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SLOUPEK ŠÉFREDAKTORA

Mgr. Tomáš Kalla

Tak to vypadá, že jaro je konečně tady. Počasí si z nás sice občas 
utahuje, ale pomalými krůčky jsou dny teplejší a teplejší. Nedávno 
mě pobavil příspěvek na sociálních sítích, kde někdo konstatoval, 
že jsme v jednom týdnu zažili všechny čtyři roční období. O pár dnů 
později už jsem se ale tolik nesmál, protože na kamarádově svat-
bě se sebevědomým venkovním obřadem začlo sněžit, a okolní 
teplota se pohybovala kolem nuly. Slivovice je však naštěstí vše-
mocný lék, který zahřeje i v  těch nejtvrdších podmínkách. A tak 
pevně věřím, že navzdory všem světovým událostem již letošní 
hody proběhnou v tradičním formátu a všechny ušetřené litry čiré 
tekutiny kvůli zrušené plesové sezoně protečou na nadcházejících 
akcích.
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Z OBCE

ÚVOD

Ing. František Poláček
starosta obce

Milí spoluobčané,

pomalu se po dvou letech v boji s koronavirem zbavujeme růz-
ných nařízení a opatření. A když si myslíme, že opět bude vše 

v pořádku, někdo si usmyslel, že si bude hrát na vojáky. Konflikt 
na Ukrajině není pro nás až tak vzdálený. Zprávy, které z této 
oblasti vůbec netěší, nás uvádejí do nejistoty a narušují stabilitu 
Evropy. Proto buďme vstřícní k uprchlíkům z Ukrajiny. Kdo jsme 
zažili osmašedesátý rok a emigrace mnoha Čechů nás zasáhla, 
máme nyní možnost pomoci a vyjádřit solidaritu. I v této neklid-
né době hleďme do budoucna, hledejme hlavně to dobré a těš-
me se na žatčanské hody, které jsme po dva roky museli oželet.

BIOKORIDOR PŘEDNÍ SPODKY

V loňském zpravodaji jsem informoval o zahájení realizace bio-
koridoru „Přední spodky“. Tato akce byla do konce roku ukon-
čena.
Biokoridor se nachází asi 2,8 km jihovýchodně od obce v nad-
mořské výšce 194–195 m.n.m. Lokalita je rozdělena na dvě části 
protékajícím Hranečnickým potokem a betonovou zpevněnou 
cestou. Celková plocha biokoridoru je 30 215 m2. Pro druhovou 
skladbu trvalých travních porostů a dřevin je lokalita zařazena 
do geobiocénu Ligustri-qerceta, doubravy s ptačím zobem.
Hlavní dřevinou je dub zimní, lípa srdčitá, habr obecný, jeřáb 
břek, jilm habrolistý, javor mléč, javor babyka, třešeň ptačí…, 
z keřového pásma řešetlák počistolistý, ptačí zob obecný, slivoň 
trnka, růže šípková... Ve volných travních plochách jsou vysaze-
ny solitérně staré odrůdy ovocných dřevin.

Výsadba je členěna do devíti segmentů tak, aby byly umožněny 
podmínky pro pohyb zvěře v krajině.
Zatravnění ploch probíhá různými směry oseté bohatou luční 
směsí.
Podél cesty je vytvořena mělká terénní úprava v  rozsahu 
4 000 m2, ve které je zadržována srážková voda, čímž dojde 
ke zpomalení povrchového odtoku, zadržení vody a zasakování 
či výparu.
Zhotovením díla byl pověřen na základě výběrového řízení pan 
Jiří Dohnálek z Moutnic.

Celkové náklady 1 999 291 Kč jsou v plné míře hrazeny z do-
tačního titulu OPŽP 4.3. Posílení přirozené funkce krajiny.
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BISKUPSKÝ DVŮR

V roce 2019 jsme v obecním zpravodaji informovali o záměru 
Biskupství brněnského revitalizovat Biskupský dvůr, který mu 
byl navrácen v rámci církevních restitucí. V té době jsem také 
zaslechl připomínky „kdoví kdy to bude“. Sen se stal realitou 
a  v  současné době již byly zahájeny práce na  rekonstrukci 
dvora.
Po Třicetileté válce v roce 1664 nastoupil na biskupský stolec 
Olomouckého biskupství Karel z  Lichtensteinu-Castelcorna 
(1624–1695). Byl to barokní mecenáš, sběratel, stavitel i  ryze 
praktický člověk. Bez jeho přispění by asi Morava vypadala ji-
nak. Opravil a znovu vystavěl paláce a rozvrácená města. Ba-
rokní Olomouc, Kroměřížský zámecký areál, květná zahrada, 
rozsáhlá síť rezidencí od Brna přes Vyškov, Kroměříž, Olomouc, 
Hukvaldy, Mírov.
Jeho stinnou stránkou bylo vydání kněze Lautnera ve smutně 
proslulých čarodějnických procesech na  Jesenicku (Kladivo 
na čarodějnice).

Pro naši obec byl významný rozvojem Chrlického panství a tím 
i Dvora v Žatčanech. Budova mlýna „Na hrázi“ byla druhou nej-
starší stavbou v obci. Na průčelí vchodu byl umístěn erb, který 
byl v nedávné době nalezen a architektonický návrh předpo-
kládá jeho umístění na novou budovu po odstraněném mlýně. 
Architekti původně předpokládali rekonstrukci původní budovy, 
ale pro přísné požadavky úřadů se rozhodli stávající stavbu od-

stranit a  postavit novou bu-
dovu velmi podobnou mlýnu. 
Pro uchování kontinuity a za-
chování tradic „Bitvy tří císa-
řů“ bude zachována původní 
štítová zeď i s dělovými kou-
lemi. Připomínám, že budova 
nebyla památkově chráněna.
Věřím, že se brzy dočkáme 
důstojného vjezdu do  obce 
a přeji stavební firmě i inves-
torovi, aby se dílo podařilo 
ke všeobecné spokojenosti.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Obec Žatčany v březnu provedla průzkum zájmu občanů na po-
řízení kompostérů a  modrých popelnic na  papír. Na  základě 
informace od  občanů jsme v  rámci Regionu Cezava požádali 
o  dotaci na  pořízení 172 modrých popelnic, 146 kompostérů 
a jednoho lodního kontejneru na skládku. Jsme si vědomi toho, 
že přibývá obalového materiálu a při nepravidelném navážení 
papíru do kontejneru u skládky vznikají situace, kdy je kontej-

ner náhle naplněn a svozová firma má aspoň dva dny nato, aby 
zajistila odvoz. Úplně nešťastné je, když se kontejner naplní 
ve čtvrtek navečer. Proto věřím, že modré popelnice tyto výkyvy 
utlumí. Protože budou sběrné nádoby řešeny přes dotační titul, 
bude jejich pořízení realizováno na konci roku.
Ale přesto mám dovětek k třídění odpadu. Do nádoby na jedlé 
tuky někdo uklidil své přebytky z výměny oleje v automobilu. 
To potom je veškeré snažení marné, protože celá dávka třídě-
né komodity je znehodnocena. A to stejné je i při třídění skla. 



6 /28 Žatčanský zpravodaj 2022

Mnohokrát jsme zveřejňovali, co do  kterého odpadu patří. 
Přesto se v  kontejneru na  sklo objevují i  zrcadla, která patří 
do ostatního odpadu.

Prosím, věnujte třídění větší péči.

HŘBITOVNÍ ZEĎ

V únoru loňského roku spadla část hřbitovní zídky. V dřívějších 
letech se zeď opravila a bylo to. Jenže pravidla opravy staveb 
(zídka je památkově chráněna) a financování (vlastníkem je far-
nost) se změnila.
Na  opravu spadené zídky musel být vydán stavební souhlas. 
A  kdo staví, tak ví, co to je za  proces takový dokument zís-

kat. Přesto se ledy pohnuly a spadená část zídky je opravena. 
Akci finančně podpořil Jihomoravský kraj částkou 200 000 Kč 
a obec 300 000 Kč. Při obhlídce stavu zídky byla zjištěna nut-
nost dalších oprav, než nastane poškození pomníků na hřbito-
vě. Na hřbitově jsou uloženy ostatky našich předků a i když není 
zeď v majetku obce, měla by se přesto finančně formou daru 
na opravách podílet.

Opravy provádí firma DA power, s.r.o., BLANSKO

ZPRÁVA FINANČNÍHO VÝBORU 

Ing. Lukáš Jurečka 
předseda Finančního výboru

Od posledního vydání obecního zpravodaje Finanční výbor pro-
vedl dvě kontroly hospodaření obce Žatčany ve složení Lukáš 
Jurečka, Antonín Sedláček a Vojtěch Klein. U obou kontrol byla 
přítomna účetní obce Jana Jašová a  starosta obce František 
Poláček.
Dne 8. 12. 2021 proběhla kontrola hospodaření obce za leden 
až říjen 2021. Kontrolovány byly za uvedené období účetní do-
klady, majetek, výpisy z běžného a úvěrového účtu a jejich za-
účtování. Při té příležitosti se také projednávala cenová nabídka 
na svoz komunálního odpadu. Nabízená cena odpovídala ceně 

za srovnatelnou službu v okolních obcích. Také bylo kontrolo-
váno vyúčtování dotace od obce pro Sbor dobrovolných hasičů 
Žatčany.
Druhá kontrola proběhla 22. 3. 2022. Předmětem kontroly byl 
závěrečný účet obce Žatčany a účetní závěrka za rok 2021.
Spolu s  dalšími dokumenty byla předložena Zpráva o  výsled-
ku přezkoumání hospodaření od auditorské společnosti Moore 
Audit CZ s.r.o.
Dále bylo předloženo vyúčtování poskytnutých dotací Tělo-
cvičné jednotě Sokol Žatčany v  roce 2021 v částce 116 tis. Kč 
a v částce 80 tis. Kč a  také vyúčtování dotace Diakonii ČCE - 
středisko Betlém (Klobouky u Brna) ve výši 76.725,- Kč.
Obě kontroly konstatovaly, že vše je přesně a pečlivě zpracová-
no a poskytnuté dotace jsou řádně zdokumentovány. Finanční 
výbor doporučil schválení účetní závěrky a  závěrečného účtu 
za rok 2021.

ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU 

MVDr. Ondřej Ryba
předseda Kontrolního výboru

27. ledna 2022 se opět sešel Kontrolní výbor. Zasedání jsme 
zahájili v 19 hodin za účasti pana starosty, všech členů výboru 
a pověřených zaměstnanců úřadu obce. Jelikož se ke kontrole 
scházíme cca 1x za půl roku, čekaly na nás dokumenty za ob-

dobí duben až listopad 2021. Prošli jsme zápisy zastupitelstva, 
uzavřené smlouvy a objednávky. Závadu jsme zjistili jen v po-
době jedné dosud neuzavřené smlouvy, kde došlo k  formál-
ním chybám na straně dodavatele. Vše ostatní bylo bez závad. 
Na každém zastupitelstvu obce dochází v prvním bodě jednání 
ke kontrole předchozího zápisu a tím se daří včas podchytit pro-
blematické body k řešení. Zasedání bylo ukončeno v 21,40 hod.
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VÝBĚR Z JEDNÁNÍ ZO ZA OBDOBÍ
LISTOPAD 2021 – BŘEZEN 2022

24. listopadu:

ZO bere na vědomí informaci z jednání finančního a rozvojové-
ho výboru dne 22. 11. 2021 k návrhu Rozpočtu obce na rok 2022 
a návrhu Střednědobého výhledu na roky 2023-2025.

ZO schvaluje vyvěšení návrhu Rozpočtu obce Žatčany na  rok 
2022.

ZO schvaluje vyvěšení návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu 
obce Žatčany na roky 2023-2025.

ZO schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 3 737 Kč Nadaci Part-
nerství na  údržbu a  opravu značení cyklostezky Brněnská vi-
nařská stezka v naší obci. Částka bude uhrazena po provedení 
oprav na základě předložené faktury.

ZO pověřuje místostarostu jednáním s firmou MUNIPOLIS s. r. o. 
Brno o délce zkušebního provozu komunikačního ekosystému 
Mobilního Rozhlasu.

ZO schvaluje umístění stavby vodovodní šachty na parcele 10/1 
pro připojení kabin SK Žatčany na parc. č. 7 v k. ú. Žatčany dle 
předložené dokumentace.

ZO schvaluje ZŠ a MŠ Žatčany posílení investičního fondu z fon-
du rezerv o částku 231 380,47 Kč.

ZO bere na  vědomí zvýšení stravného v  ZŠ a  MŠ Žatčany od 
1. 1. 2022.

ZO bere na vědomí Zprávu o činnosti školy za 3. čtvrtletí 2021.

ZO schvaluje dodatek č. 5 nájemní smlouvy s firmou XXXX AG-
ROSERVIS, s.r.o. na pronájem budovy Žatčany č. p.  111 na po-
zemku parc. č. 672 a  pozemku parc. č. 680 do  31. 12. 2023 
za roční nájem 46 014 Kč. V dalším roce bude navýšeno o prů-
měrnou roční míru inflace za předchozí rok.

ZO nesouhlasí s nabídnutou cenou pana XXXXX na prodej po-
zemku parc. č. 292/1, zastavěná plocha a nádvoří, který byl zve-
řejněn záměrem č. 5/2021.

ZO pověřuje starostu pořídit geometrický plán pro rozdělení po-
zemku parc. č. 292/1, na pozemek pod budovou pana XXXXX 
s hranicí 3 m od štítu budovy.

ZO schvaluje nadstandardní dopravní obslužnost víkendových 
nočních linek na rok 2022 za cenu 9 355 Kč s firmou KORDIS 
– JMK.

ZO schvaluje zhotovení projektu zateplení modulární MŠ fir-
mou FRAZPET s.r.o. dle předložené nabídky v  celkové ceně 
79 255 Kč.

15. prosince:

ZO schvaluje VODNÉ pro rok 2022 ve výši 47,66 Kč/m3 , STOČNÉ 
pro rok 2022 ve výši 67,20 Kč/m3 .

ZO bere na  vědomí usnesení Okresního soudu Blansko proti 
žalované firmě ABRAS o zaplacení částky 332 750 Kč a smluvní 
pokuty 136 250 Kč za projekt Novostavba MŠ a přístavba ZŠ.

ZO schvaluje vyřazení projektu Novostavba MŠ a přístavba ZŠ 
z majetku obce ve výši 566 883 Kč jako zmařená investice.

ZO schvaluje Kroniku obce Žatčany za rok 2020.

ZO bere na vědomí plán inventur a složení inventarizačních ko-
misí za rok 2021.

ZO schvaluje aktualizaci PROGRAMU ROZVOJE OBCE ŽATČANY 
k dnešnímu dni 15. 12. 2021.

ZO schvaluje rozpočet obce na  rok 2022, kde příjmová část 
rozpočtu je ve  výši 13  390  900 Kč, výdajová část rozpočtu je 
ve  výši 17  591  400 Kč a  financování je ve  výši 4  200  500 Kč. 
Z financování tvoří splátka úvěru (pol. 8124) částku 1 017 000 Kč 
a čerpání přebytku minulých let (pol. 8115) částku 5 217 500 Kč. 
Finanční vztahy k jiným rozpočtům a jiným osobám jsou ve výši 
2 769 300 Kč, z toho příspěvek na provoz Základní škole a Ma-
teřské škole, Žatčany činí 2 000 000 Kč včetně odpisů v částce 
209 000 Kč. Dle rozpočtové skladby je v příjmech u transferů 
závazným ukazatelem položka. U výdajů je závazným ukazate-
lem oddíl, u vztahů k jiným rozpočtům a jiným osobám je závaz-
ným ukazatelem položka.

ZO schvaluje rozpočtovým opatřením č. 9 uvolnění 150 000 Kč 
příspěvkové organizaci Základní škole a Mateřské škole, Žatča-
ny na provoz školy (pol. 5331) z rezervy na školství (5901).

ZO schvaluje Smlouvu o dílo na rekonstrukci veřejného osvětle-
ní s firmou Alternative Energy Systems a. s.

ZO schvaluje provedení dílčích úprav učeben v ZŠ.

ZO schvaluje navýšení úvazku pro pedagoga a  hospodářku. 
(0,5 na 0,7)

19. ledna:

ZO schvaluje stavbu „Žatčany, příp. NN, XXXXXX K736“.

ZO schvaluje uzavření Smlouvy č.: HO-001030070299/002-MO-
PR o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene mezi obcí 
Žatčany a EG.D, a.s., Brno.

ZO schvaluje stavbu „Žatčany, úpr. příp. NN, XXXXXX K234“.

ZO schvaluje uzavření Smlouvy č.: HO-001040020874/002-MO-
PR o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene mezi obcí 
Žatčany a EG.D, a.s., Brno.

ZO schvaluje stavbu „Rekonstrukce rodinného domu Žatčany 
113 a přístavba garáže s přístřeškem“ pro územní a stavební ří-
zení dle předložené dokumentace.

ZO bere na  vědomí zápis z  dílčího přezkoumání hospodaření 
obce za  rok 2021 a  pověřuje starostu zpracováním směrnice 
o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

ZO rozhodlo místo obecných pravidel zpracovat konkrétní pra-
vidla pro prodej pozemků parc. č. 3042/1 a parc. č. 3042/2, a to 
tak, aby se zamezilo spekulativnímu nákupu.

ZO schvaluje ukončení členství pana XXXXX XXXXXX v  Zása-
hové jednotce SDH a děkuje za dlouhodobou činnost v ZJSDH 
Žatčany.

ZO nesouhlasí se zahrnutím pozemků parc. č. 3042/1 a parc. č. 
3042/2 do jednání o směně s Biskupstvím brněnským.

Zastupitelstvo obce Žatčany, vzhledem k  obtížnému zajištění 
kvalitních pedagogů do  MŠ, nemá námitky proti prodloužení 
pracovního poměru s  učitelkou bez požadované kvalifikace 
a toto řešení považuje za případ nouze dle § 22, odst. 7 zákona 
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

ZO schvaluje požádání o  dotace z  Dotačního programu JMK 
na rok 2022, které budou využitelné pro obec.
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ZO schvaluje Smlouvu o  zřízení věcného břemene č.: HO-
014330063960/002-MDP.

16. února:

ZO schvaluje stavbu „Novostavba rodinného dvojdomu, Žatča-
ny p. č. 3856/21“.

ZO schvaluje darovací smlouvu s  organizací Junák – český 
skaut, středisko Tumulus Újezd u Brna na finanční dar ve výši 
8 000 Kč z rozpočtu obce Žatčany.

ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 1/2022 o poskytnutí do-
tace z rozpočtu obce s Diakonií ČCE – středisko Betlém, Klo-
bouky u Brna na dotaci ve výši 80 960 Kč na poskytování sociál-
ních služeb lidem s těžkým zdravotním postižením.

ZO schvaluje darovací smlouvu s Domovem pro seniory Sokol-
nice, příspěvkovou organizací na finanční dar ve výši 10 000 Kč 
z rozpočtu obce Žatčany.

ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 2/2022 o  poskytnutí 
neinvestiční dotace z  rozpočtu obce s  Orlem Žatčany ve  výši 
40 000 Kč na projekt „Opravy a provoz orlovny v Žatčanech“.

ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 3/2022 o  poskytnu-
tí investiční dotace z  rozpočtu obce s  Orlem Žatčany ve  výši 
80  000 Kč na  projekt „Modernizace osvětlení v  hlavním sále 
orlovny“.

ZO schvaluje Smlouvu o umožnění odběru elektrické energie 
mezi obcí Žatčany a ZEMOS a.s. Velké Němčice.

ZO schvaluje Inventarizační zprávu o  výsledku inventarizace 
za rok 2021 a schvaluje vyřazení navrženého majetku za stře-
disko obecní úřad ve výši 283 549 Kč, za středisko hasiči ve výši 
51 662,20 Kč a v ZŠ a MŠ Žatčany ve výši 189 908,42 Kč.

ZO schvaluje zapojení obce Žatčany do žádosti o dotaci přes 
DSO Region Cezava na pořízení kompostérů, modrých popel-
nic na papír a kontejneru na sběrné místo. Počet nádob bude 
upřesněn dotazníkovým šetřením.

ZO souhlasí se stavbou garáže na pozemku p.č. 3851/10.

ZO schvaluje Smlouvu o zřízení veřejného místa zpětného od-
běru s firmou REMA systém a.s. na nefunkční elektrozařízení, 
přenosné baterie a akumulátory.

16. března:

ZO schvaluje stavební úpravy stavby nazvané „Rodinný dům 
Žatčany č. p. 97 na parcele p. č. 91“ v k. ú. Žatčany dle předlo-
žené dokumentace.

ZO schvaluje stavební záměr „Přístavba a nástavba RD Žatčany 
č.p. 126“, umístění inženýrských sítí do obecní parcely a povole-
ní připojení sjezdu na místní komunikaci.

ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 4/2022 o  poskytnutí 
neinvestiční dotace z rozpočtu obce se Sportovním klubem SK 
Žatčany ve výši 65 000 Kč na projekt „Činnost sportovního klu-
bu a opravy jeho majetku“.

ZO schvaluje pana Jaromíra Konečného organizací výběrové-
ho řízení na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH 
Žatčany.

ZO schvaluje dodavatele veřejné zakázky „Nástavba a staveb-
ní úpravy ZŠ Žatčany“ firmu Hrušecká stavební spol. s. r. o., 
U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky, IČO 25585142.

ZO schvaluje Ing. arch. Jiřího Hálu zhotovitelem změny územ-
ního plánu obce.

ROZHOVOR SE ZASTUPYTELKYNÍ 
MGR. VERONIKOU VÖRÖSOVOU

Mgr. Tomáš Kalla

Veronika Vörösová, rozená Kostyálová, narozena v Brně 24. 11. 
1991. V Žatčanech bydlí od roku 2004, ale za prarodiči jezdila 

do  Žatčan pravidelně na  prázdniny a  víkendy odmalička. 
Vystudovala SŠ v oboru Hotelnictví a turismus a má magister-
ský titul z Klasické archeologie. Pracuje v administrativě na od-
dělení logistiky a vedle toho společně s manželem a několika 
přáteli založila firmu, která se zabývá prodejem prémiových 
doplňků stravy.

Veroniko, popiš tvou cestu do zastupitelstva, protože mám 
pocit, že to nebyla jednostranná záležitost.
Mé působení v  zastupitelstvu bylo nakonec velice nečekané. 
Na  kandidátku do  ZO za  Sokol jsem šla s  tím, že je opravdu 
malá šance, že se nakonec do zastupitelstva dostanu. Bohužel 
však zemřel pan Tichý a já byla hned první v pořadí jako jeho 
zástup. Naskočila jsem tedy již do rozjetého vlaku a ještě za ta-
kových smutných okolností...

S odstupem času, byla to pozitivní zkušenost? Baví tě tato 
práce?
Určitě nebudu litovat, že jsem to vyzkoušela a prožila. Je to roz-
hodně zajímavá zkušenost, člověk vidí do zákulisí a pochopí, že 
nic není tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát. 
Je těžké hodnotit působení v  zastupitelstvu za  období, které 
bylo ovlivněné pandemií covidu. Nic nebylo normální (a spous-
ta věcí stále ještě není). Hlavně jakožto člen Kulturního výboru 
jsem bohužel v době, kdy byla kultura de facto zakázaná, mohla 
jen sledovat, jak se spousta akcí postupně ruší.
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ROZHOVOR SE ZASTUPITELEM
MGR. JAKUBEM TUČKEM

Mgr. Tomáš Kalla

Jakub Tuček, narozen 1983, původem Brňák, se přistěhoval 
do Žatčan v  roce 2012 s manželkou Terezií, rodačkou z Trut-
nova, a tehdy dvěma dětmi; dnes už mají děti čtyři – Tadeáše, 
Mikuláše, Olivera a Lauru. Vystudoval angličtinu na FF MU, po-
litologii na FSS MU a operní zpěv na HF JAMU; po studiu začal 
pracovat v  průmyslovém pojištění, kde se věnuje především 
pojišťování českých firem s mezinárodní působností a pojištění 
veřejných institucí.

Tvůj mandát se pomalu blíží ke konci. Dá se ještě říct, že jsi 
v zastupitelstvu nováčkem, nebo se cítíš, jako profík?
Myslím, že jsem orientovanější než na začátku, ale upřímně? Je 
toho strašně moc. Obecní agenda zahrnuje všechno – od pa-

pírování s provozovateli technických sítí, přes výběrová řízení 
na kdeco, plánování rozvoje a kalendáře akcí, až po přímé řeše-
ní podnětů lidí z obce – ať už se jedná o nápady, stížnosti, nebo 
přání… Je to neustálý příval zcela různorodých věcí, takže si 
myslím, že učení ani nikdy nemůže skončit a profesionalita na-
stat – taky proto, že i samotná pravidla toho, jak obec ke všem 
agendám smí/musí/může přistupovat, se v čase mění (například 
povinnosti obce jako zadavatele veřejných zakázek, apod.). 
Člověk prostě musí být neustále ve střehu a snažit se vždycky 
rychle zorientovat v nových věcech.

Změnil se během té doby tvůj vztah k občanům, či pohled 
na chod vesnice?
Určitě ano. Na zastupitelstvu totiž vidíš z první ruky, že je po-
třeba vidět všechny občany – tedy nepodléhat dojmu, že to, 
jak to máš ty, je vlastně to, jak to mají (nebo by měli mít) všichni 
ostatní. Jsme prostě různí. A že i v relativně malých věcech, kte-
ré občané potřebují s přispěním obce vyřešit, se můžou potkat 
dva názory (nebo třeba pět názorů), které je potřeba vybalan-
covat tak, aby se vůbec nějaké řešení našlo. A nejlépe se ho 
ještě všem zúčastněným pokusit vysvětlit tak, aby bylo přijaté. 
Zároveň až při práci na zastupitelstvu v tom detailu pochopíš, 
že některé věci nejsou technicky možné, jakkoli by třeba byly 
žádoucí. A sousedi chodí a říkají „hele, ty seš v zastupitelstvu, 
tohle by se mělo udělat, proč to už dávno není?“, a  ty víš, že 
se už rok snažíme vymyslet řešení, ale že prostě kombinace 
právních, místních a technických poměrů vede k tomu, že žádné 
proveditelné řešení není. Získal jsem značnou pokoru před tím, 
jak rychle, nebo spíš tedy pomalu, jsou některé věci provedi-
telné. Ale myslím, že zastupitel nikdy nesmí rezignovat a začít 
jenom udržovat věci tak jak jsou. Jako zastupitel se vždycky 
snažím myslet dopředu, ke zlepšení – protože i  to, co se má 
udržet, se nesmí jen konzervovat, musí to být živé.

Jaký je podle tebe stav žatčanského školství?
Já mám asi dost specifický názor na to, co se mají děti ve škole 

Jaký byl a je tvůj cíl? Co bys chtěla změnit?
Těžko odpovídat, když už se tato životní etapa blíží ke konci 
Cílem určitě bylo a je pomoci k co nejlepšímu životu a rozvoji 
v obci. Podpořit zejména kulturní stránku a přidat ruku k dílu, 
kdykoliv to bude potřeba. 

V  jakém oboru pracuješ? Dají se tyto zkušenosti využít 
na úřadě?
Práce, díky které můžu platit účty, je administrativní pozice 
na  oddělení logistiky ve  velké zahraniční firmě. Zkušenosti 
odtud vhodné na úřad jsou maximálně tak pevnější nervy  
Do zastupitelstva, zejména na pozici člena Kulturního výboru, 
se mi spíše hodí zkušenosti z naší šermířské a divadelní skupiny 
a pak taky samozřejmě multioborové zkušenosti z vlastní firmy. 

Chtěla bys v zastupitelstvu pokračovat i v dalším období?
Jak jsem už řekla, zkušenost je to skvělá, ale určitě už pokra-
čovat nechci. Rozhodně jsem díky tomu zjistila, že politika (ani 
v této formě) není nic pro mě.

Kvete v Žatčanech spolková činnost a kulturní program?
Jsem ráda, že přes „období covidu“ se hodně spolků udrželo 

a bohatější kulturní program se určitě opět rozjede jakmile to 
bude možné. Držím pěsti všem spolkům, ať udržují dále svoji 
činnost, i když ne vždy mají plnou podporu od všech obyvatel 
obce... Je krásné, že v Žatčanech mají děti možnost se zabavit 
i jinak, než jen sezením u počítače, ať už v rámci modelářského 
klubu nebo třeba v Sokolu přípravami divadelních představení. 
Snad se podaří opět naplno pořádat spoustu akcí pro děti, jako 
tradiční Pochod do Starého lesa nebo odpoledne plná soutěží 
a zábavy k různým jiným příležitostem. Také upřímně doufám, 
že už letos konečně budou naše milované hody a my si budeme 
moct zase společně zatančit a zazpívat na návsi.

Chybí ti něco v obci, co by zároveň využila i většina občanů?
Určitě bych byla ráda, kdyby se dále rozšiřovaly cyklostezky ze 
Žatčan do okolí a aby vznikala další krásná místa v přírodě se 
stromy a vodou, kde by se dalo chodit na vycházky a relaxovat. 
Doufám, že se nemýlím v tom, že by spousta občanů ráda vyu-
žívala příležitostí se zúčastnit různých akcí, jako třeba letní kino, 
divadlo, různé hudební akce atd.
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naučit – hlavně si totiž myslím, že by nikdy neměly ztratit ini-
ciativu. Že by se především měly naučit, že se učí kvůli sobě.  
Že ony se učí, ne že škola je učí. Ve škole by dítě mělo nasát 
přístup ke vzdělání (a životu obecně) jako k něčemu, co je jeho 
cíl, jeho možnost. Cílem školy tedy podle mě není co nejdříve 
děti dotlačit do  stavu, kdy především nezlobí. Tedy dítě sedí, 
je hodné, a škola do něj hrne výuku podle osnov a sama škola 
si pak ten proces ohodnotí – ať už to to dítě zajímá, nebo ne. 
Ve  škole, od  první třídy, by dítě mělo zažívat to, že se může 
posouvat, na věci si přicházet – pod vedením učitelů, ale pro 
sebe. Proto také by měla škola pracovat s každým dítětem indi-
viduálně. Z mého pohledu tedy není cílem školy děti co nejdřív 
rozdělit na ty vzdělatelné (nebo chytré, hodné, šikovné, vyber 
si) a pak ty ostatní; a  tohle potom jakože objektivně prokázat 
tím, že chytří mají jedničky a  ti ostatní něco jiného, nebo po-
známky… Měřítkem kvality školy je podle mě to, o kolik dokáže 
umožnit každému dítěti, které do ní chodí, se posunout vpřed. 
A to způsobem, který je pro ně vhodný a možná teda pro každé 
dítě malinko jiný.  
Myslím si, že v malé škole je pro všechny tyhle přístupy přiro-
zeně lepší prostředí než ve velké, a myslím, že se naše škola 
v tomto ohledu významně posouvá správným směrem.

Které kategorii se osobně nejraději věnuješ a čeho bys ještě 
rád dosáhl?
Jsem v  rozvojovém výboru, kde se snažíme hledět dopředu 
k tomu, co obec potřebuje v dlouhodobém horizontu. Tady vi-
dím jako dlouhodobý cíl (a  povinnost) menších obcí udržovat 
krajinu tak, aby zůstala obyvatelná – dnes tedy především, aby 
udržela vodu. Obec má jak možnost realizovat vlastní projekty, 
tak ovlivňovat to, jak se ke krajině v jejím okolí chovají země-
dělci – v obojím si myslím, že se některé věci povedly, některé 
věci jsou v běhu, ale že by Žatčany v budoucnu mohly být ještě 
zelenější a stinnější, než jsou.
Jinak v oblasti školství si myslím, že by bylo dlouhodobě dob-
ré posílit, oživit funkci školské rady – tedy místa, kde si mají 
mít možnost na rovinu popovídat škola, rodiče a obec o  tom, 
jak věci ve škole fungují. Myslím, že když bude dobře fungovat 
školská rada (obzvlášť v žatčanských poměrech, kde je všechno 
v malém – malá škola, pár rodičů a většina z nich i s kontakty 
do zastupitelstva), tak se dobudoucna vyhneme opakování ne-
příjemných situací, kdy se ve škole něco děje, neví se to a neře-
ší se to, a pak to vybuchne.
A toho bych vlastně rád dosáhl na všech úrovních správy Žatčan: 
Aby to, že se o něčem mluví, že se něco otevřeně řeší, nebylo 
považováno za selhání, nebo rovnou katastrofu, ale za známku 
toho, že jsou věci živé – a tedy životaschopné i do budoucna. 
Občas mám totiž pocit, že v Žatčanech vycházíme z toho, že už 
je to tady to nejlepší místo na světě – a že tedy kdyby se něco 
mělo řešit, nebo měnit, tak že to bude jenom k horšímu. Určitě 
jsme tomu nejlepšímu místu na světě hodně blízko  a bezpo-
chyby je potřeba pečlivě plánovat a uvažovat o tom, jestli něco 

měnit, co kam posouvat a proč, ale jenom konzervovat to, jak 
věci jsou, podle mě rozhodně není dobře – to bychom se ideálu 
určitě začali vzdalovat.

Jsi se svým výkonem spokojený?
Mám rezervy v docházce – nechci se vymlouvat, ale já i moje 
žena máme náročná zaměstnání a  čtyři děti k  tomu, takže 
na zasedání přicházívám pozdě, než si děti předáme. Jinak se 
ale snažím nebýt jen zvedačem ruky, ale chápat, co se děje, 
a řídit se v tom, co dělám a jak se v obecních věcech rozhodu-
ji, dlouhodobým zájmem obce a  svými hodnotami. A  když se 
mě někdo zeptá, proč to dělám tak, jak to dělám, tak poprav-
dě a otevřeně říct – a  to jak na  jednáních zastupitelstva, tak 
když se mě sousedi ptají přímo. Doufám, že kdo se mnou někdy 
mluvil, může toto potvrdit. Z tohohle pohledu se svým výkonem 
spokojený jsem.
Po věcné stránce si myslím, že některé věci, které se za posled-
ní tři a půl roku pohnuly, se pohnuly i mým přispěním – i když, 
jak jsem říkal na začátku, někdy je to bolestně pomalé.

Vidíš nějaký dlouhodobý problém, který se nedaří adreso-
vat?
Dlouhodobě nejsem spokojen s tím, jak obec vybírá své doda-
vatele – chybí nám jasný a průhledný postup zadávání. Nemys-
lím tím velké drahé (především stavební) věci, tam nás naštěstí 
dost hlídá zákon o zakázkách. Víc mi to vadí v menších zále-
žitostech – ať už nákupech věcí, nebo objednávkách služeb, 
kdy si myslím, že vůbec chybí základní koncepční uvažování: 
Napřed dobře definovat, co chceme a jak to vybereme. Potom 
s tímhle zadáním oslovit potenciální dodavatele a transparent-
ně vyhodnotit, co je nejlepší. Myslím, že spousta malých věcí 
jde na dodavatele v podstatě bez zadání z naší strany, rozsah 
nabídky pak tvoří sám dodavatel a obec bere, co dostane. To 
se mi nelíbí. Nejde ani tak o peníze – nemyslím si, že se obec 
chová nehospodárně; jde ale o  to, jestli si určujeme podmín-
ky a vybíráme si z nabídek, nebo jen přijímáme, co nám kdo 
dá. A samozřejmě jde o to, jestli se dá i zpětně nějak prokázat, 
že jsme vybírali s péčí řádného hospodáře – což se podle mě 
v mnoha případech prokázat nedá.

Co ty a volný čas, přispíváš k rozvoji obce jinak, než zastu-
pitelováním?
Po nějaké přestávce se s manželkou vracíme k vedení dětského 
sborečku v  kostele – zpívání je můj celoživotní poloprofesio-
nální koníček a moc rád zpívám s malými dětmi (ony se mnou 
snad většinou taky). Taky se snažíme zavést nějaké pravidel-
né scházení s  rodiči stejně starých dětí. A v nejširší rovině se 
snažím přátelit, a tedy mluvit, s co největším počtem Žatčaňáků 
– abych měl kontakt s tím, co se v Žatčanech řeší. Ale tohle je 
zatím tak maximum – doufám, že tohle se může proměňovat 
s tím, jak děti poporostou.

ZE ZÁKULISÍ ZASTUPITELSTVA 

Mgr. Tomáš Kalla

Velmi jsem se těšil na nástup naší dcery do školky zejména pro-
to, protože jsem měl vidinu dobrého pocitu z toho, že konečně 
budu mít rozšířenou perspektivu a rodičovský pohled na to, jak 

to v Žatčanech chodí. Jedna věc je totiž zajímat se o řízení in-
stituce „zvenku“a další je mít uvnitř malého, velmi úpřímného 
spojence, před kterým člověk horko těžko něco utají. Bohu-
žel, moje plány zhatilo hned po 2 dnech uzavření a karanténa, 
a tak jsme ani neměli možnost zabrousit do nové denní rutiny. 
A jako bonus jsem ten covid dostal. Jak by pravil Karel: „Tak to-
hle jsem opravdu nečekal.“ Nicméně nákaza přišla v pravý čas. 
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INVESTIČNÍ PRIORITY V ROCE 2022 

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

V prosinci 2021 byla spolu s rozpočtem na rok 2022 schvále-
na pravidelná aktualizace programu rozvoje obce. Největší 
změny souvisely s  připravovaným rozšířením základní školy. 
V roce 2021 se bohužel nepodařilo získat dotaci, takže výstav-
ba v roce 2022 započne kompletně s využitím úvěru. Letos če-
káme na opětovné vyhlášení dotačního programu na investice 
do  škol a  chceme znovu usilovat o  získání dotace. Šanci by-
chom měli mít významně vyšší, protože můžeme vykázat vyš-
ší připravenost stavby. V březnu byl ve veřejné soutěži vybrán 
a zastupitelstvem schválen dodavatel stavby. Je jím Hrušecká 
stavební spol. s r. o. Jakmile budou s bankou dohodnuty pod-
mínky úvěru, bude podepsána smlouva a  započne výstavba. 
Přípravné práce se předpokládají do konce jara, aby mohlo být 
maximálně využito prázdnin pro větší zásahy do stávající kon-
strukce budovy ZŠ. Nástavba ZŠ bude znamenat určité kompli-
kace v rámci provozu ZŠ, ale musíme je zvládnout, aby se naši 
žáci mohli těšit z nových a dostatečně prostorných učeben.

Nástavba ZŠ bude hlavní investiční prioritou rozpočtů v letech 
2022 a  2023 a  v  dalších letech budeme muset vždy vyčlenit 
nemalou částku na splácení úvěru. Jde ale o investici na další 
desítky let. Proto byly odloženy další dílčí investice do školních 
budov. Neuskuteční se rekonstrukce podlahy ve třídě ZŠ a odlo-
žena je komplexní oprava nevyhovující povrchu ploch před MŠ. 
V přípravě zůstává projekt zateplení nové modulární MŠ, který 
by měl být financován s využitím dotací.

Prozatím odloženy byly větší investice v oblasti dopravy (rekon-
strukce komunikací, cyklostezka na Újezd či zastávka u soko-
lovny). Zachovány byly ale prostředky určené na  projektovou 
přípravu rekonstrukce a  dobudování místních komunikací 
a dešťové kanalizace na Zahradech, aby obec byla připravena 
využít možné dotační podpory. Zpracování projektů je navíc ča-
sově náročnou záležitostí.

Vzhledem k zavedení žlutých popelnic na plast a s plánovaným 
pořízením modrých popelnic na papír (podzim 2022), byl pře-
hodnocen záměr vybudování dalších sběrných míst na odpad.

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU

V  roce 2022 je zpracováván návrh změny územního plánu. 

V roce 2021 rozvojový výbor zformuloval hlavní body k řešení 
a tyto body byly schváleny zastupitelstvem obce v rámci speci-
fikace záměru změny územního plánu.

Prvním bodem je uvedení územního plánu do souladu se Zása-
dami územního rozvoje Jihomoravského kraje. Náklady na tuto 
část změny by měl uhradit kraj. Půjde zejména o zapracování 
trasy plánovaného obchvatu Telnice a o aktualizace ochranných 
pásem vysokého napětí a záplavového území.

Druhou oblastí je zpřesnění ustanovení územního plánu ohled-
ně podmínek výstavby již vymezených území. Maximální inten-
zita využití pozemků zastavitelných ploch bydlení (Bv) je ve stá-
vajícím územním plánu stanovena do  40 % (tj. plocha stavby 
může činit maximálně 40 % z plochy pozemků). Zákonný limit je 
až 70 %. Otázkou je tedy míra zvýšení limitu. Toto téma souvisí 
vedle výstavby v prolukách zejména s výstavbou domů na místě 
stodol, kdy při dělení pozemků může být daný limit již proble-
matický.

Ve stávajícím územním plánu je pro novou výstavbu stanoveno 
rozmezí výměry pozemků 600 až 1200 m2, tj. na menších po-
zemcích než 600 m2 nelze stavět. Otázkou je význam horního 
limitu. Pokud jde o dolní limit, tak důležitější může být šířka po-
zemku. Záleží také na lokalitě.

Konkrétnější úprava podmínek pro výstavbu se zvažuje v  lo-
kalitě Z1 Malé Zahrady. Zde by se jednalo zejména o závazné 
stanovení uliční čáry či typu výstavby. Klíčovou otázkou je, jak 
nastavit podmínky, aby se zde mohla rozběhnout výstavba 
domů vzhledem k tomu, že jde o nejvhodnější větší plochu pro 
výstavbu.

V  rámci bodu věnovaného úpravám ploch občanské vybave-
nosti chce obec řešit zejména rozšíření hřbitova – změna části 
plochy Pz (plocha veřejných prostranství – veřejná zeleň) na Ov 
(plochy občanské vybavenosti). Zde lze uvažovat nejen o ploše 
směrem ke Koutu, ale třeba i ke kabinám (i když zde by to bylo 
technicky náročnější). K prověření ale mohu být i další plochy.

Součástí diskuzí ke změně územního plánu by měla být i revi-
ze řešení plochy bydlení a souvisejících veřejných prostranství 
na Ovčírnách. Objevily se některé limity a podněty, kvůli nimž by 
bylo nutné změnit organizaci dopravy v území. Posledním bo-
dem zahrnutým do změn jsou úpravy vymezení krajinné zeleně. 
Mohli bychom závazně vymezit i nové plochy zeleně v krajině, 
zejména větrolam za Malou Nivou, či nějak upravit plochy ko-
lem rybníka či další.

Necelé dva měsíce před vypršením 2. dávky jsem si zařídíl dal-
ších 180 dní navíc. A to se před letním cestováním rozhodně vy-
platí. Kdybych měl tedy recenzovat mateřskou školu na Googlu, 
je to jasných 5 hvězd.
Ke konci kalendářního roku se konečně opravil most na Nesva-
čilku a tím skončilo také utrpení mnohých občanů vyrážet o 15 
minut dřív z domu, nebo naopak přijít z práce o čtvrthoďku poz-
ději s prověšenýma taškama od nákupu. V tomto ohledu jsem 
měl další štěstí, jelikož jsem tuto periodu strávil prací z domova, 

a kanceláře se nám otevřely až v březnu, kdy už byla krize za-
žehnána. Většinou totiž mrknu z  okna a  na  zastávku vyrážím 
až když vidím autobus přijíždět, což by nebylo v tomto případě 
proveditelné. Čekal jsem, že znovuzavedení původních zastá-
vek oslavíme na silvestra, ale po půlnoci to na náměstí vypadalo 
jako ve  městě duchů. Ticho v  ulicích zpestřila akorát tradiční 
sanitka a pár pokusů o náhradu novoročního ohňostroje. Tak 
snad nám tu příští rok nebudou po nocích bouchat granáty.

ROZVOJ OBCE
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S územím obce souvisí také ve zpravodaji 1/2021 představený 
záměr na vybudování nové velké čistírny odpadních vod na ka-
tastru města Újezd u Brna s kapacitou cca 20–25 tis. obyvatel 
pro čištění odpadních vod z okolních obcí. Tento záměr byl již 
opuštěn a do budoucna se předpokládá vybudování napojení 
obcí na centrální čistírnu odpadních vod v Modřicích.

PÍTKO A BÁSNICKÁ SOUTĚŽ

Speciální akcí, která snad udělá radost spoustě lidí, bude v roce 
2022 vybudování pítka na návsi. S výstavbou by se mělo začít 
po hodech. Návrh a realizaci zajišťuje Dominik Fiala.

Základ pítka bude tvořit mlýnský kámen na podstavci z cihel. 
Kolem pítka bude cihlová dlažba a půlkruhové sedátko z cihel. 
Z mlýnského kamene bude vybíhat nerezové potrubí s vodou. 
Zapínání vody bude na  časový mechanický spínač. Tekoucí 
voda bude z  potrubí padat do  středového otvoru v  kameni. 
Tento otvor bude překryt nerezovým prstencem. Do prstence 
lze laserem vypálit libovolný nápis. Na rozvojovém výboru bylo 
navrženo, že by mohlo jít o báseň na témata spojená s historií 
obce vytvořenou někým z občanů. Může být vytvořeno i  více 
verzí prstence a nápisy by se v průběhu roku obměňovaly. Po-
kud chcete, aby vaše dílo bylo součástí pítka, vytvořte vlastní 
báseň a zapojte se do soutěže (viz vyhlášení soutěže).

Rozvojový výbor Zastupitelstva obce Žatčany vyhlašuje

 SOUTĚŽ „BÁSEŇ NA PÍTKO NA NÁVSI“
NA TÉMATA VODA, RYBY, MLÝNSKÝ KÁMEN ČI PODOBNÁ.

Soutěže se může zúčastnit každý obyvatel obce.
Návrhy posílejte do 31. 5. 2022 e-mailem na adresu janbinek@seznam.cz, nebo vhoďte

v zalepené obálce do schránky obecního úřadu.
Na obálku napište „Soutěž – Báseň na pítko – NEOTEVÍRAT“.

Jméno uveďte pouze uvnitř obálky. 
Délka básně nesmí překročit 600 znaků (cca 100 slov).

Jeden autor může zaslat i více návrhů.

Výběr vítězných děl provede Kulturní výbor. Díla budou hodnocena v anonymní podobě. 
Vítězná díla budou vypálena do kovu a umístěna do středu pítka.
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HISTORICKÝ KALENDÁŘ 

Vladimíra Sedláčková
kronikářka obce

1832 190 let – zakoupen domek č. 25 v Koutě pro školu
1872 150 let – vdova Rosálie Hedrichová nechala postavit
 na návsi sousoší Nejsvětější Trojice
1892 130 let – postavena silnice ze Žatčan do Újezda
 a současně s ní nový železobetonový most přes Cezavu 
 nazývaný u Zbraně
1902 20 let – v dubnu založen Sbor dobrovolných hasičů 
 Žatčan a Třebomyslic
1922 100 let – zahájena stavba Sokolovny, na věž kostela 
 pořízeny 3 nové zvony

1932 90 let – na návsi postavena nová hasičská zbrojnice
1942 80 let – odebrány 2 kostelní zvony pro válečné účely
1952 70 let – v říjnu komunisté zastavili činnost
 Spolkového domu – majetek byl zestátněn a předán
 do užívání MNV
1972 50 let – postavena samoobsluha
1982 40 let – 30. 10. otevřena nová mateřská škola
 na Ovčírnách
1992 30 let – OÚ vrátil orlovnu původnímu majiteli – Jednotě 
 Orla
2002 20 let – dokončena revitalizace rybníka na Loučkách,
 v ZŠ zřízena počítačová třída (4 počítače), byl přestavěn 
 bývalý školní byt na družinu a učebnu
2012 10 let – nové dětské hřiště na návsi, nová komunikace 
 na Kouskách, výstavba polní cesty za sokolovnou

MUŽÁCI 

Vladimíra Sedláčková

Soubor Mužáci ze Začan zakončil rok 2021 tradičním zpíváním 
26. prosince při mši v Žatčanech a Újezdě u Brna, kde se k nim 
přidal soubor Újezdská Rozmarýna. Vedle tradičních koled za-
zpívali píseň o svatbě v Káně Galilejské, a to přímo před obno-
vou manželských slibů. Mužáci také neopomněli tradiční Ště-
pánskou koledu po vsi.
V neděli 2. ledna se zúčastnili benefičního koncertu na podporu 
dostavby kaple v Nesvačilce. V samostatném bloku předvedli ty 
nejhezčí koledy ze svého repertoáru.
V současné době pilně nacvičují nový repertoár a oprašují starý, 
protože po dvouleté době covidového půstu mají před sebou 
velké plány, např. účinkování v  Sokolnicích na  srazu rodáků 

a na Mezigeneračním dnu, v Dambořicích na folklorním setká-
ní, ve Střelicích na dožínkách atd. V červnu je čeká přehlídka 
Brněnsko tančí a zpívá na Staré radnici.

HISTORIE ŽATČAN A FOLKLÓR

PŘEHLED O CHOVU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT PŘED 70 LETY, SOUPIS K 1. 1. 1952

Vladimíra Sedláčková
kronikářka obce

Druh JZD vč. záhum. Soukromní zemědělci Celkem

Koně 7 64 71

Hovězí dobytek 41 280 321

– z toho krávy 14 138 152

Prasata 154 632 786

Ovce a berani – 5 5

Kozy 33 192 225

Slepice 520 2035 2555

Husy 44 120 164

Kachny 19 84 103

Krůty 4 7 11

Perličky – 2 2
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VÁNOČNÍ ČAS

Kristýna Svobodová
za kolektiv MŠ

Po  roční pauze se naše mateřská škola opět mohla podílet 
na rozsvěcení vánočního stromu, pod který si nachystala něko-
lik známých koled. Vánoční besídka však z důvodu přetrvávají-

cích proti-covidových opatření nemohla probíhat tak, jak jsme 
byli z předešlých let zvyklí. Rodiče a děti ale o ni ochuzeni neby-
li. Využili jsme moderních technologií, kdy si každá třída (Sovič-
ky, Ježečci a Medvídci) svoje vánoční vystoupení natočila, a se 
souhlasem zákonných zástupců zaslala rodičům na e-mailové 
adresy. Alespoň touto formou se naladila na  blížící se svátky 
vánoční.

APRÍL

Markéta Polehňová
za kolektiv ZŠ Žatčany

1.4. jsme si s dětmi užili aprílový den. Role se v tento den otočily. 
Děti se vžily do role učitelů a učitelky zasedly do lavic. Kromě 
matematiky a českého jazyka proběhla výuka výtvarné výcho-
vy či tělocviku. Přípravu děti nepodceňovaly a někteří z nich si 
vhodnost připravovaných aktivit ověřovaly dotazy typu: „Paní 
učitelko, poraďte nám, co vám nejde?“ Vznikla tak krásná příle-
žitost dětem demonstrovat, že ani učitelky zdaleka nejsou do-
konalé, a když v rámci tělocviku dostanou za úkol sestřelit opici 
míčem, některým nepomůže ani dalších 5 pokusů „k dobru“.
Jiná kolegyně naopak řešila problém ztracených žáků a  mu-
sela se poprat s  tím, že zbytek žáků jako svého učitele místo 
ní berou jednu ze spolužaček. Tato kolegyně je však na vtípky 
od „svých“ dětí zvyklá dlouhodobě a jejich schovky ve skříni má 
už dávno prokouknuté.
O velké přestávce se děti přesunuly do druhé třídy, aby se mohly 
zúčastnit dražby. Ráno na ně totiž na dveřích každé třídy čekala 
informace, že se naše škola zapojila do projektu „Poznej blíže 
svého učitele“. Každá učitelka navštíví vybraného žáka a poté 
ohodnotí úroveň uklizenosti pokoje, milého chování a  kvality 

občerstvení. Výsledky budou následně srovnány s hodnocením 
učitelů z jiných škol a nejúspěšnější žáci vyhrají hodnotné ceny. 
O možnost hostit učitelku si děti zasoutěžily v dražbě.
Z počátku byly reakce rozpačité a u nejvyšších ročníků panova-
lo přesvědčení, že se jedná o aprílový žert. Děti ale byly ujiště-
ny, že pokyn přišel od paní ředitelky, a po zmínce, že hodnotné 
ceny zahrnují i  playstation, se jejich motivace dražbu vyhrát, 
poměrně zvýšila! Dražební horečka postupně strhla i  ty nejo-
trlejší a  ke konci už se ozývaly zoufalé výkřiky typu: „To ne!!! 
Už zbývá jen jedna učitelka!!! Poslední šance!!“ Se zvyšujícím 
se adrenalinem se zpestřovala i  nabídka věcí, které byly děti 
ochotné za účast v projektu směnit. Paní učitelky se tak musely 
rozhodnout, jestli je více láká nabídka hraček a  oblečení, ze 
kterého děti vyrostly (některé z  nás máme přece mladší děti 
a tepláčků není nikdy dost!), ručně malovaný obrázek, granule 
pro pejska, možnost pohladit si domácího mazlíčka nebo třeba 
čokoláda a slib, že se na jejich hodinách nebude zlobit. Ukonče-
ní dražby přineslo radost pro výherce, ale také zklamání pro ně-
které další děti. Výkřik: „Apríííílll!“ z úst všech učitelek pak tyto 
emoce otočil. Napravit si pověst jsme se tedy pokusily sladkou 
odměnou – lízátkem.
Byl to velmi povedený žert a některé děti vyjadřovaly velký po-
div nad tím, že se nechaly tak doběhnout. Celkově byl aprílový 
den krásným zpestřením a užily si ho jak děti, tak učitelky.

JARNÍ ČAS

Kristýna Svobodová
za kolektiv MŠ

V  současné době se mateřská škola věnuje jarním tématům 
a nadcházejícím Velikonocům. S dětmi experimentujeme a sle-
dujeme vývoj rostlinek, revitalizovali jsme záhonky a vyseli první 
zeleninu. Sledujeme, jak žatčanské předzahrádky pomalu roz-
kvétají, pozorujeme probouzející se hmyz a byli jsme se podívat 
na mladé králíčky u Lízalů (čímž panu Miroslavu Lízalovi ještě 
jednou moc děkujeme). Nepříznivé počasí nám sice pokazilo 
plány s Aprílovou stezkou, my však vymýšlíme akce další a nej-
bližší se koná dřív, než tento zpravodaj vyjde – Velikonoční dílna 
na Zelený čtvrtek. Následuje oslava Dne matek, která proběhne 
v pátek 6.5. v odpoledních hodinách na zahradě MŠ.
Akcí ať už menších či větších máme v hledáčku několik, proto 
sledujte naše webové stránky, aby vám žádná neunikla.

(zsmszatcany.cz – aktuality)

ZE ŠKOLKY A ŠKOLY
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UPLYNULÝ PŮLROK 
V ŽATČANSKÉ ŠKOLE

PhDr. Hana Gernešová
za kolektiv ZŠ

První pololetí letošního školního roku uteklo jako voda. Sezna-
movali jsme se, učili se spolu dobře spolupracovat, řešili, co 
je nutné udělat hned a co chvíli počká. Dvakrát jsme navštívili 
divadlo. Poprvé představení v  divadle Bolka Polívky, podruhé 
představení Mach a  Šebestová v  divadle Radost. Na  začátku 
druhého pololetí jsme si vyzkoušeli distanční výuku, naštěs-
tí obě karantény trvaly jen krátce a  mohli jsme se brzy vrátit 
do školy.
Čekalo na nás kromě výletu do Rajhradu, o kterém se dočtete 
na  jiném místě tohoto zpravodaje, také setkání se zástupkyní 
nadace Mary´s Meals a Den otevřených dveří.
Hnutí Mary´s Meals pomáhá nejchudším dětem po celém světě. 
Zajišťuje pro ně jedno vydatné jídlo každý školní den, organizu-
je sbírku školních pomůcek a oblečení, pomáhá s budováním 
škol v nejchudších zemích. Beseda se zástupkyní nadace byla 
spojena s ochutnávkou kaše, která je hlavním a občas i jediným 
jídlem těchto dětí. Základem tohoto pokrmu je sušená kukuřice, 
do které se přidávají sójové boby a vitamíny. Ochutnávka byla 
dobrovolná. Kaše byla docela chutná a některé děti si šly při-
dat. Na základě této besedy jsme se rozhodli zapojit naši školu 
do  batůžkového projektu a  požádali rodiče o  spolupráci. Do-
minik vše shrnul slovy: „Měli jsme tu ochutnávku kaše z Mary´s 
Meals. Děkujeme všem, kteří přispěli.“

Den otevřených dveří se konal 29. března. Akce byla určena pro 
budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Na přípravě a zdárném průbě-
hu se kromě pedagogického sboru podíleli žáci celé školy, jako 
průvodci pak pomáhali žáci 3., 4. a 5. ročníku a my jim za jejich 
pomoc děkujeme.
Příchozí děti si mohly projít školu a vyzkoušet si aktivity, které 
pro ně byly přichystány ve třídách. Vyrobit papírovou chobotni-
ci, pokusit se porozumět pokynům v angličtině během výtvarné 
činnosti, nakreslit trasu pro ozobota, chytit rybku na udici, třídit 
předměty podle barev, vyzkoušet si počítání na interaktivní ta-
buli a připravena byla i rytmická cvičení. Symbolicky si tak bu-
doucí žáčci prošli výukou školních vyučovacích předmětů. Pro 
mladší sourozence byl připraven dětský koutek.
Mohli jsme také představit novou učebnu, která byla vybudová-
na z bývalé spisovny. Je určena pro výuku menší skupiny žáků. 
Nyní ji využívají hlavně třeťáci.
Budoucí prvňáčky jsme mohli v  budově školy opět přivítat 
ve  středu 6. a  v  pondělí 11. dubna, kdy se uskutečnil zápis 
do  první třídy. Paní učitelky si hravou formou ověřily znalosti 
dětí. Všichni byli šikovní a my už se na ně moc těšíme!
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PERNÍKOVÁ KAVÁRNA
MISIJNÍHO KLUBKA

Klára Zapomělová
spoluorganizátorka akce

V  neděli 5. 12. 2021 jsme v  orlovně otevřeli naši Perníkovou 
kavárnu. Milá obsluha nabízela návštěvníkům výbornou kávu 
se skvělými dobrotami. Probíhala zde i soutěž o nejlepší perní-
kovou specialitu, kde rozhodně nechyběly perníčky, perníkové 
buchty ale ani perníkové kuličky! Nejvíce hlasů získaly čokolá-
dové perníčky od paní Kalvodové. Byly opravdu výborné! Byla 
i možnost si zakoupit nějaký drobný dárek na Vánoce.

Na misie jsme díky Vám mohli poslat krásných 15 000 Kč!
Mockrát Vám děkujeme za Vaši návštěvu a podporu misií.

Vaše Misijní klubko

ŽATČANSKÁ
SILVESTROVSKÁ PROCHÁZKA

JUDr. Milan Bedroš
organizátor akce

Už je tradicí, že se řada spoluobčanů v  tento významný den 
místo válení se doma u  televize a  tloustnutí, chodí v  případě 
příznivého počasí provětrat nenáročnou procházkou.
Dne 31. 12. 2021 se uskutečnil již 7. ročník Silvestrovské procház-
ky kolem Žatčan do Nesvačilky v celkové délce cca 15km. Opět 
nám přálo počasí. V 10,00 hodin se nás na shromaždišti před 
hospodou sešlo 28 osob vč. dětí. I když bylo pěkně a tuho, tak 
bylo blátivo, proto jsme zvolili trasu po obslužných pevných ces-
tách. U Eliášova křížku byla první občerstvovací zastávka, kde 
jsme se počastovali něčím na  zahřátí. Někteří rodiče s  dětmi 

se odtud vrátili do Žatčan, většina účastníků se vydala do Nesva-
čilky.Další přestávka na občerstvení byla u Fialova křížku a pak 
jsme dorazili do obrátky naší procházky – rozestavěné Kaple 
v Nesvačilce. Zde jsme zjistili stav rozestavěnosti, dojedli sva-
činy a dopili nápoje, počastovali se něčím na zahřátí a připili si 
na zdraví, štěstí a pohodu v roce 2022 doneseným šampáněm. 
Na závěr jsme se na památku skupinově vyfotili. Pak jsme se 
po skupinkách vraceli po obslužných komunikacích do Žatčan 
na hřiště, kde jsme dorazili kolem 14,30 hodiny. Na hřišti u šaten 
jsme měli připravený ohníček a opekli si špekáčky, kdy hlavně 
děti z toho měly radost a zážitek. Mnozí dospělí se ještě zasta-
vili v místní hospodě na pivní zápitek krásné procházky.
Musím konstatovat, že se stále rozšiřuje portfólio účastníků pro-
cházky, kdy se sice neúčastnila řada skalních osob z  různých 
důvodů – pracovní den a jiné akce. Účelem procházky není jen 
chůze, ale i  společenské setkání, seznámení se, popovídání 
apod. Věřím, že zájem o procházku neupadne.

AKCE KONANÉ V OBCI

VÝLET DO RAJHRADU

Mgr. Petra Štěpková
ředitelka ZŠ

Ve  středu 3. března jsme se vydali do  Památníku písemnictví 
v Rajhradě.  
V muzeu nás přivítala vlídná průvodkyně. Chladnými  chodbami 
jsme došli do klášterní knihovny. Dozvěděli jsme se, jak se kdysi 
knihy v klášterech opisovaly, kopie středověkých knih jsme si 
mohli osahat a vyzkoušet, jak těžké bylo takovou knihu unést. 
Viděli jsme i papír, na který se tehdy psalo, mohli jsme osahat 
kůže, ze kterých byl vyráběn. Také jsme se pokoušeli uhodnout, 
kde se skrývá tajný vchod do patra.
Druhou část programu jsme strávili v teple, v prostorách, které 
slouží jako zázemí pro výukové programy. Poslouchali jsme po-
hádku, kreslili hlavního hrdinu. Někteří z nás si vyzkoušeli, jaké 
je to psát husím brkem nebo na psacím stroji.

Co se nám líbilo nejvíce? Zeptali jsme se dětí, zde jsou odpo-
vědi:

„Byli jsme v Rajhradě. Byla tam dlouhá chodba a v oknech pávi. 

Byla tam knihovna, kde bylo 18 000 knih.“ (Jakub)

„Mně se nejvíc líbilo, že tam měli hrozně moc knih...“(Tonička)

„Nejvíce se mi v Rajhradě líbili pávi a Kašpárek.“ (Karolínka)

„Byli jsme v Rajhradě a byla tam krásná knihovna a hezká

zahrada.“ (Sofinka)

„Mně se tam líbili pávi, knihovna a tajný vchod v knihovně.“

(Terezka)

„Mně se líbila knihovna, pávi, Kašpárek a lednice.“ (Lukáš)

„Líbil se mi obraz. Líbilo se mi 18 000 knížek.“ (Marek)

„Mně se tam líbili pávi. Líbil se mně Kašpárek.“ (Anežka)

Další výlet nás čeká v květnu, kdy pojedeme na Mohylu míru.
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Na další ročníky žatčanských silvestrovských procházek jsou všichni zájemci srdečně zváni. Akce se v případě přijatelného počasí 
uskuteční se srazem v 10,00 hodin před hospodou.
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BENEFIČNÍ KONCERT
PRO NESVAČILSKOU KAPLIČKU

Vladimíra Sedláčková

V  neděli 2. ledna 2022 bylo ve  večerních hodinách v  našem 
kostele živo. Už podruhé se tu konal koncert, který měl opět be-
nefiční podobu. Poprvé návštěvníci podpořili darem rodáka O. 
Jiřího Brabce, kněze, který působí v Mexiku a staví tam kostely 
a komunitní centra. Letošní rok se odeslalo vybraných 47 390 
korun na dostavbu kaple Panny Marie Bolestné v Nesvačilce. 
Letošní ročník byl vstřícný i  k  posluchačům zdaleka, protože 
byl vysílaný online, a je stále dostupný na Youtube újezdských 
Salesiánů i na webových stránkách obce. Tuto variantu využila 
asi pětistovka posluchačů, kteří s námi byli živě online. I  ti se 
do sbírky zapojili prostřednictvím daru na účet nesvačilské kaple 
a společně poslali okolo sedmdesáti tisíc korun. Koncert by ne-
byl koncertem, pokud by v něm neúčinkoval místní soubor Mu-
žáci, hostující, ale skoro domácí soubor Rozmarýna z Újezdu, 
a premiérové vystoupení zde měla nově vzniklá Cimbálová mu-
zika z Cyrilometodějského gymnázia z Brna. Koncert byl folkor-
ně, svátečně, vánočně a přátelsky laděný a podpořil kapli v Ne-
svačilce. Místo, které bude sloužit k duchovnímu i  kulturnímu 
životu a které vedlejší obci chybí, bude dalším generacím připo-
mínat společné dílo mnoha štědrých lidí, kteří posílají prostřed-
ky z  různých koutů země. Pokud máte zájem jakkoli podpořit 

stavbu, na  webu www.kaplenesvacilka.cz je více informací. 
Všem účinkujícím, zvukařovi, technikům a kameramanům, bez 
nároku na jakýkoliv honorář, a také všem štědrým dárcům patří 
srdečné poděkování. Hlavní organizátorka Zdislava Jurečková
--------------------------
Rádi bychom uvedli poděkování, které přišlo bezprostředně 
po koncertě od nesvačilských farníků:
„Děkujeme žatčanským farníkům a  spoluobčanům za  krásný 
a pestrý benefiční koncert ve prospěch dostavby kaple Panny 
Marie bolestné v Nesvačilce! Kaple, o kterou se zajímá mnoho 
fanoušků sakrálních staveb, zajímavé architektury i umění, by 
bez takových dobrých lidí nebyla.“

KOŠT SLIVOVICE 2022

JUDr. Milan Bedroš
organizátor akce

Dne 15. 1. 2022 proběhl v  orlovně 18. ročník Koštu slivovice 
pro roky 2021 a  2022. V  roce 2021 nám „covid“ zamezil po-
řádání koštu. Koštu se zúčastnilo 28 vzorků ze švestek (trnek) 
a meruněk. Letošní košt byl poznamenán slušnou úrodou me-
runěk, což bylo znát i na počtu 18 soutěžních vzorků. Tak jako 
v loni se urodily i švestky, ale opět se jich do soutěže přihlásilo 
málo – jenom 10, což bylo důvodem, že se soutěžilo v  jedné 
smíšené kategorii – švestka a meruňka. Těchto 28 vzorků po-
suzovalo 28 degustérů – koštéřů. Po sesbírání vzorků a jejich 
přelití do neutrálních lahví je anonymně rozlosovaly a označily 
osoby, které nesoutěžily (starosta obce a  spol). Košt probě-
hl za  účasti hostů a  veřejnosti, po  soutěži byla vyhodnocena 

tombola a  proběhla zábava s  tancem. Po  sečtení výsledných 
bodů se na prvních třech místech umístili:

1. Krček Pavel 56 bodů číslo vzorku 2 - meruňka
2. Bedroš Milan JUDr. 49 bodů číslo vzorku 7 - švestka
3. Habiger Václav 48 bodů číslo vzorku 27 - meruňka

Po sečtení bodů nezávislými skrutátory (starosta+Táňa Gráfová) 
byly vyhlášeny výsledky s předáním pohárů a cen prvním třem 
soutěžícím. Poté proběhla bohatá tombola a  raut s dopíjením 
vzorků a tancem za hudebního doprovodu. Ke všeobecné spo-
kojenosti si účastníci pochutnali na  hovězím gulášku a  rautu 
složeném z  řízečků, tataráku a  zeleniny. Díky sponzorům se 
úroveň soutěže stále zvedá a věřím, že bude mít v budoucnosti 
stoupající úroveň.
Tímto pořadatelé děkují sponzorům, a to jmenovitě:
Magdaléně Březinové, Jirkovi Hanákovi – HAKR, Liboru 
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MODELÁŘSKÁ VÝSTAVA 2022

Zdeněk Sýkora
předseda spolku

O víkendu 19.–20. 3. 2022 proběhl v prostorách žatčanské 
orlovny již šestý ročník modelářské výstavy, kterou každý dru-
hý rok připravují členové místního Modelářského klubu Alka 
Žatčany z.s. V hlavním sále bylo nainstalováno cca 50 modelů 
letadel, 20 modelů lodí a 15 modelů autíček. Tradičně, zejmé-
na z řad mládeže, byl veliký zájem si vyzkoušet řízení modelů 
letadel na připravených počítačových simulátorech. Velice za-
jímavou novinkou výstavy byla funkční ukázka 3D tisku, který 
se v tomto koníčku v čím dále ve větší míře uplatňuje nejen 
pro zhotovování některých součástek, ale dokonce i pro výrobu 
celých modelů.
V přísálí orlovny byly instalovány velké nástěnky, jedna – po-
pisující a také prostřednictvím fotodokumentace představující 
vznik a činnost spolku, druhá - dokumentující účast a případné 
úspěchy našich členů v průběhu 13 leté soutěžní činnosti na 
Mistrovstvích Evropy v kategorii rádiem řízených historických 
modelů letadel.

Během dvou víkendových odpolední výstavu shlédlo cca 200 
návštěvníků, nejen z naší obce, ale i z širokého okolí.

Michálkovi, Pavlu Domšovi, Táni Gráfové, Milanu Krčkovi, Radko-
vi Lejskovi, Mirovi Lízalovi, Antonínu Mrkvicovi, Ríšovi Osičkovi, 
Davidu Pavelkovi, Petru Procházkovi, Markétě Slámové, Zdeň-
ku Svobodovi, Milanu Rudoleckému, Jurovi a Ondrovi Rybovým, 
Radkovi Valentovi, Olinovi Zapomělovi – QplanS. Poděkování si 
zaslouží i spolupořadatelé: Táňa Gráfová, Soňa Pavelková, Jana 
Valentová, Maruška Janoušková a starosta František Poláček.

Příští 19. ročník se uskuteční 14. 1. 2023 (pokud do toho nevleze 
zase nějaký neřád jako covid), kdy termín bude opět před akcí 
zveřejněn přes obecní televizní kanál, webovou stránku obce, 
osobními pozvánkami přes mail těm účastníkům, kteří mi sdělili 
své mailové adresy. Všichni jsou na další košt srdečně zváni.



2 0 /28 Žatčanský zpravodaj 2022

1. ŽATČANSKÝ TURNAJ V BADMINTONU

JUDr. Milan Bedroš
organizátor akce

Co v obci ještě donedávna nebylo, tak organizovaná hra bad-
mintonu. S iniciativou přišel Jirka Hanák a spolu s Tondou Sed-
láčkem se postarali o stálé vyznačení hřistě se sítí v sále orlov-
ny. Již druhou zimu se dvakrát týdně v podvečer schází parta 
nadšenců, kteří se nechtějí v zimě jen válet u televize, a hrají 
čtyřhru. Je skutečností, že se hráči čím dál víc ve hře lepší, což 
vedlo k myšlence uspořádat turnaj. Od nápadu nebylo daleko 
k  jeho uspořádání, a  tak se 29. 12. 2021 od  13,00 uskutečnil 
v orlovně 1. ročník turnaje v badmintonu (dále badecu), nazvaný 
Jirkou Hanákem „křupák“, kterého se zúčastnilo 12 hráčů.

Byly rozlosovány dvojice, vytvořil se turnajový pavouk a po spor-
tovním zápolení bylo pořadí následující:

1. Tonda a Ondra Sedláčkovi
2. Martin Pospíšil a Radek Valenta
3. Jirka Hanák a Dušan Michl
4. Markéta Slámová a Jana Valentová
5. Milan Bedroš a Libor Michálek
6. David Pavelka a Zdeněk Svoboda

Všichni účastníci obdrželi ceny a první dvojice i poháry. Po skon-
čení sportovní herní části následovala společenská část s ob-
čerstvením a hudbou, které se aktivně zúčastnili jak hráči, tak 
jejich rodinní příslušníci a  veřejnost – celkem 30 účastníků. 
Všichni byli maximálně spokojeni a nadšeni myšlenkou turnaje 

SPORT A VOLNÝ ČAS



2 1 /28Žatčanský zpravodaj 2022

ORELSKÝ KROUŽEK SPORTOVCŮ

Zdenka Dokoupilová
za Orel Žatčany

Koncem března letošního roku se v naší orlovně konalo slav-
nostní vyhlášení celorepublikové běžecké ligy Orla za rok 2021. 
Vyhlašování nejlepších běžců z každé kategorie se ujal jako ka-
ždoročně Petr Halas z Vyškova, který je hlavní organizátor a ře-
ditel této soutěže. V sále již seděli netrpěliví sportovci od těch 
nejmenších až po  ty nejstarších. Na  stolech bylo přichystáno 
sladké občerstvení od maminky našeho sportovce Toma. V ku-
chyni se oháněly seč mohly naše obětavé orlice, aby uspokoji-
ly strávníky skvělým řízkem s bramborovým salátem. Samotné 
vyhlášení probíhalo od nejmladší kategorie a  to vždy první tři 
umístění. Navíc každý musel za rok splnit kritérium, alespoň pět 
odběhnutých závodů za rok. Žatčanští sportovci získali za jed-
notu pohár za krásné 7.místo. V pořadí jednotlivců jsme získali 
celkem 6 pohárů v těchto kategoriích:  

Mladší žáci – 1.místo  Jakub Sedláček
Starší žákyně – 1.místo  Anna Rudolecká
Zvláštní ocenění – pohár  Karolína Lužová
Lidový běh muži – 1. místo  Tomáš Luža
Lidový běh ženy – 2.místo  Jana Rudolecká
Lidový běh ženy – 3.místo  Zdenka Dokoupilová 

Celé odpolední vyhlašování mělo fantastickou atmosféru 
a všichni se těší na tento rok, aby byl zase tak úspěšný. Děku-
ji moc všem kolegům, kteří tak krásně zorganizovali tuto akci 
a  celou orlovnu vyzdobili. Jmenovitě Filipu Sedláčkovi s  rodi-
nou, Janě Rudolecké s  rodinou a  Tomáši Lužovi. Také panu 
Sedláčkovi,  starostovi Orla, za pomoc a a ochotu uspořádat tak 
skvělou akci v naší orlovně.
Chceteli se zapojit a běhat s námi, tak každé úterý v  17 hod. 
opět začínáme na fotbalovém hřišti. Sportovní obuv a pití s se-
bou. Věk nehraje roli, ale od čtyř let do 100 let není problém.

Těšíme se na vás. 

a věříme, že se počet zájemců o badec v obci zvýší, a že při 
2. ročníku turnaje v badecu bude větší počet hráčů. Na vysvět-
lenou co znamená v  badecu slovo „křupák“, tj. hra, kdy hrá-
či ještě dost často hrají takzvaně i dřevem, tj. okrajem rakety 
a buď jim to vyjde nebo ne.
Protože se turnaj vydařil, tak jsme ho nazvali 1. v pořadí. Do bu-
doucna chceme organizovat turnaj každoročně. Myslíme si, že 

pro širokou veřejnost je hra v badecu velmi dobrým doplňkem 
zimních večerů a je škoda nevyužit v orlovně stálého badeco-
vého hřiště se sítí.
Na další žatčanský turnaj v badmintonu – badecu jsou všich-
ni zájemci srdečně zváni. Pořádání bude cca měsíc předem 
avizováno jak plakátově, tak na  webových stránkách obce 
a na obecním televizním okruhu.
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ZIMA 2022 V ODDÍLE
JUDO OREL ŽATČANY

David Pavelka
vedoucí kroužku

Musím začít členskou základnou našeho oddílu. Už na podzim 
jsem informoval o velkém počtu nových zájemců o judo v Žatča-
nech. I  když se nějací odpadlíci nových členů našeho oddílu 
našli, ale to je asi po  prvním nadšení začátečníků normální 
v každém sportu, současně nás je aktivních do dnešních dnů 31 
(z toho 18 začátečníků a 13 zkušenějších judistů).
Na podzim jsme se hlavně věnovali studiu nových technik a to 
hlavně nováčci – ti toho musí za  první půlrok zvládnout do-
cela dost. Ti zkušenější se poctivě připravovali na páskování. 
Na páskování jsme tentokrát zajeli na víkendový kemp oddílu 
KP Brno, kde se hromadně snažili si zvednout svou technickou 
úroveň asi padesátka judistů. Ze žatčanského oddílu to zvládli 
Soňa Pavelková – oranžový pás, Benedikt Otto Tesařík (Sokolni-
ce) a Denisa Pavelková – žlutooranžový pás, Filip Tichý a Šimon 
Vaněček (Těšany) – žlutý pás.
V zimě jsme svou přípravu začali směřovat na začátek dubna, 
kdy probíhá nejvíce turnajů, a protože je to zrovna tento čas, 

nemohu se zatím moc chlubit. Snad jen náš první turnaj 2. dub-
na – Velká cena Dačic, kterého se zúčastnilo jen šest bojovníků 
a přivezli jsme tři medaile: Denisa Pavelková, Vojta Samec (Bo-
šovice) – 2.místo a Stanislav Hvozdak (Újezd u B.) – 3.místo.
Na závěr chci popřát všem, kteří se zúčastní nějakého turnaje, 
ať svoji zimní přípravu zúročí a předvedou nějaký solidní výkon, 
a třeba to cinkne...
Nováčkům přeji, pokud nepojedou předvést své umění na zá-
vody, tak ať alespoň zakončí své roční snažení na  trénincích 
třeba opáskováním na bíložlutý pásek.
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POZVÁNKY, AKCE A OZNÁMENÍ

POZVÁNKA
NA 8. ŽATČANSKÝ CYKLOVÝLET

Omezení související s covidem skončila, tak hurá vyrazit na jarní cyklovýlet pro veřejnost.

Proto po úspěšných cyklovýletech v roce 2018, 2019, 2020 a 2021

zve dobrovolný spolek cyklistů zájemce na jarní 8. žatčanský cyklovýlet.

Kdy: V sobotu dne 14. 5. 2022
V kolik: Sraz v 10,00 hod. u Hospody u Severů

Kam: Ořechov
Km celkem: cca 70 km.

Trasa:

většinou po cyklostezkách a obslužných komunikacích – bude upřesněna podle počasí před odjezdem

s tím, že se pojede okruh přes Telnici, Přízřenice, Želešice, Střelice, Ořechov, Vojkovice a Blučinu do Žatčan.

Určeno:

pro zdatné i méně zdatné cyklisty, kteří bez obtíží zvládnou délku trasy

a udrží mírné tempo s ostatními cyklisty

Návrat: cca v 17,00 hod

Občerstvení:

každý buď individuálně sebou nebo je možné objednat dopředu obědy na místě na určenou hodinu

v Restauraci u Rybníčku – pro rychlou obsluhu větší skupiny cyklistů je výběr ze dvou jídel.

Svíčková hovězí pečeně nebo kuřecí řízek s bramborem a polévkou dle denní nabídky.

K tomu potřebuji znát nejpozději do 12. 5.2022 počet zájemců o jednotlivá jídla – poslat sms na 731616410.

V případě velmi špatného počasí nebo „nějakého opatření“ se akce ruší.

O dalším budou dány informace cestou jako tato pozvánka.

Pro zájemce připomínám termín plánovaného podzimního – 17. 9. 2022.

Trasa bude stanovena nejpozději měsíc před termínem výletu.

Na jarní 8. žatčanský cyklovýlet jsou všichni zájemci srdečně zváni!
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HODY ŽATČANY 2022 
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VÝSLEDEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2022
PŘINÁŠÍ NADĚJI K REALIZACI CHARITNÍCH PROJEKTŮ

Tříkrálová sbírka je krásná a dlouholetá tradi-
ce, jejímž novodobým rozměrem je pomoc li-
dem v nouzi, kterou se nám daří poskytovat 
díky příspěvkům od jednotlivců a rodin. Sku-
pinky koledníků chodí od domu k domu, vin-
šují štěstí, zdraví a žehnají příbytkům.
Specifická forma dobrovolnictví v podobě ka-
ždoročně pořádané Tříkrálové sbírky je ukáz-
kou zapojení obrovského množství lidí, kteří 
spolupracují pro dobrou věc. Pomáhá nám 
k tomu okolo 88 asistentů a přes 2400 ko-
ledníků – někteří z  nich již mnoho let. Bez 
nich by tato sbírka v  takovémto rozsahu ne-
mohla existovat. 

Letos jsme se vrátili k tradiční podobě sbírky – neprobíhala pouze online, ale opět se zapojili 
asistenti a koledníci, kteří chodili s koledou do domácností, tak jak je dlouholetým zvykem.  
Solidarita lidí byla neuvěřitelná. Prostřednictvím stacionárních kasiček se doposud vybra-
lo 5 173 857 Kč. Na sbírkový účet s variabilním symbolem určeným pro Oblastní charitu Raj-
hrad lidé poslali 115 550 Kč. Výsledky jsou prozatím průběžné; online podoba sbírky potrvá až 
do 30. 4. 2022. 

„Vážíme si vaší ochoty pomoci. Uvědomujeme si, že je toto období náročné. Ačkoliv situaci 
spojenou s pandemií nemoci covid-19 prožívá každý jinak, dotýká se nás všech. Do Tříkrálové 
sbírky se již tradičně zapojili naši asistenti, kterým moc děkujeme za dlouhodobou a vytrvalou 
pomoc. Dále děkujeme našim zaměstnancům, kteří šířili letáčky, a někteří z nich se zapojili 
ve svých obcích i osobně. Díky vám všem můžeme realizovat charitní cíle pro tento rok. Více se 
o nich můžete dozvědět na našem webu. Rád bych zmínil, že Tříkrálová sbírka stále ještě probí-
há online. Naši činnost můžete podpořit na charitním webu prostřednictvím sbírkového účtu 
se specifickým variabilním symbolem nebo využít online kasičky na stránce trikralovasbirka.
cz. Vaše příspěvky můžete zasílat až do 30. 4. Každá koruna pomáhá a žádná pomoc není 
malá. Moc vám všem děkujeme, posouváte nás dál,“ komentuje výsledky Tříkrálové sbírky ře-
ditel Oblastní charity Rajhrad, Zdeněk Strašák. 

Moc si vážíme vaší pomoci 
a těšíme se na další krásnou 

spolupráci. 
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REGION CEZAVA V ROCE 2021

Mgr. Radka Raflová
manažerka DSO Region Cezava

Dobrovolný svazek obcí Region Cezava prošel za celou dobu 
své existence řadou změn. I dnešní doba je změn plná a pod-
statné je hlavně to, jak se člověk i společnost umí s těmito změ-
nami vypořádat.
U  vzniku „Cezavy“ stáli starostové obcí Sokolnice, Kobylnice, 
Měnín a Telnice, kteří se rozhodli pro vzájemnou spolupráci. Za-
ložení tehdejšího Spolku Cezava bylo tak zákonitým důsledkem 
a  potřebou dalšího rozvoje hnutí obnovy venkova v  prostoru 
pod městskou aglomerací Brno. Počátky meziobecní spoluprá-
ce v  regionu sahají až do  roku 1993, kdy byl dne 16. června 
zaregistrován Spolek pro obnovu venkova Cezava u Minister-
stva vnitra. Spolek se stal součástí Spolku pro obnovu venkova 
se sídlem v Praze. Fakticky vznikl až usnesením valné hromady 
dne 29. září 1995 v  Moutnicích a  zakládajícími členy se staly 
obce Blučina, Kobylnice, Měnín, Moutnice, Sokolnice, Telnice, 
Újezd u Brna a Žatčany.
Tento spolek sdružoval své členy na  základě principu spolu-
práce při uskutečňování Programu obnovy vesnice, který byl 
schválen vládou ČR v květnu 1991. Cílem bylo podporovat oby-
vatelstvo vesnic, jejich samosprávy a zájmová sdružení, a pře-
devším se vlastními silami snažit o udržitelný rozvoj venkova. 
Konkrétně šlo například o  udržení, obnovu a  rozvoj místních 
kulturních a společenských tradic, rozvoj hospodářství v obcích, 
zachování a obnovu vlastního obrazu obcí, úpravu a čistotu ve-
řejných prostorů a staveb apod.
Nynější Svazek obcí Region Cezava byl založen dne 17. října 
2002, když došlo k přeměně Spolku pro obnovu venkova Ceza-
va na Dobrovolný svazek obcí Region Cezava. Členská základ-
na se rozšířila o obce Nesvačilka, Nikolčice, Otmarov, Otnice, 
Rajhradice, Těšany a město Židlochovice.
V roce 2015 členskou základnu opustily obce Rajhradice, Sokol-
nice, Kobylnice a město Židlochovice.

V současnosti je tedy členy DSO Region Cezava celkem 11 obcí 
(v abecedním pořadí): Blučina, Měnín, Moutnice, Nesvačilka, Ni-
kolčice, Otmarov, Otnice, Telnice, Těšany, Újezd u Brna a Žatča-
ny. Od roku 2015 je předsedou svazku ing. František Poláček, 
starosta obce Žatčany, místopředsedou pak František Kroutil, 
starosta obce Telnice, kde se také aktuálně nachází sídlo or-
ganizace.
Region Cezava požádal v roce 2020 o dotaci na pořízení kom-
postérů pro domácnosti občanů. Projekt byl podpořen z Minis-
terstva životního prostředí částkou téměř 4 miliony korun, za-
pojilo se celkem 9 členských obcí z 11 a projekt byl zrealizován 
a dokončen v roce 2021. V této oblasti – nakládání s odpady 
a snižování ekologické zátěže – hodlají obce Regionu Cezava 
i nadále pokračovat, například projektem na pořízení popelnic 
a kontejnerů na tříděný odpad.
Získávání finančních prostředků na  podporu obcí je jeden 
z hlavních cílů svazku. Lze takto pomoci obcím k pořízení mobi-
liáře, propagaci nebo vzdělávání. Svazek zároveň takto zbavuje 
obce administrativní zátěže spojené s realizací projektů.
Region Cezava však rozhodně není jen o  penězích. Zástupci 
obcí i vedení svazku si vždy zakládalo především na perfektní 
spolupráci, ochotě ke vzájemné pomoci a bezproblémové ko-
munikaci mezi
zástupci samosprávy. Přátelské vazby mezi nejbližšími souse-
dy pomáhají k lepšímu sdílení problémů i dobré praxe, což se 
potvrdilo právě v  době covidové. Starostové společně řešili 
aktuální opatření, povinnost testování nebo například podpořili 
otevřený dopis, ve kterém vyjádřili svou nespokojenost s uza-
vřením škol, k  této výzvě se připojilo několik desítek dalších 
obcí a měst, včetně města Brna.
Změny čekají svazek jistě i v roce 2022, například ty spojené 
s komunálními volbami. Přesto nebo právě proto svazek pod-
poruje jen takovou činnost, která je prospěšná obci a  jejím 
občanům a není vázána na konkrétní představitele. Věříme, že 
i v dalších letech bude Region Cezava přinášet prospěch nebo 
pomoc obcím, jejím zástupcům i celému regionu.

PODĚKOVÁNÍ

Dne 14. září 2021 utrpěl při řezání dřeva pan 
Vladimír Strejček, v té době bydlící v Žatča-
nech č. 92, závažný úraz hlavy od odlétnu-
tého kusu dřeva. V obličeji měl tržnou silně 
krvácející ránu a  upadl do  bezvědomí. 
V domě s ním byla také paní Jiřina Řeřucho-
vá z  Klobouk u  Brna. Její duchapřítonmost 
a rychlé zavolání záchranné služby zachráni-
lo panu Strejčkovi život. Tímto by chtěl paní 
Řeřuchové poděkovat. K poděkování se při-
pojuje i obec. Chtěl bych také vyzdvihnout 
spolupráci jednotky SDH Žatčany, jejíž čle-
nové aktivně spolupracovali s  leteckou zá-
chrannou službou a s policií ČR při koordinaci 
zásahu.
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ZEMOS a.s. 
Jsme zemědělská 

společnost hospodařící 
v Žatčanech a Měníně 

Máte na nás dotaz? 
Volejte: 725 503 059, zemos@zemos.cz 

VÝZNAMNÉ JUBILEUM

V těchto dnech se v naší obci dožila významného jubilea 100 let paní Vlasta Zejdová.
K jejím narozeninám přišli blahopřát zástupci Okresní správy sociálního zabezpečení, kteří 
paní Zejdové předali osobní dopis ministra práce a sociálních věcí, Mariana Jurečky. Ke gra-
tulaci se připojili starostka Města Újezdu u Brna, Marie Kozáková a starosta obce Žatčany 
František Poláček.

Jubilantce přejeme vše dobré a hodně zdraví.

OPRAVA NEPŘESNOSTI V MINULÉM VYDÁNÍ 
Vladimíra Sedláčková 

K Pomocným technickým praporům byli z naší obce posláni tito muži: Antonín Hladký, Václav Klanica, Václav Habiger, Bohumil 
Klanica, Vladimír Heger, Miroslav Hlaváč, Josef Hájek, František Lorenc.
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Silvestrovská procházka

Modeláři – výstava 2022

Orel – atletika

Benefiční koncert

Košt slivovice 2022

1. žatčanský badmintonový turnaj

Jaro v naší školce

Orel – judo

Z AKCÍ V NAŠÍ VESNICI


