že neslouží pouze k jedno-
strannému informování o dění v obci, ale umožňuje vám také 
na jednotlivá sdělení reagovat. 
Starosta tedy vidí nejen komu bylo sdělení doručeno, ale také 
reakce příjemců. Díky tomu může obec Mobilní Rozhlas v bu-
doucnu využít i  třeba k  vytváření jednoduchých minireferend 
a průzkumů. Bude tedy možné v reálném čase konzultovat ně-
která rozhodnutí s  občany, což samosprávě umožní plánovat 
další kroky.
Zní to poměrně chytře, viďte? Proto také patří Mobilní Rozhlas 
do skupiny chytrých, tedy SMART nástrojů.

Co může nabídnout chytře komunikující obec?
	 •	 Neunikne	vám	žádná	důležitá	informace,	i když	jste	třeba	 
  v práci nebo na dovolené
	 •	 Sami	si	volíte,	jaké	informace	chcete	dostávat
	 •	 Máte	možnost	se	zapojit	do dění	v obci	a jednoduše	sdělit	 
  vedení svůj názor
	 •	 Máte	šanci	nahlašovat	problémy	v obci,	jako	je	nepořádek	 
  nebo vandalismus, jednoduše přes aplikaci v  mobilním 
  telefonu. Aplikace je bezplatnou součástí platformy Mobilní  
  Rozhlas
	 •	 Můžete	jednoduše	pomáhat	sousedům	–	třeba	při	hledání	 
  ztracených věcí nebo zatoulaných zvířat

	 •	 Více	 peněz	 na  důležité	 věci	 –	 Mobilní	 Rozhlas	 je	 levné 
  a efektivní řešení obecní komunikace
	 •	 Lepší	znalost	svých	obyvatel,	protože	od nich	má	pravidel- 
  nou zpětnou vazbu

Do chytré komunikace se svou obcí se snadno můžete zapojit 
i vy. Stačí se do systému zaregistrovat a nastavit si preference 
toho, jaké informace chcete od své obce získávat. Budete tak 
dostávat skutečně jen ty zprávy, které vás budou zajímat. Re-
gistrovat se můžete online na webu www.obeczatcany.mobil-
nirozhlas.cz, přes aplikaci v telefonu, nebo vyplněním tištěného 
formuláře na svém Obecním úřadu.
Díky zapojení do systému budete moci od obce dostávat důle-
žitá upozornění, přičemž starostové mají možnost cílit zprávy 
i třeba dle bydliště občana. Pokud například ve vaší ulici bude 
plánována odstávka, dostanete o ní informaci přímo na telefon 
v  podobě SMS. Občany, kterých se odstávka netýká, naopak 
žádné zprávy obtěžovat nebudou. 

Kromě zpráv o zajímavých kulturních akcích či praktických upo-
zornění na  odstávku, havárii nebo blokové čištění je Mobilní 
Rozhlas skvěle využitelný i  v  případě krizových situací. Obec 
může občany varovat před nebezpečím a zároveň od nich zís-
kávat zpětné reakce. Skrze automatizované telefonní hovory 
pak lze i třeba koordinovat dobrovolné hasiče. 
Podstatou Mobilního Rozhlasu je, aby se potřebné informace 
vždy dostaly k příjemci. Je totiž velký rozdíl mezi pouhým zve-
řejněním informace a jejím reálným doručením a přečtením ze 
strany občana. Zapojte se tedy a ujistěte se, že Vám již z dění 
v obci nic neunikne.
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Vánoční přání
Ing. František Poláček
starosta obce

„Nesem Vám noviny, poslouchejte ….“ 

Tak začíná starodávná koleda, která zazní v mnoha domácnos-
tech na Štědrý večer u stromečku, kde i malou drobností udělá-
me radost druhým a v rodinném kruhu vzpomeneme na ty, kteří 
tu už s námi nejsou. 

Milí spoluobčané, tím si také připomínáme konec tohoto roku, 
zamýšlíme se nad tím, co jsme mohli udělat lépe, ale také se 
před námi otevírá naděje do dalšího života. 

Děkuji všem, kteří přispívají k rozvoji obce a věřím, že nás 
bude v příštím roce opět víc. Jménem zastupitelstva obce, 
pracovníků obecního úřadu a také jménem svým přeji vám 
i  vašim blízkým požehnané svátky vánoční a  vše dobré 
v novém roce 2022. 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Stejně jako každý rok se i letos připravuje Oblastní charita Rajhrad na tradiční
Tříkrálovou sbírku, která bude letos probíhat v termínu od 1. 1. do 16. 1. 2022. 

Zásadní informací je, že i v situaci, která pro nikoho z nás není jednoduchá, se Tříkrálová sbírka 2022 bude konat. Prozatím se sna-
žíme soustředit pozornost na to, aby mohla sbírka proběhnout tradičním způsobem, byť za doporučených bezpečnostních opatření. 
Bereme však v potaz i variantu on-line podoby, vzhledem k prozatímnímu vývoji situace ohledně nemoci covid-19 v Česku,“ říká 
PR pracovnice Oblastní charity Rajhrad, Jana Janoutová. „Koordinátorka sbírky, Mária Durkáčová, má již k dispozici letáky a materi-
ály, které budeme rozdávat našim koordinátorům v daných obcích. 

Chtěla bych jménem Oblastní charity Rajhrad veřejnost poprosit o podporu, která je pro nás zvláště v této době tolik důležitá. I díky 
Vám můžeme dál pomáhat potřebným, a naplňovat tak charitní poslání. 

Výtěžek z  chystané koledy plánujeme využít na-
příklad na  rekonstrukci oddělení A  v  lůžkovém 
hospici, financování dešťové kanalizace, pořízení 
nových zvonků k  postelím pacientů, financování 
nového zadního vchodu s  dálkovým ovládáním 
nebo financování nového výtahu u zadního vcho-
du Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa. 

V  tuto chvíli můžeme naše podporovatele odká-
zat na webové stránky rajhrad.charita.cz, kde na-
jdou aktuální informace ohledně konečné podoby 
sbírky a možnostech poskytnutí finančního daru,“ 
dodává Jana Janoutová. “Zasláním finanční část-
ky na účet či prostřednictvím QR kódu nás můžete 
podpořit již nyní. Děkujeme!”
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Příspěvky můžete odevzdávat na OÚ Žatčany nebo zasílat e-mail: obec@obeczatcany.cz

Vzpomínka na léto

100 let od založení SK Žatčany

Cezava Cup 2021

Atletika

Vítání občánků

Cyklovýlet	–	Šakvice

SDH Žatčany

Modelden

Z AKCÍ V NAŠÍ VESNICI


