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Zjistěte si své exekuce v Centrální evidenci
exekucí. Pokud nevíte jak, na helplince

770 600 800 vám poradí či pomohou.

Šance zbavit se exekucí na dluzích vůči státu
- zdravotní pojišťovny, ČEZ, nemocnice,
dopravní podnik... (nevztahuje se na daně).

Napište exekutorovi dopis nebo e-mail
s žádostí o vyčíslení dlužné jistiny a
informujte ho, že využijete Milostivého léta.

MILOSTIVÉ LÉTO II
 1. září až 30. listopadu 2022

WWW.MILOSTIVELETO.CZ

Nebuďme lhostejní! Milostivé léto stojí i na principu
solidarity rodiny a společenství.

Zaplaťte jistinu dluhu + 1815 Kč
pro exekutora a zbavte se dluhu

jednou pro vždy! 
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SLOUPEK ŠÉFREDAKTORA

Mgr. Tomáš Kalla

Zpátky do školy! Tento motivační slogan, který se pravidelně obje-
vuje ve všech možných letácích a reklamách prakticky od poloviny 
července, mi před dvěma dekádami vždycky znechutil den. Někdy 
dokonce celý týden. I teď, když píšu tento sloupek, mám husí kůži 
a v břiše cítím lehké mravenčení. Vzápětí si ale oddychnu, protože 
si uvědomím, že do školy už mě nikdy nikdo nedostane. Nikdy! 
Nech si to všichni zapamatují. Nikdy jsem taky netušil, že když 
člověk vyrazí do Egypta, dočká se tam stejných teplot, jako na jižní 
Moravě. Takže pokud chcete ušetřit, mám pro vás dovolenkový tip 
Ládi Hrušky. Stačí tatrovka písku a pár kilo soli do bazénu. A jako 
bonus vám neunikne nic z dění obce.

Hezký zbytek léta všem 
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OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM VOLEBNÍM OBDOBÍM

ÚVOD

Ing. František Poláček
starosta obce

Milí spoluobčané,
do svých příbytků dostáváte další číslo obecního zpravodaje. Mno-
zí z Vás nasbírali o prázdninách a dovolených nových sil do možná 
náročného podzimu a zimy. 

Věřím, že i tyto náročné chvíle zvládnete. 
Blíží se konec volebního období současného zastupitelstva obce 
a v  zářijovém volebním termínu budete vybírat ze dvaceti dvou 
kandidátů nové zastupitele na čtyřleté volební období.
Já osobně děkuji všem, kteří přiložili ruku k  dílu, aby se nám 
v Žatčanech pěkně žilo.
Děkuji také zastupitelům za jejich práci pro rozvoj obce.
Přeji Vám u volebních uren šťastnou volbu.

ROK 2019

Rozpočet byl plánovaný jako vyrovnaný se zapojením přebytků 
minulých let. Příjmy byly plánované ve výši 14 175 600Kč, výdaje 
ve výši 19 410 000 Kč. Hospodaření skončilo přebytkem ve výši 
1 747 913,16 Kč.

Z větších investic připomínám rekonstrukci komunikace a chod-
níku k Malé Nivě v hodnotě 3 925 171 Kč. V této době se ještě 
nepodařilo čerpat finance na  komunikaci v  Koutě. Probíhaly 
projektové přípravy na výstavbu mateřské školy a přístavbu zá-
kladní školy.

Obec obdržela dotaci z JMK na opravu křížů ve výši 38 000 Kč, 
dotaci 40 000 Kč na doplnění a obnovu vybavení JSDH.

Jako každoročně poskytla obec dotace, dary a příspěvky ve výši 
2 566 399, 65 Kč.

Stav na účtech k 31. 12. 2019

ČNB 366 765 12 Kč

KB běžný účet 16 530 867,39 Kč

KB kanalizace 602 628,90 Kč

Celkem 17 500 261,41 Kč

ROK 2020

Rozpočet byl plánován jako schodkový se zapojením přebytku 
minulých let. Příjmy byly plánovány ve výši 18 895 100 Kč, výdaje 
ve výši 24 305 000 Kč. Hospodaření obce skončilo schodkem 
ve výši 8  136 298,46 Kč. Schodek byl kryt úvěrem a přebytky 
minulých let.

Z významnějších akcí byla provedena rekonstrukce komunikace 
Kout s kanalizací a dešťovými přípojkami na parcele 10/1 ve výši 
11 592 145Kč, dále technické zhodnocení komunikace u hřiště 
(komunikace kolem skládky) v  hodnotě 1  015  932 Kč. Vzhle-
dem k tomu, že bylo nutné urychlit rozšíření kapacity mateřské 
školky, zastupitelstvo rozhodlo o výstavbě modulární mateřské 
školy v hodnotě 6 300 453 Kč. Tato akce byla spolufinancována 
úvěrem banky ve výši 4 880 236 Kč, splatnost 5 let s úrokovou 
sazbou 1,16 %. V základní škole byla provedena výměna podlahy 
jedné učebny v hodnotě 809 809 Kč.

Přijaté dotace: JMK oprava dvou křížů 28 000 Kč, oprava pod-
lahy ZŠ 192 000 Kč

MMR Rekonstrukce komunikace Kout 4 966 252 Kč

MF jednorázový příspěvek jako kompenzační bonus v souvis-
losti s krizovým opatřením na korona virus 1 130 000 Kč.

Obec poskytla dotace, dary a příspěvky ve výši 2 522 113 Kč.

Stav na účtech k 31. 12. 2020

ČNB 111 183,32 Kč

KB běžný účet 13 107 399,17 Kč

KB kanalizace 852 687,60 Kč

Celkem  14 071 270,09 Kč

Úvěr u KB  4 710 744,14 Kč

ROK 2021

Příjmy rozpočtu byly plánovány ve výši 12 323 300 Kč, výdaje 
ve výši 15 773 900 Kč. Rozpočet byl plánován jako schodkový 
ve výši 3 452 600 Kč se zapojením přebytku minulých let ve výši 
4 469 600 Kč a splátkou úvěru 1 017 000 Kč. Oproti schválenému 
schodkovému rozpočtu skončilo hospodaření obce přebytkem 
ve výši 7 632 181,22 Kč. Příjmy dosáhly částky 20 172 120,90 Kč, 
výdaje 12 539 939,68 Kč. Obec uhradila splátku úvěru ve výši 
1 016 952 Kč. 

Z  investičních akcí projektová příprava Rozšíření kapacity ZŠ 
1 285 129 Kč.

 Z neinvestičních akcí výsadba LBC Přední Spodky 1 588 005 Kč 

Přijaté dotace: MŽP LBC Přední Spodky 1 588 005 Kč

Obec poskytla dotace, dary a příspěvky ve výši 2 844 932,20 Kč.

Stav na účtech k 31. 12. 2021

ČNB 2 124 958,54 Kč

KB běžný účet 17 355 515,40 Kč

KB kanalizace 1 202 768,37 Kč

Celkem  20 683 242,31 Kč

Úvěr u KB 3 693 792,14 Kč

ROK 2022

Příjmy rozpočtu byly plánovány ve výši 13 390 900Kč, výdaje 
ve výši 17 591 400 Kč.

Rozpočet je plánován jako schodkový ve  výši 4  200  500 Kč 
se zapojením přebytku minulých let a splátkou úvěru.

V tomto roce je významnou akcí úprava v budově MŠ, kde řeší-
me narůstající požadavky na kapacitu jídelny pro žáky ZŠ.
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Z OBCE

Dále probíhají projektové práce na rozšíření kapacity základní 
školy.

Obec obdržela stavební povolení na zateplení modulární MŠ.

V současné energetické krizi bude nutné vyměnit staré plynové 
kotle ve školce za úspornější.

Bude také potřeba vyhodnotit možnosti využití solární energie 
pro obecní budovy.

Obec v letošním roce pořídila pro JSDH Žatčany nový dopravní 
automobil Fiat Ducato v hodnotě 1 218 107 Kč. Na pořízení vo-
zidla získala obec dotaci z Generálního ředitelství HZS ve výši 
450 000 Kč a dotaci z JMK ve výši 300 000 Kč.

Stav na účtech k 31. 8. 2022

ČNB 3 022 756,82 Kč

KB běžný účet 19 452 621,80 Kč

KB kanalizace 1 202 848,53 Kč

Celkem  23 678 227,15 Kč

Úvěr KB 3 015 824,14 Kč

V těchto chvílích se dokončují úpravy v budově mateřské ško-
ly. A opravdu bych chtěl poděkovat panu Kleinovi a jeho firmě, 
pracovnicím a učitelkám mateřské a základní školy, kteří dělají 
vše pro to, aby žatčanské děti mohly k pátému září nastoupit 
do školky.  Za práci, kterou zvládli od 25. července do 5. září, 
mně nezbývá než říci, děkuji. Úpravy ve  staré budově školky 
umožní stravování všech dětí ze školy, rozšířila se kapacita 
pro odpolední odpočinek dětí a také se zkvalitnilo zázemí pro 

personál a kuchařku ve školce. Nové zastupitelstvo čeká úkol 
navýšení kapacity kuchyně a  hledání energetických úspor 
v provozu školky.

Uvědomme si, že v minulých dobách do školky chodily děti ro-
dičů, kteří měli v obci zázemí babiček a dědečků. Děti chodily 
převážně na dopolední výuku. Za posledních deset let přibylo 
v obci téměř 200 obyvatel. I když se v žargonu říká, že jsou to 
náplavy, není tomu tak. Jejich děti jsou již starousedlíci a naší 
povinností je postarat se o  všechny obyvatele obce. Proto je 
nutné zajistit podmínky pro slušný život v obci i těm, kteří tvoří 
nové rodiny a nemají v obci zázemí třetí generace. Z toho dů-
vodu byla rozšířena kapacita školní družiny a výše zmiňované 
úpravy ve školce.

Letos oslaví žatčanské SDH 120 let od založení spolku v Žatča-
nech. Vyvrcholením těchto snah je pořízení nového vozidla, do-
pravního automobilu Fiat Ducato pro jednotku SDH. Na oslavy 
11. září přislíbil účast hejtman Jihomoravského kraje a vrcholní 
představitelé hasičského záchranného sboru. Po mši sloužené 
za zemřelé hasiče bude následovat vysvěcení zásahových vo-
zidel SDH, jak je to zvykem. Na zásahovou jednotku si během 
běžného života málokdo vzpomene. Ale když dojde k mimořád-
ným situacím, starosta se má o  koho opřít. A  nejen starosta, 
také kraj i stát.

Proto obec v maximální míře činnost SDH podporuje a váží si 
činnosti jejich členů.  

Věřím, že zastupitelstvo, které vzejde z  letošních voleb, bude 
ctít tradice a pracovat pro další rozvoj obce ke spokojenosti nás 
všech.

VÝBĚR Z JEDNÁNÍ ZO ZA OBDOBÍ 
DUBEN 2022 – SRPEN 2022

20. dubna:

ZO schvaluje Pravidla o stanovení podmínek prodeje pozemků 
z majetku obce Žatčany.

ZO schvaluje Výroční zprávu o  činnosti a  hospodaření školy 
za školní rok 2020/2021.

ZO Žatčany schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské 
školy, Žatčany, příspěvkové organizace za rok 2021.

ZO schvaluje závěrečný účet obce za rok 2021 a souhlasí s ce-
loročním hospodařením obce Žatčany za rok 2021, a to bez vý-
hrad.

ZO schvaluje uzavření hromadné licenční smlouvy o veřejném 
provozování č. VP_2022_44133 mezi OSA a Obcí Žatčany na rok 
2022 o užití hudebních děl prostřednictvím místního rozhlasu 
v ceně 6 512,95 Kč.

ZO schvaluje Smlouvu o dílo č. ÚPD – 129/2022, jejíž předmě-
tem je „Změna č.1 územního plánu Žatčany vč. úplného znění“.

ZO schvaluje navýšení příspěvku DSO Region Cezava pro obce 
členy MAS Slavkovské bojiště o 4 620 Kč.

ZO schvaluje pro Myslivecký spolek Žatčany finanční dar ve výši 
15 000 Kč.

ZO schvaluje pro organizaci Misijní klubko Žatčany finanční dar 
ve výši 4 000 Kč.

ZO schvaluje pro organizaci Modelářský klub Alka Žatčany 
finanční dar ve výši 15 000 Kč.

ZO schvaluje pro SDH Žatčany finanční dar ve výši 15 000 Kč.

ZO schvaluje finanční příspěvek pro Linku bezpečí, z.s. ve výši 
3 000 Kč.

ZO schvaluje dotaci Římskokatolické farnosti Žatčany na opravu 
ohradní zdi kolem hřbitova – pozemek parc. č. 3 v areálu koste-
la Nejsvětější Trojice, k. ú. a obec Žatčany ve výši 300 000 Kč.

ZO schvaluje Smlouvu o  bezúplatném převodu komunikace 
mezi Sdružením Malá Niva a Obcí Žatčany v hodnotě 4 084 968, 
93 Kč.

ZO bere na vědomí informaci o navýšení cen za poskytované 
služby firmou SUEZ CZ a.s. pro rok 2022 formou mimosmluv-
ního ujednání.

ZO schvaluje finanční spoluúčast obce s pořádáním zábavného 
odpoledne na hřišti ve středu 29. 6. 2022.

ZO schvaluje Smlouvu o  převodu vlastnictví k  majetku České 
republiky ev. č. 62-2-8101/2022 na převod radiostanice v hod-
notě 41 782,20 Kč a nabíječe v hodnotě 5 037,03 Kč mezi HZS 
JMK a obcí Žatčany.

ZO schvaluje finanční dar při příležitosti vítání občánků do obce 
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ve  výši 5  000 Kč pro každého občánka dle jmenovitého 
seznamu.

18. května:

ZO schvaluje dotaci pro sociální služby ORP Židlochovice na rok 
2022 ve výši 10 400 Kč.

ZO schvaluje finanční částku 20  000 Kč na  úhradu kapely 
Lácaranka a 10 000 Kč na úhradu kapely Hovorané jako podpo-
ru žatčanských hodů 2022. Poplatky OSA si uhradí pořadatelé. 
ZO schvaluje vyčlenění části návsi pro pořádání hodů ve dnech 
11. – 13. 6. 2022.

ZO schvaluje realizaci stavby „Pergola u  rodinného domu“ 
na parcele parc. č. 540 v k. ú. Žatčany dle předložené projek-
tové dokumentace.

ZO schvaluje návrh kupní smlouvy k  prodeji pozemků 
p.č. 3042/1 a 3042/2 v k.ú. Žatčany ve vlastnictví obce Žatčany.

ZO schvaluje zveřejnění Záměru č. 1/2022 prodeje pozemků 
p.č. 3042/1 a 3042/2 v k.ú. Žatčany ve vlastnictví obce v tomto 
znění: Záměr č. 1/2022 obce Žatčany prodat nemovitý majetek 
dle §39 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění. Obec Žatča-
ny tímto zveřejňuje svůj záměr prodat níže uvedený nemovitý 
majetek: pozemek parc. č. 3042/1 o výměře 939 m2 , pozemek 
parc. č. 3042/2 o výměře 179 m2 , zapsané na LV 10001 v k. ú. 
Žatčany, trvalý travní porost. Oba dotčené pozemky jsou ve vý-
lučném vlastnictví obce. Prodej pozemků je možný jen společ-
ně výlučně za účelem výstavby objektu k bydlení – rodinného 
domu. K oběma pozemkům, které jsou vedle sebe, je přístup 
z  veřejné komunikace. Kupující bude mít možnost připojit se 
na své náklady k těmto inženýrským sítím: plyn, vodovod, splaš-
ková kanalizace a elektřina, které se nacházejí v blízkosti těchto 
pozemků. Minimální cenu pro prodej pozemku stanovuje obec 
ve  výši 2  500 Kč/m2 . Nabídky ke  koupi lze podat písemnou 
formou na předepsaném formuláři, a  to osobně na podatelnu 
OÚ Žatčany v úředních hodinách nebo poštou v zalepené obál-
ce s nápisem „Záměr č. 1/2022“ s označením „NEOTEVÍRAT“. 
Na obálce budou dále uvedeny údaje žadatele: jméno, příjmení 
a adresa. Termín pro předložení nabídek je 18. 7. 2022. Termín 
otevírání obálek je 20. 7. 2022 v 19,30 hod. Podmínky prodeje 
jsou stanoveny v návrhu kupní smlouvy a v Pravidlech prodeje 
pozemků.

ZO schvaluje ZŠ a  MŠ Žatčany čerpání financí z  investičního 
fondu ve  výši 165  793 Kč na  uhrazení faktury za  rekonstrukci 
učebny.

ZO schvaluje jako dodavatele dopravního automobilu značky 
FIAT Ducato v  ceně 1  218  107 Kč s  DPH, firmu AGROTEC a.s., 
Hustopeče.

ZO schvaluje podporu akcí se spoluúčastí obce pro žatčanské 
tanečníky ve výši 4 800 Kč, pro Začanské mužáky ve výši 50 % 
z  účtované ceny dopravy, tj. cca 3000 Kč, pro Budulínek cca 
5 000 Kč. Částky budou proplaceny na základě předložených 
dokladů.

ZO neschvaluje podpis smlouvy s  firmou Hrušecká stavební 
spol. s r. o., U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky na akci „Nástavba 
a stavební úpravy ZŠ Žatčany“ z důvodu nevypsání dotačního 
titulu Ministerstvem financí ČR v roce 2022.

ZO pověřuje starostu oslovením a  výběrem subjektu, který 
obci zpracuje zadání pro studii rozšíření ZŠ do dvora (dle ceny, 
termínu dodání, referencí…).

ZO pověřuje starostu prověřením možnosti přepracování pro-
jektu „Nástavba a stavební úpravy ZŠ Žatčany“ pro žádost o do-
taci z projektu IROP.

15. června:

ZO schvaluje počet členů zastupitelstva obce na  období 
2022–2026 v počtu 11 členů ZO.

ZO se u akce „Obec Žatčany-dopravní automobil“, zavazuje do-
financovat rozdíl mezi celkovou cenou předmětu plnění a po-
skytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů.

20. července:

ZO neschvaluje prodej pozemků parc. č. 3042/1 a  3042/2 
v k. ú. Žatčany žadatelům XXXXXXX a XXXXXXX, neboť jejich 
nabídka 850 Kč/m2 nedosáhla minimální ceny 2 500 Kč/m2, kte-
rou obec v Záměru č. 1/2022 stanovila.

ZO schvaluje na  opravu Fialova kříže v  Zadních dílech v  k.ú. 
Žatčany restaurátora MgA. Dominika Fialu, Žatčany 56 a pově-
řuje starostu uzavřením smlouvy ve  výši 112  500 Kč bez DPH 
s termínem realizace do 31. 12. 2022.

ZO pověřuje starostu jednáním s firmou Kentico o spolupráci při 
vysázení stromků v k.ú. Žatčany, o počtu stromků, výběru vhod-
né lokality a financování výsadby.

ZO souhlasí s koncepcí vnitřních úprav v budově mateřské školy 
č.p. 298, projednanou s hygienou a vedením školy a pověřuje 
starostu upřesněním úprav a řízením stavby.

ZO schvaluje příspěvek Začanským mužákům na  úhradu do-
pravného do Dambořic ve výši 3 200 Kč.

ZO schvaluje neinvestiční dotaci pro Tělocvičnou jednotu Sokol 
Žatčany ve výši 45 000 Kč na rok 2022.

ZO schvaluje ZŠ a MŠ Žatčany čerpání z fondu investic ve výši 
44 261, 80 Kč na technické zhodnocení majetku – el. přípojku 
modulární MŠ.

ZO schvaluje realizaci přístřešku vstupních dveří rodinného 
domu Žatčany č. p. 58 dle předloženého nákresu.

ZO schvaluje záměr „Částečná demolice RD Žatčany č. p.  97 
na pozemku p.č. 91 v k.ú. Žatčany“ dle předloženého projektu.

17. srpna:

ZO pověřuje starostu jednáním s Firmou Kentico o výsadbě stro-
mů a zajištěním akce.

ZO bere na vědomí informace o pokračování stavebních úprav 
v základní a mateřské škole před zahájením nového školního 
roku a průběžné financování stavebních úprav z vlastních pro-
středků školy.

ZO schvaluje finanční příspěvek pro žáky ZŠ Žatčany dle se-
znamu předloženého školou. Žáci prvního ročníku dostanou 
2 000 Kč, žáci druhého až pátého ročníku 1 000 Kč.

ZO schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve 
výši 300 000 Kč na pořízení nového dopravního automobilu pro 
JSDH Žatčany.

ZO schvaluje uzavření Pojistné smlouvy č. 4786842386 s pojiš-
ťovnou Generali Česká pojišťovna na sdružené pojištění vozidla 
Fiat DUCCATO a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

ZO pověřuje starostu zkonzultováním projektu „Snížení energe-
tické náročnosti modulární MŠ“ tak, aby na stavbu bylo možné 
v budoucnu namontovat fotovoltaické panely.
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ZO souhlasí s předloženou dokumentací projektové kanceláře 
Jančálek s.r.o. na akci „ČOV Měnín - intenzifikace a moderni-
zace“.

ZO schvaluje dotaci pro Tělocvičnou jednotu Sokol Žatčany 
na akci „Opravy elektroinstalace v budově Sokolovny“ ve výši 
120 000 Kč.

ZO schvaluje příspěvek Začanským mužákům proplacením 50% 
faktury za dopravu na mezinárodní folklorní festival v Brně cca 
ve výši 3 000 Kč.

ROZHOVOR SE ZASTUPITELEM
MVDR. ONDŘEJEM RYBOU

Mgr. Tomáš Kalla

Ondřej Ryba (narozen 23. dubna 1978 v  Brně) až na  první tři 
roky života, kdy jeho rodiče stavěli dům, žije trvale v Žatčanech. 
Základní školní docházku absolvoval, jak bylo tehdy běžné, 
na střídačku v Telnici, Žatčanech a v Újezdě. Dokončil dnes již 
neexistující brněnské gymnázium na Táborské ulici. Následně 
pokračoval ve studiu na Veterinární a farmaceutické univerzi-
tě Brno na  Fakultě vet. lékařství. Od  jejího ukončení pracuje 
jako soukromý vet. lékař pro malá i velká zvířata. Je ženatý, má 
3 děti a dům plný zvířat. Je členem Sokola, mysliveckého spol-
ku a rybářského svazu.

Ondro, všiml jsem si, že na kandidátce Sokola letos nejsi. 
Čím to je?
Po zralé úvaze jsem se rozhodl letos nekandidovat. Časová ná-
ročnost mého povolání a určitá vyhořelost si žádá změnu.

Není to škoda? Minule ses dostal z posledního místa.
Lidé v tebe mají velkou důvěru.
Nezastírám, že při minulých volbách jsem byl mile překvapen 
podporou občanů. Ale už tehdy mělo mé poslední místo na kan-
didátce svůj důvod a bylo myšleno jen jako podpora kandidátky 
Sokola. Ale abych nezklamal důvěru ve mně vloženou, do za-
stupitelstva jsem nakonec nastoupil. Víš, v ordinaci končím ka-
ždý den v 18 hodin a i v sobotu mám dopolední provoz. Na to, 
abych se věnoval svým koníčkům, rodině a hlavně dětem, které 
ostatně rostou strašně rychle – přímo před očima, už skoro ne-
zbývá čas. Rozhodl jsem se tedy letos nekandidovat.

Připomeň ostatním kolikrát jsi v zastupitelstvu figuroval.
Od roku 2006 - 16 let - za tu dobu jsem zažil 2 starosty a nespo-
čet ředitelek ZŠ.

Vzpomeneš si na  nějaký zásadní moment za  celou dobu? 
Něco, z čeho máš radost?
Zásadních momentů bylo víc. Dobrý pocit jsem měl, kdykoliv se 
podařilo získat finance na realizaci podpory životního prostředí. 
Když srovnám vzhled krajiny okolí Žatčan dnes a před 20 roky... 
Díky dotační podpoře, a  i  darovaným pozemkům se nám po-
dařilo vybudovat takové množství biocenter, které nám okolní 
obce mohou jen závidět. Jsem moc rád, že se nám povedlo 
zavést tradici Dne pro obec ( jako jedné z prvních obcí v okolí). 
Letos byl už, pokud dobře počítám, 12. ročník.

Kdybys to měl shrnout, převažují v tobě kladné
nebo záporné pocity?
Já jsem pozitivní člověk, takže se snažím vždy negativní pocity 
vytěsnit a užít si to dobré. Čeho ale lituji je, že se za celou dobu 
mého pobytu v zastupitelstvu nepodařilo vyřešit otázku žatčan-
ského rybníku (opravu stavidla, regulační řád vody, parkování 
automobilů a případně vznik místního spolku). Vše je rozpraco-
vané, jenže se vždy objeví nějaké ale.

Kromě tohoto tématu, je něco dalšího,
s čím ses těžko smiřoval?
Asi s loňskou situací okolo ZŠ. Za svou kariéru zastupitele jsem 
zažil krizové stavy ve  škole mnohokrát a  vždy měly podobný 
průběh. Z  mého pohledu by zastupitelstvo nemělo fungovat 
jako soudní tribunál, který rozhoduje o vině a  trestu, ale jako 
mediátor, který zklidní situaci a zprostředkuje dohodu. Bohužel 
zatím vždy zvítězily emoce.

Všichni známe tvé povolání. Jak moc tě vytěžuje?
Dost. Není to jen o samotné práci, ale i o  téměř neustálé po-
hotovosti 7 dní v  týdnu 24 hod, kterou držím pro zemědělské 
podniky.

U tvého domu je někdy doslova zácpa. Přemýšlel jsi někdy 
o tom, že by sis skrz obec prosadil parkoviště?
Ano, občas je to problém. Tímto se omlouvám sousedům v okolí 
za  komplikace s  parkováním. Snažím se objednávat pacienty 
tak, aby se auta nehromadila, ale obzvláště začátkem týdne 
přijede i dost neobjednaných. Problém parkovacích míst vidím 
jako velkou výzvu i pro budoucí zastupitele. Začíná to být pro-
blém na celém území obce. Před čtyřiceti lety bylo max. jed-
no auto v  rodině, před dvaceti už byly standardem dvě auta 
a  teď jich také neubývá, plus k  tomu přibývají navíc motorky 
a  mopedy. Novostavby musí ke  kolaudaci splňovat podmínky 
v počtu parkovacích míst, ale stávající výstavba už nemá pro-
story na parkování nafukovací. Do budoucna bude potřeba řešit 
i parkování elektromobilů a jejich nabíjení.
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Když se bavíme o  budoucím zastupitelstvu, koho bys rád 
viděl v dalším období jako tvého nástupce? 
Myslím, že každý z kandidátů do voleb v naší malé obci má ně-
jakou představu, co vylepšit, a má tedy co nabídnout. V zastupi-
telstvu funguje stranická příslušnost a koordinované hlasování 
snad jen při volbě vedení obce a pak už ve výsledku vystupuje 
každý jako osobnost a dle svého nejlepšího svědomí i hlasuje 
nezávisle na  ostatních. Mnohokrát je velmi těžké rozhodnout 
správně. Na danou věc se musí nahlížet pohledem více zájmo-
vých skupin a najít nejlepší řešení nemusí nutně znamenat i nej-
méně vadící. Holt nikdy se nezavděčíš lidem všem. Jsem moc 
rád, že v našem zastupitelstvu zatím vždy proběhla jen slušná 
a plodná (i když někdy vyčerpávající) diskuse a jednání se obe-
šla bez osobních výpadů, nadávek a obstrukcí ( jak o tom někdy 
slýcháváme z jiných zastupitelstev).

Chceš na závěr něco sdělit našim občanům?
Aby se zajímali o dění v obci a klidně se i zapojili. Aby se nebáli 
předložit své nápady postřehy, připomínky. To, že se něco ne-
podaří hned prosadit neznamená, že to nepůjde později anebo 
se najde jiné třeba i lepší řešení. Obec není jen místo, kde mám 
dům, ale i životní prostor pro celou mou rodinu. Myslím, že u nás 
v Žatčanech se pořád něco děje – stačí se podívat do kulturní-
ho kalendáře – plesy, zábavy, hody, sportovní turnaje, košty, 
výlety, zájezdy, divadla, výstavy, soutěžní odpoledne pro děti. 
Máme hromadu spolků – hasiče, sokoly, orly, modeláře, skauty, 
myslivce, stačí si jen vybrat a přijít… 

ZE ZÁKULISÍ ZASTUPITELSTVA

Mgr. Tomáš Kalla

V rámci srpnového zastupitelstva jsem si do deníčku zapsal 
možná jeden z posledních milníků mé politické kariéry. Schůze 
začala netradičně výjezdem na vedlejší půdu mateřské školy, 
kde jsme obhlíželi probíhající rekonstrukci původních prostor. 
Myslím, že nemluvím jen za sebe, když řeknu, že jsem se cítil 
jako nováček na detektivní stanici, který po dlouhých měsících 
strávených nad papírováním u stolu, konečně dostal příležitost 

vyrazit do terénu. A tak jsem si tyto chvíle náramně užíval, zvlášť 
když jsem nikdy předtím neměl možnost prolézt budovu skrz 
na skrz.
Před čtyřmi lety jsem si vzal za cíl pozvednout zpravodaj na 
vyšší úroveň. Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se na 
spolupráci podíleli, podporovali mě, poskytovali zpětnou vaz-
bu a posílali nápady a inspirace, které pomohly číslo od čísla 
vylepšovat. Jestli se to v konečném součtu opravdu povedlo, 
nedokážu objektivně vyhodnotit, to musíte udělat vy. Jedno je 
však jisté. Jestli za měsíc budu redakční agendu předávat své-
mu nástupci, určitě mi ukápne slza.

ROZVOJ OBCE

INVESTIČNÍ PRIORITY V ROCE 2022 

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

Největší prioritou a současně i nejobtížnějším úkolem obce je 
rozšíření základní školy. Přestože se na tomto projektu pracuje 
již řadu let, ještě nejsme u cíle. Rád bych zrekapituloval vývoj 
i současnou situaci v této oblasti.

V roce 2015 se v programu rozvoje obce na období 2016–2019 
objevuje myšlenka na vybudování jednotného školního areálu, 
kdy by v  zahradě základní školy vznikla nová mateřská škola 
s jídelnou pro základní školu. Současně by se do dvora základní 
školy přistavěly další učebny ZŠ a obě budovy by se propojily. 
Cílem bylo vybudovat dostatečně kapacitní prostory pro zvyšu-
jící se počty narozených dětí v obci a také dosáhnout zlepšení 
provozu ZŠ i MŠ.

V roce 2017 byla zpracována studie s vizualizací řešení. V červ-
nu 2018 byla vybrána projekční firma k  vypracování projektu 
stavby a  zajištění stavebního povolení. Současně byl vybrán 
zpracovatel žádosti o  dotaci v  rámci Integrovaného regionál-
ního operačního programu. Do ukončení termínu výzvy na kon-
ci října 2018 se však nepodařilo zpracovat všechny potřebné 
podklady. Proto bylo rozhodnuto po  dopracování projektu 
využít dotačního programu Ministerstva financí na  podporu 

regionálního školství. Zde byla v  dubnu 2020 podána žádost 
na výstavbu nové mateřské školy. K zásadnímu problému však 
došlo na  straně projektanta, kdy projektant nedodal výstupy 
v termínech daných smlouvou. Přes opakované urgence obce 
nedošlo k nápravě a obec vypověděla smlouvu. Časová ztráta 
již nešla napravit a chybějící stavební povolení obci neumožnilo 
využít dotace z Ministerstva financí. Když se projevily uvedené 
problémy, tak zastupitelstvo přistoupilo k alternativní variantě. 
Vzhledem k počtu dětí, které se od září 2020 hlásily do mateř-
ské školy bylo jediným řešením zvládnutelným v  řádu měsíců 
využití technologie modulární stavby mateřské školy. Ta byla 
vybudovány v areálu stávající MŠ na podzim 2020. Kvůli pro-
tahujícím se jednáním ohledně navýšení kapacit a požadavkům 
krajské hygienické stanice na vybavení MŠ se podařilo novou 
část MŠ otevřít až v lednu 2021. Tímto krokem byly dlouhodobě 
vyřešeny kapacity mateřské školy. Současně to ale znamenalo 
konec plánům na společný areál MŠ a ZŠ.

Rozšíření základní školy se proto začalo připravovat nezávis-
le na MŠ. Na konci roku 2020 bylo připraveno výběrové říze-
ní na  projektanta přístavby či nástavby ZŠ. V  lednu 2021 byli 
vybráni jako projektanti Múčka Veselý architekti s.r.o. (MVA). 
Zajímavé bylo, že obě projekční kanceláře, které se přihlásily 
do soutěže, považovaly za nejracionálnější řešení nástavbu, tj. 
zvýšení stávající budovy o  jedno patro. MVA zvládli během tří 
měsíců připravit projekt v takové podobě, aby bylo možné zno-
vu zažádat o dotaci v dotačním programu Ministerstva financí 
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na podporu regionálního školství. Zde jsme bohužel v poli sto-
vek žádajících obcí neuspěli.

Do konce roku 2021 byl projekt nástavby ZŠ kompletně dopra-
cován a následně bylo získáno stavební povolení. Na jaře 2022 
byl ve výběrovém řízení vybrán zhotovitel stavby. Obec tak byla 
plně připravena k podání žádosti o dotaci a měla velkou šanci 
získat maximální počet bodů. Bohužel tradiční program Minis-
terstva financí na  podporu regionálního školství nebyl v  roce 
2022 vypsán.

Školní rok 2022/2023 je posledním rokem, kdy se žáci bez 
komplikací vejdou do  stávajících tříd. Po  nástupu cca 16 dětí 
do prvního ročníku v  tomto školním roce, budou v dalších le-
tech přicházet k zápisu obdobně početné ročníky. Provoz bez 
dalších učeben nebude možný. Zastupitelstvo tak stálo před di-
lematem, jak financovat stavbu. První polovina roku 2022 byla
ve stavebnictví obdobím neustálého a nevypočitatelného růstu 
cen. Vysoutěžená cena nástavby školy činila 34 mil Kč. s DPH. 
Se zohledněním následného nárůstu cen materiálů a odhado-
vanými vícepracemi bylo dle názoru nezávislého odborníka nut-
no počítat minimálně s 40 až 45 mil. Kč. To by znamenalo využití 
všech naspořených prostředků obce a úvěr ve výši 30 mil. Kč. 
Tím by se na období až 20 let zásadně omezily možnosti reali-
zace dalších investic.

Vzhledem k  nedostatečným finančním zdrojům a  nemožnosti 
stanovit konečnou cenu nástavby zastupitelstvo 18. 5. 2022 
rozhodlo o  odkladu realizace projektu. Současně podniklo 
kroky k  přípravě alternativních řešení. Byla zpracován odhad 
nákladovosti rozšíření ZŠ do dvora a bylo zjištěno, že finanční 
rozdíl není zásadní. Projektant byl požádán o úpravu projektu 
do úspornější podoby (bez rozšíření půdorysu stavby a bez jí-
delny, která se řeší úpravou prostor MŠ), kterou by obec zvládla 
snadněji ufinancovat (současně bude v roce 2023 opět usilovat 
o dotaci). Současně se prověřuje i změna technologie stavby. 
Předpokládá se provedení formou montované nástavby. Toto 
řešení by umožnilo provedení ve  výrazně kratší době během 
letních prázdnin a odpadly by problémy s hledáním náhradních 
vyučovacích prostor. Hned po úpravě projektu by měl být vy-
brán dodavatel stavby tak, aby měl dost času připravit si vše 
pro rychlou výstavbu od konce června 2023. V případě, že by 
byly zjištěny zásadní technické problémy tohoto řešení, začalo 
by se na konci roku 2022 pracovat na záložní variantě formou 
modulární přístavby do  dvora. Byly tedy podniknuty všechny 
potřebné kroky, aby od školního roku 2023/2024 byly zajištěny 
potřebné prostory pro výuku.
.

ČINNOST ROZVOJOVÉHO VÝBORU

Ve volebním období 2018–2022 se rozvojový výbor sešel cel-
kem 22x. Setkání se tedy konala vždy cca 6x ročně. Výbor 
sehrál roli přípravného týmu pro diskuzi různých rozvojových 
témat. Šlo zejména o sestavení podkladů k projektům, návrhy 
variant řešení různých problémů, přípravu programu rozvoje 
a návazné každoroční hodnocení a aktualizace. Všechny závě-
ry výboru byly následně projednány na zastupitelstvu. Jednání 
výboru se v případě zájmu účastnili i zastupitelé nečlenové vý-
boru, aby využili příležitosti s předstihem se zapojit do diskuze 
a hledání řešení.

PRVNÍ VÝSLEDKY SČÍTÁNÍ OBYVATEL 2021

V  březnu 2021 proběhlo po  deseti letech sčítání lidu, domů 
a bytů. V roce 2022 začalo postupné zveřejňování dat z šetření 
obyvatel.

Sčítání je jedinou možností, jak zjistit některé unikátní údaje 
a  také jak ověřit skutečný počet obyvatel obce. Počet obyva-
tel obcí mezi sčítáními je totiž vypočítáván na základě přičtení 
počtu narozených a přistěhovalých a odečtení počtu zemřelých 
a  vystěhovalých. Ne všichni vystěhovalí (zejména do  zahrani-
čí) však toto nahlásí, a  tak vznikají rozdíly oproti skutečnosti. 
V Žatčanech činil během 10 let rozdíl mezi skutečností zjištěnou 
sčítáním a uvedeným výpočtem 16 osob. Po úpravě činil tedy 
nový oficiální počet obyvatel Žatčan k  1. 1. 2021 celkem 908, 
ke konci roku 2021 to potom bylo 929 obyvatel. V průběhu roku 
2021 se v obci narodilo 13 dětí a 4 obyvatelé zemřeli. Přistěho-
valo se 32 obyvatel, zatímco vystěhovalých bylo pouze 20.

Zatímco průběžné statistiky obyvatel započítávají obyvatele 
s trvalým pobytem, tak sčítání zachycuje obyvatele s obvyklým 
pobytem. Těch bylo k rozhodnému okamžiku sčítání 26. 3. 2021 
v obci 907 (při sčítání v roce 2011 to bylo 767).

Český jazyk jako svou mateřštinu uvedlo 830 osob, moravský 
jazyk potom 17 osob. Z cizích jazyků byla 10x uvedena slovenšti-
na, 5x ukrajinština a 2x angličtina.

V případě národností se počtu 323 osob s českou národností 
blíží 245 osob s národností moravskou. Zajímavé je, že sloven-
skou národnost uvedlo pouze 5 osob a  ukrajinskou 1 osoba. 
243 obyvatel využilo možnosti na tuto otázku neodpovědět.

Ze 701 obyvatel, kteří se vyjádřili k otázce náboženské víry se 
jich 32 % (224) hlásí k Církvi římskokatolické a 12 % (84) k ostat-
ním náboženstvím. 15 % (108) se považuje za věřící, ale nehlásí 
se k žádné církvi a 41 % (285) je bez náboženské víry. V  roce 
2011 bylo ze 485 obyvatel, kteří se vyjádřili, 49 % (237) příslušní-
ků Církve římskokatolické, 7 % (33) ostatních církví, 10 % (49) vě-
řících bez příslušnosti k církvi a 34 % (166) bez náboženské víry.

Ze 714 osob starších 15 let, kteří uvedli v roce 2021 nejvyšší do-
sažené vzdělání jich mělo základní vzdělání 0,4 % (19 % v roce 
2011), střední školu bez maturity 39 % (38 % v roce 2011), 29 % 
střední školu s maturitou (21 % v roce 2011) a 18 % vysokou školu 
(9 % v roce 2011). Nárůst vzdělanosti za období posledních 10 let 
je tedy značný. Výsledky sčítání jsou dostupné na https://www.
czso.cz/csu/scitani2021.
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ZE VZPOMÍNEK ŽATČANSKÉHO RODÁKA  

Vladimíra Sedláčková
kronikářka obce

MUDr. Jan Fiala (1912–2008) se narodil v rodině rolníka Tomáše 
Fialy na  čísle 14. Žil v  Žatčanech do  ukončení studií a  potom 
vykonával lékařskou praxi v  různých místech republiky. Jako 
důchodce žil s manželkou u dcery v Jindřichově Hradci. Vystavil 
ohledací list zesnulého prezidenta Dr. Edvarda Beneše a poté 
byl ošetřujícím lékařem a  přítelem rodiny Hany Benešové. 
Ve  svém rukopisu „Život lékaře Dr.  Jana Fialy a  jeho rodiny“ 
často vzpomínal na dětství a mládí v Žatčanech.
„ … Ve  žních se obsíkalo obilí kosou, než tam vjela sekačka 
tažená koňmi. Hlavní práce v zemědělství byly: setí, okopávání, 
proorávání řepy a kukuřice a hlavně sklizeň obilí, které se ruč-
ně vázalo a dávalo se do mandelů, suché se svezlo do stodol 
a mlátilo se družstevní mlátičkou. …
Každoroční zpestření života na  vsi byly poutě do  Tuřan a  Ža-
rošic. Událostí pro obec byly také každoroční odvody branců 
v Židlochovicích nebo v Hustopečích. Odvedenci přijeli s ozdo-
benými klobouky a  byli středem zájmu hlavně děvčat, proto-
že se oslavovalo taneční zábavou. Jen koupání v řece Cézavě 
a v rybníku bylo omezené pro nedostatek vody. Rybník Hraneč-
ník a Doly sloužil také k plavení koní a máčení povřísel ve žních. 

… Pracovitost lidí na vsi byla obdivuhodná, ale pro nedostatek 
pracovního uplatnění se někteří odstěhovali do  ciziny. Byli to 
bratři Eliášové a František Křivánek do Argentiny. V mých vzpo-
mínkách je trvale zapsána úspěšná režisérská činnost pana ří-
dícího Sekaniny, který uvedl hru od Mahena Jánošík v přírodě. 
Můj otec hrál Jánošíka. Já s bratrem Tomášek jsme hráli studen-
ty. … Ještě vzpomenu vaření povidel u Bínků, které bylo pro nás 
mladé zábavné, protože se muselo celou noc míchat a v  tep-
le podzimním dnů v přítomnosti děvčat bývalo veselo. V obci 
bylo rozšířeno sadařství a  na  lokalitách Tálek a  Knězovky se 
objevovaly na podzim hlídací boudy. Chodili jsme hlídat a rádi 
na tu dobu vzpomínáme, protože oba sady sousedily s potůč-
kem, kde se daly chytat rybičky. … Dlouho se o zábavu a pouče-
ní v obci staraly kočovné divadelní společnosti a na poslední 
vystoupení společnosti v  Žatčanech zůstala tato vzpomínka. 
Společnost přijela v nevhodný čas pilných polních prací, a tak 
byly návštěvy slabé. Jedinou pravidelnou návštěvnicí byla zá-
možná vdova a ta přišla na poslední představení s konví mléka 
a mísou brambor pro herce. Ti povečeřeli a pro jedinou poslu-
chačku zahráli celé představení. Druhý den je odvážel můj otec 
na košiňáku do Brna a jako honorář dostal paruky, které slouží 
divadelnímu kroužku v sokolovně dosud.“ (Pokračování příště.)

Čerpáno z bohatých vzpomínek MUDr. Jana Fialy.

MUŽÁCI

Vladimíra Sedláčková

Do nové sezony se pustili Začanští mužáci s vervou sobě vlastní. 
V květnu zazpívali na oslavě 90. narozenin PhDr. Věry Kovářů, 
která je jejich velkou příznivkyní, bývá častým hostem našich 
hodů a krojovaných plesů. Je významnou moravskou etnogra-
fkou, která se v profesním životě zabývala zejména lidovou ar-
chitekturou a folklorní choreografií.

Koncem května se otevírala galerie Stodola u Jarošů, kde mu-
žáci významně přispěli k  dobré a  příjemné atmosféře celého 

odpoledne. Letošní přehlídka Brněnsko tančí a zpívá se usku-
tečnila v obvyklém termínu a mužáci spolu s Rozmarýnou vy-
stoupili s pásmem Kosení. V Sokolnicích se účastnili oslav 130. 
výročí založení SDH a 150. výročí založení základní školy. Spolu 
s  Rozmarýnou předvedli žertovné pásmo škádlivých písniček. 
Mužáci byli rovněž vidět na  žatčanských hodech, kde zazpí-
vali na návsi před příchodem průvodu, a doprovázeli muzikou 
a zpěvem hodové tance.
V  sobotu 25. června účinkovali v  hlavním programu na  77. 
ročníku MFF ve  Strážnici (viz samostatný příspěvek). V  pátek 
1. července vystoupili v Dambořicích v předvečer VIII. Festiva-
lu folklorních souborů. Spolu s členkami Rozmarýny předvedli 
pásmo Kosení před místní radnicí.

CHASA A MUŽÁCI NA MFF VE STRÁŽNICI

Libor Jaroš

O  víkendu 23.–26. června 2022 se uskutečnil již 77. meziná-
rodní folklorní festival ve Strážnici. Na tomto festivalu vystoupili 
také tanečníci ze Žatčan pod vedením Dominika Fialy a Začanští 
mužáci v pořadu „Cestami lidového tance.“ Je pro nás velikou 
ctí, že autorky pořadu – Martina Pavlicová a  Jana Polášková 
získaly za tento pořad hlavní Cenu MFF Strážnice 2022 za kom-
pletní zpřístupnění odborného a  uměleckého odkazu Zdenky 
Jelínkové, které byl celý pořad věnován.
Nebývá zvykem, že by se nějaká folklórní skupina zúčastnila 
renomovaného mezinárodního festivalu ve  Strážnici něko-
likrát po  sobě v  hlavních pořadech. Úspěšná koncertní šňůra 

mužáků spolu s Újezdskou Rozmarýnou a Žatčanskou chasou 
začala v roce 2018 v komponovaném pořadu „Ta Brněnská mája 
tenká“. Tehdy jsme získali cenu Laureát MFF Strážnice 2018. 
Navázali jsme tak na Žatčanskou účast v  roce 1980 a vnímali 
jsme to jako vrchol našeho folklorního usilování. Následující rok 
2019 jsme byli pozváni zpívat a tančit do Prahy do Valdštejnské-
ho paláce v  rámci Kulturního léta v Senátu. V době covidové 
jsme pak připravili film z písní škádlivých „Jak sem se vože-
nil“, který byl vysílán programovou radou festivalu v roce 2020 
v rámci iFestivalu Strážnice 2020. Takto povzbuzeni jme natočili 
delší film „Písně o trávě“, ten však čeká na své uvedení.
Letos jsme byli přizváni k  další účasti v  programu „Cestami 
lidového tance“. Hlavními aktéry tohoto vystoupení byla 
Žatčanská chasa s  několika přespolními hosty. Mužáci toto 
vystoupení doprovázeli svým zpěvem. K  tanci nám hrála CM 

HISTORIE ŽATČAN A FOLKLÓR
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HODY ŽATČANY 2022

Eliška Kalvodová
hlavní stárka

Po dvouleté covidové pauze se letos konečně podařila uskuteč-
nit v naší obci krásná letitá tradice – ŽATČANSKÉ KROJOVANÉ 
HODY, které se konaly od 11. do 13. 6. 2022. Naše přípravy za-
čaly už v březnu a to zvolením hlavního páru: Romana Janečka 
a Elišky Kalvodové. Vůbec jsme netušili, jaká bude letos účast 
v chase a kolik se nás sejde párů, přece jen jsme lehce vypadli 
z hodového režimu. Ale po zvolení druhého páru – Patrika Mich-
la a Sabiny Pospíšilové jsme se pustili do vymýšlení hodového 
pásma a svolali jsme první zkoušku, na které se nás sešlo krás-
ných sedmnáct párů.
Po  třech měsících stárkovských zkoušek přišel přípravný ho-
dový týden. Ve  středu se sešla celá chasa na  návsi. Děvčata 
se ujala přípravy občerstvení pro šohaje a pomocníky, protože 
ti již tradičně vyrazili skácet máju. Letos jsme měli naši obec-
ní a  to od  p.  Michla, kterému tímto moc děkujeme. Večer se 
chlapci ujali opracovávání a osekávání máje a děvčata úklidu 
na návsi a poté už následovalo příjemné veselí a předhodové 
radovánky. Ve čtvrtek si děvčata pletla věnce, kterými následně 
chlapci ozdobili jejich předzahrádky. Dále během dne probíhalo 
zdobení máje, úklid a  zdobení orlovny a  různé další přípravy. 
V pátek odpoledne došlo k tradičnímu stavění máje, kdy sese-
šla celá chasa, místní i přespolní pomocníci, a úspěšně máju po-
stavili. Večer následovala generální zkouška hodových tanečků 

dětí a zkouška hodového pásma chasy s hudebním souborem 
Začanští mužáci. V sobotu dopoledne proběhly poslední vrchol-
né přípravy a dodělávky před večerní předhodovou zábavou. 
Zahájena byla ve 21:00 nástupem chasy. Po celý večer nás do-
provázela hudební skupina AD HOC TEAM. Sobotní předhodo-
vé zábavy se zúčastnilo přibližně 420 platících. Tímto vám moc 
děkujeme za podporu chasy a obce a doufáme, že jste si zá-
bavu užili. Nedělní hodový den začal krojovanou mší v 9 hodin 
na návsi, dále pokračoval krojovaným průvodem obcí v  16:15, 
kterým jsme došli na náves pod máju, kde následovalo předání 
hodového práva a pavího peří panem starostou. Poté proběhlo 
vystoupení krojovaných tanečků mladších i starších dětí a chasa 
zatančila hodové pásmo brněnských tanců. Dále jsme uvítali 50 
krojovaných stárků z přespolních chas, kterým moc děkujeme 
za návštěvu. Po hodové večeři začala večerní hodová zábava, 
která taktéž byla zahájena krojovaným nástupem chasy. V ne-
děli nás tedy navštívilo něco přes 50 přespolních krojovaných 
a 200 platících. Po celý den nás doprovázela dechová hudba 
Lácaranka z Kobylí.

A v pondělí už jsme hody předali žatčanským ženáčům, kterým 
se moc vyvedly, a my jsme si je náramně užili.

Jménem celé chasy bych chtěla ještě jednou poděkovat všem, 
co se jakkoli na  hodech podíleli, pomocí, příspěvkem nebo 
účastí. Doufáme, že jste si hody užili přinejmenším tak jako my, 
a budeme doufat, že nás navštívíte i v dalších letech.

Kyničan. Naše vystoupení prezentovalo tance z regionu Brněn-
ska zapsané Zdenkou Jelínkovou a nebylo jednoduché ze ši-
rokého spektra možností vybrat jen pár ukázek, aby se vešly 
do časového limitu. Zaujali jsme, tak jako posledně, doposud 
neotřelými písněmi a  tanci. Také harmonií barev a  původním 
střihem dívčích krojů. Není bez zajímavosti, že někteří z mužáků 

si práci Zdenky Jelínkové se souborem Jana Zezuly doposud 
pamatují.

Chvála všem, kdo jsou strážci dávného ohně. Jsou místa, kde 
odkaz našich předků vyhasíná, někde jen tak doutná. Je dobré, 
že u nás doposud hoří jasným plamenem, díky.
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ŽENÁČSKÉ HODY 2022

Lucie Rybová
za ženáče

V pondělí 13. června se v Žatčanech konaly tradiční Ženáčské 
hody. Jako ženáči jsme se opět setkali po dlouhých dvou letech 
vynucené přestávky. Počasí nás tentokrát bohužel dost potrá-
pilo a do poslední chvíle jsme váhali, zda zábavu udělat venku 

na návsi nebo v orlovně. Nakonec jsme se rozhodli neriskovat 
a uspořádat zábavu uvnitř. Konečný počet ženáčských párů byl 
až do nástupu trochu nejistý – sešlo se nás 8 párů. Mezi že-
náče jsme letos přivítali manžele Saloňovy. Na zábavu dorazili 
i přespolní krojovaní z blízkých i vzdálenějších vesnic. V průbě-
hu večera jsme si již tradičně zatančili tanec šotyšku a během 
přestávek dechové hudby Hovorané jsme si společně v kole za-
zpívali. Zábava se vydařila, rádi jsme se potkali s přáteli a užili si 
příjemný večer. Těšíme se, že se opět setkáme příští rok.
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ZE ŠKOLKY A ŠKOLY

JARO A LÉTO V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLCE

Michaela Simandlová
za kolektiv MŠ

S příchodem jara se do naší školky konečně naplno vrátil kultur-
ní i společenský život. Vše jsme odstartovali velkolepou oslavou 
svátku všech maminek, kterou jsme zahájili krátkým hudebním 
vystoupením. Pro maminky bylo poté připraveno sladké občer-
stvení z kuchařského umění samotných dětí a ve všech koutech 
naší školky čekaly maminky aktivity šité přímo na  míru – na-
vlékaly korálkové náramky, zdobily květináče a sázely mateří-
doušky, poznávaly druhy ovoce podle chuti skládaly kamenná 
srdíčka se vzkazem pro ostatní a v relaxační zóně s příjemnou 
atmosférou klidné hudby a  jemné vůně se nechaly maminky 
masírovat přímo od svých ratolestí.
Předškoláci ze třídy Medvídků se vydali na  cyklovýlet v  okolí 
Žatčan. Všichni se vrátili s úsměvem na tváři a s dobrým poci-
tem ze zdolání cyklotrasy, kterou pro ně připravila paní učitelka 
Kristýnka a Zuzanka. Navštívily nás i známé TETINY s pohádko-
vým vystoupením. Pod rukama všech dětí vznikl projekt Hmyzí 
hotel na Ovčírnách, který je možné vidět v předních prostorách 
zahrady naší mateřské školky. Díky krásnému počasí se z nás 
stali i venkovní umělci. Jako plátno nám posloužila potravinová 
fólie natažená mezi stromy a pod rukama dětí vznikala hotová 
malířská díla. Medvídci navštívili Základní školu, kterou si peč-
livě prohlédli a dokonce si vyzkoušeli jaké je to sedět ve školní 
lavici a plnit úkoly zadané paní učitelkou. Celá školka se také 
vydala na  společný dopolední výlet, a  to na  ekofarmu Jalový 
dvůr u Křižanovic. Během návštěvy ekofarmy jsme se seznámili 
se spoustou domácích zvířat a naučili jsme se i něco o tom, jak 
se o  zvířátka starat. Projeli jsme se v  kočáře taženým koňmi 
a  kdo měl odvahu a  chuť projel se i  na  poníkovi. Dopoledne 

jsme zakončili procházkou k místnímu rybníku a potom už nás 
autobus odvezl zase zpět do školky.
Ani letos jsme nezapomněli na ty naše poklady a k oslavě svát-
ku dětí jsme připravili zábavné dopoledne plné her, soutěží, 
pokusů a tance na zahradě u školky. Letošní předškoláci si uži-
li ještě výlet společný se základní školou, a  to do ZOO Lešná 
ve Zlíně. Pro všechny bylo největším zážitkem krmení rejnoků 
přímo z ruky a také krásný nový výběh pro slony.
Letošní školní rok jsme zakončili velkolepou akcí na  místním 
fotbalovém hřišti. Po celou dobu akce nás bavili Křemílek s Vo-
chomůrkou a balónkový klaun na chůdách. Kromě sportovních 
stanovišť různého druhu se sladkou odměnou zkoušeli děti ha-
sit hořící domeček pod vedením místních hasičů, mohli skotačit 
na skákacím hradě, ochutnat cukrovou vatu, nechat se „teto-
vat“ nebo malovat na obličej. K dispozici byl i legrační fotokou-
tek. Nechybělo ani vystoupení taneční skupiny dětí ze Sokolnic 
pod vedením paní Bartůškové. Velkým slavnostním okamžikem 
bylo pasování letošních předškoláků z  naší mateřské školy 
na prvňáčky přímo od rytíře a jeho paní. Za pomyslnou bránou 
do ZŠ se s dětmi přivítala paní ředitelka a popřála dětem mno-
ho úspěchů. Škola se rozloučila s  děvčaty z  páté třídy, která 
přechází na druhý stupeň základní školy do Újezda. Nádherné 
horké odpoledne jsme zakončili profi diskotékou s animačním 
programem. Po celou dobu bylo možné zakoupit si občerstvení 
v okénku, pro děti bylo volně k dispozici pití a něco k zakousnutí
Celou tuto akci, bychom nemohli uskutečnit bez podpory mno-
ha lidí. Proto touto cestou ještě jednou mockrát děkuji všem, 
kteří se jakkoliv podíleli na uskutečnění tohoto krásného odpo-
ledne, protože bez Vás by to zkrátka nešlo. A za šťastný úsměv 
na tvářích našich dětí to všechno opravdu stálo za to!
Těšíme se na další společné akce a prozatím Vám všem přeje-
me krásné léto a v září na viděnou.

OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM
ROKEM 2021/2022

Mgr. Petra Štěpková
ředitelka MŠ a ZŠ

Vážení čtenáři a přátelé Základní a Mateřské školy Žatčany,
ráda bych Vám poděkovala za spolupráci v uplynulém školním 
roce a ohlédla se zpět, abych mohla v krátkosti zhodnotit prv-
ní rok, který jsem strávila s novým i již zavedeným kolektivem 
obou škol, s Vašimi dětmi, Vámi rodiči a třeba i jen s náhodnými 
návštěvníky školy.

Rok to byl velice náročný, co se pracovní zátěže i náporu na 
psychiku týká. Převzetí školy bez jakékoli návaznosti, vyžado-
valo mimořádné pracovní nasazení nás všech, kteří jsme se na 
tom podíleli. Každý z nás nově příchozích měl určitou předsta-
vu, jaký bude náš první rok. S vědomím, že ne vše se bude dařit, 
jsme se s vervou pustili do náročné školní práce. Skutečnost 
nás donutila zatnout zuby a velmi tvrdě pracovat, a to mnohem 
déle a intenzivněji, než bylo určeno v pracovní smlouvě a než 

by si zasloužily naše rodiny. Ze začátku nesehraný učitelský tým 
si postupně získával sympatie žáků i rodičů. Paní učitelky, po 
počátečním nejistém oťukávání, připravily žákům krásné hodiny 
proložené hrami a netradičními úkoly. I když to někdy mezi na-
šimi raubíři zaskřípalo, dalo se podle reakcí žáků usuzovat, že 
chodí do školy rádi.

Oslavili jsme Vánoce, Velikonoce, navázali jsme nová přátel-
ství, navštívili jsme společně několik divadel a výstav, vyrazili 
jsme do zoo, přespali jsme ve škole, vyzkoušeli jsme si, jaké by 
bylo být padouchem, otevřeli jsme školní kavárnu, opékali jsme 
špekáčky, zpívali táborové písně, seznámili jsme se osobně s 
některými našimi domácími mazlíčky. Velkou výzvou a trochu i 
prubířským kamenem našich nervů, bylo sjíždění řeky Svratky 
na raftech… No, prostě jsme si společně užili spoustu legrace. 
Také jsme se toho ale dost naučili. V celonárodních srovnáva-
cích testech jsme hrdě obstáli zavedenější konkurenci. Občas 
se nám možná povedlo (někdy i nepovedlo) poslat informace až 
na poslední chvíli, ale snažili jsme se ze všech sil zajistit Vašim 
dětem ty nejlepší podmínky ke studiu i zábavě.

Náš kolektiv se v příštím roce rozšíří o nové posily. Věříme, že to 



1 4 /28 Žatčanský zpravodaj 2022

bude příznivá změna, která přispěje k udržení dobrého jména 
školy.
Ráda bych také poděkovala za dobrou spolupráci s vedením 
obce. Díky tomu bylo možné nakoupit žákům i učitelům nové 
počítačové vybavení i vylepšit zařízení školy i školky.

Jistě je stále co zlepšovat, ale doufejme, že ta nejnáročnější 
část naší společné cesty je již za námi.
Máme upřímnou radost ze všeho, co se podařilo a těšíme se 
na další rok, který budeme moci s Vámi a Vašimi dětmi prožít.

CO JSME PROŽILI V UPLYNULÉM 
ČTVRTROCE

Mgr. Markéta Polehňová
za kolektiv ZŠ

Duben

Se začátkem měsíce dubna jsme otevřeli téma Velikonoc, nej-
větších křesťanských svátků. Letos jsme konečně mohli oslavit 
Velikonoce se všemi tradicemi, které k nim patří. Víte však, jaké 
tradice jsou spjaty s Velikonocemi v jiných zemích? Jak vypadá 
velikonoční klobouk a kde se nosí? Proč jsou Velikonoce v Nor-
sku spjaté s kriminálními příběhy a ve které zemi o Velikonocích 
létají čarodějnice s konvicí na kávu zavěšenou na koštěti? To 
vše a mnoho dalších zajímavostí se dozvěděli ti, kteří si prošli 
letošní stezku „Velikonoční putování“ připravenou pod záštitou 
základní školy a ve spolupráci s obcí.
I ve škole si děti užily velikonoční veselí v podobě hledání va-
jíček. Ačkoli byla tato aktivita nejprve plánovaná ze strany uči-
telek, žáci nejvyšších ročníků projevili zájem uspořádat hledá-
ní ve vlastní režii. Připravili si pro každou třídu vajíčka s úkoly 
a ukryli je v budově školy a na školní zahradě. Díky jejich ši-
kovnosti tak děti zažily napětí při hledání, radost ze spolupráce 
při plnění úkolů, a nakonec získaly i sladkou odměnu v podobě 
perníkového vajíčka od paní Sedláčkové.
Konec měsíce se naopak pojí s  oslavou pohanskou a  tou je 
pálení čarodějnic. Pro žáky třetí třídy si paní učitelka připravila 
speciální čarodějné vyučování. 29. 4. přišly děti do školy v kos-
týmech a byly podrobeny zkoušení ze znalostí lidských – čtení 
s  porozuměním, písemné sčítání, přepis textu i  magických – 
orientace v  runách, čtení pozpátku, poznávání čarodějů z po-
hádek. Všichni zkoušky úspěšně splnili a vysloužili si potvrzení 
o tom, že mohou dále provozovat čarovnou činnost J.

Květen

V  květnu jsme pozvali rodiče a  další příbuzné do  „Kavárny 
ve škole“. Otevřena byla krátkým vystoupením dětí. Poté násle-
dovala hlavní část programu, tedy samotné posezení v kavárně, 
ochutnávku připravených dobrot, a to vše s obsluhou od jejich 
ratolestí.
V  jedné ze tříd byly pro menší i  větší návštěvníky nachystány 
i drobné aktivity, které měly sloužit k  jejich zabavení. Většina 
z  nich však upřednostnila prostory s  občerstvením a  naplnila 
tak smysl celé akce, tedy příležitost k popovídání s ostatními 
rodiči a také možnost neformálního setkání s učiteli. Jsme rádi, 
že jsme mohli tímto způsobem otevřít prostory školy a přiblížit 
se k rodičům našich žáků. Příjemné odpoledne bylo zakonče-
no vtipnou tombolou, ve  které mohli dospělí vyhrát poukazy 
na drobné služby od svých dětí, vnoučat apod. Těžko říci, jestli 
udělal větší radost poukaz na medvědí objetí či sladkou pusu 
nebo poukaz na stlaní postelí a vyklízení myčky J.

V tomto měsíci jsme také zhlédli divadelní představení „Nezbed-
ná pohádka“ připravené místním divadelním spolkem. Předsta-
vení bylo skvělé a mělo velký spád. Žáci se shodli na tom, že 
to bylo to nejlepší, co v letošním roce viděli. Nadšení bylo o to 
větší, že mezi herci byli i jejich spolužáci, kteří hráli úžasně.
Na  konci měsíce proběhla ještě krátká přednáška pro hochy 
z první třídy o policejních složkách, s praktickou ukázkou vyba-
vení státního policisty a  také ochutnávka z  programu „Ovoce 
do škol“. Děti měly nejen možnost vybrané druhy ovoce a zele-
niny ochutnat, ale bylo také využito ve výuce geometrie, zapo-
jeno do diktátu a posloužilo jako předloha ve výtvarné výchově.

Červen

Měsíc červen byl dlouho očekáván, jak ze strany dětí, tak ze 
strany učitelek. Napětí, požadavky a nároky kladené na všech-
ny v podobě ukončování roku, doprobírání učebních látek, psa-
ní písemek a uzavírání známek bylo vyváženo velkými zážitky 
v rámci školního výletu, miniškoly v přírodě a oslavou „Ukončení 
školního roku“.
Na školní výlet do Zoologické zahrady Zlín jsme se vydali spo-
lečně s předškoláky z mateřské školy. Velkým lákadlem tamější 
zoo je krmení rejnoků. I naše děti se na to velmi těšily a s vel-
kým nadšením si nakoupily krmení. No jo, ale jak bezpečně 
nakrmit něco, co má tlamu někde vespod? Pro část dětí to byl 
nepřekonatelný problém a  kvůli strachu chtěly krmení vzdát. 
Většina ale i za přispění učitelek a po vzoru odvážnějších spolu-
žáků tento nelehký úkol zvládla a odváželi si výjimečný zážitek. 
Ještě víc vzrušující bylo procházení výběhu s pelikány. Ti se to-
tiž rozhodli obsadit branku u východu a projít v několika cen-
timetrové vzdálenosti kolem jejich zobáků to byla výzva i pro 
samotné paní učitelky! Po zdolání téměř celé zoo všichni uvítali 
odpočinek v podobě jízdy vláčkem.
Vzhledem k tomu, jak kovid ovlivnil pořádání všech akcí, nebylo 
možné v tomto roce pro děti zajistit klasickou školu v přírodě. 
Bylo tedy rozhodnuto, že se uspořádá alespoň dvoudenní „mi-
niškola“. Čtvrteční vyučování bylo zkráceno a po obědě jsme se 
s dětmi vydali do Brna. Poblíž zoologické zahrady jsme nasedli 
na rafty a sjížděli řeku až k Antroposu. Žádná škola v přírodě by 
pravděpodobně nemohla soupeřit s  takovým dobrodružstvím! 
Při závodech v  rychlosti projetí daného úseku projevily děti 
opravdový zápal pro věc a pádlovaly jak o život. Atmosféra strh-
la i dospělé a všichni se snažili udržet raft ve správném směru, 
což není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Dalším zpest-
řením byly dva jezy, přes které se musela loď přenést. Ve vodě 
naštěstí žádné dítě neskončilo, ale mokří byli někteří dost, díky 
cílenému stříkání, případně nekoordinovanému pádlování ně-
kterého z kamarádů J.
Po návratu zpět do školy proběhlo opékání špekáčků na školní 
zahradě. Poté jsme se pokusily děti uložit. Ty byly celkem ochot-
né zalehnout, zvlášť kvůli slíbenému promítání, ale s usínáním 
to bylo horší. Největším množstvím energie oplývali žáci 2. a 3. 
třídy. Poslední z nich usnuli v půl třetí a první vstávali v pět.
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Druhý den jsme zahájili snídaní v  trávě a  míčovými hrami 
na školní zahradě. Poté se děti věnovaly činnostem nachysta-
nými svými učitelkami.
Posledním počinem bylo „Rozloučení se školním rokem“. Akce 
vznikla spoluprací organizátorů z  mateřské a  základní školy 
a podporou ze strany obce, spolku hasičů a celé řady sponzorů, 
kterým patří velký dík. Malí i velcí návštěvníci si mohli zasoutě-
žit v několika disciplínách, nechat se tetovat nebo si namalovat 
na obličej. Potkat jste tady mohli balónkového klauna i Křemílka 

s Vochomůrkou. V pět hodin se pak slova ujal pan rytíř s dopro-
vodem a svým mečem provedl slavnostní pasování předškolá-
ků. Paní ředitelka a třídní učitelka se poté rozloučily s odcháze-
jícími páťačkami. Tím skončily veškeré oficiality a začala volná 
zábava – tematická diskotéka Tropical island. Postavičky krále 
Jelimána, Spidermana, Minie mouse a Mimoně vytvořily správ-
nou taneční atmosféru a byl to skutečně ohromný závěr celého 
školního roku.
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28. ROČNÍK POCHODU
DO STARÉHO LESA

Alexandr Vörös
starosta Sokola

V sobotu 23. 4. 2022 se po dvouleté pauze mohl konečně uspo-
řádat v pořadí již 28. ročník Pochodu do Starého lesa. Ačkoliv 
ještě v pátek intenzivně pršelo, v sobotu ráno jsme se probudili 
do krásného slunečného dne. Start byl naplánován na 9. hodinu 
od žatčanské Sokolovny. Na trase kolem žatčanského rybníka 
bylo připraveno celkem 6 soutěžních disciplín zaměřených ze-
jména na dovednosti sportovní a zlehka i na ty vědomostní.

Celkem soutěže absolvovalo 89 dětí rozdělených do 9 katego-
rií. Samostatná kategorie byla vyhrazena pro rodiče s dítětem 
v kočárku. Kromě žatčanských dětí se Pochodu zúčastnily i děti 
ze Sokolnic, Újezdu u Brna, Telnice, Mutěnic, Popovic, Křižano-
vic, Měnína, České u Brna, Nesvačilky, Líšně, Prahy a Ukrajiny. 
Sladkou odměnu pak získali vždy první 3 v každé kategorii.

Ve Starém lese u myslivecké chaty byl připravený táborák, kde 
si mohl každý opéct špekáček. Naše milé důchodkyně připravily 
čaj a kávu. Dětem udělala radost nabízená limonáda a tatínkům 
(a určitě i maminkám) se vyčaroval úsměv na tváři, když zjistili, 
že je možné zahnat žízeň pivem.

Jako vždy byl připraven i doprovodný program. Žatčanští hasiči 
předvedli ukázku hasičské techniky, sokolník z brněnského leti-
ště pak s sebou přivezl 2 lovecké sokoly a členové Myslivecké-
ho sdružení Žatčany ukázali dětem výcvik loveckých psů.

Bylo krásné vidět, jak se zase všichni společně baví a jakou ra-
dost mají z takto stráveného dopoledne. Tímto bych rád podě-
koval nejen 170 účastníkům, ale zejména všem, co se podíleli 
na přípravě a realizaci celé akce. Společně se všemi, kteří tuto 
akci pořádají, se těšíme na další ročník a věříme, že si jej všichni 
užijeme.

AKCE KONANÉ V OBCI
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DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
NEZBEDNÁ POHÁDKA

Mgr. Vlasta Sedláčková
režisérka

Před Vánocemi v  roce 2019 jsme s dětmi sehráli v sokolovně 
pohádku Sůl nad zlato. Pak přišla covidová pauza v roce 2020. 
V  roce 2021 jsme s  nácvikem na  podzim začali, ale po  dvou 
měsících opět kvůli covidu skončili. Nevzdali jsme to, od února 
se pokračovalo v přípravě a v květnu 2022 se konečně hrálo. 
Říká se, že všechno zlé je pro něco dobré. V tomto případě se 
to potvrdilo. Nácvik pohádky byl o dva měsíce delší než jindy 

a myslím,že to na výsledku bylo znát. Naše netradiční květno-
vé pozvání přijaly všechny okolní školy, které k nám zveme již 
více než dvacet let. Odměnou pro naše herce byl nejenom po-
tlesk a slova uznání, ale také obrázky a vzkazy,které jim děti ze 
škol posílaly. I nedělní představení se velice povedlo a více než 
dvě stovky diváků všem hercům nadšeně zatleskaly. Díky pat-
ří všem, kteří se na pětiměsíční přípravě divadla podíleli - učili 
děti hrát, skládali hudbu, šili kostýmy, vytvářeli kulisy, masko-
vali herce, tiskli plakáty atd. Největší poděkování patří našim 
hercům, jejichž úžasné výkony byly pro úspěch celého divadla 
tím nejdůležitějším. Věřme, že nový tým režisérek bude v tradici 
žatčanského sokolského divadla dlouhá léta pokračovat.  
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Radka Procházková
předsedkyně Kulturního výboru

„Děti by měly od svých rodičů dostat dvě věci – kořeny a křídla. 
Kořeny mířící do minulosti a křídla, svobodu, volnost, směřují-
cí ke zodpovědné budoucnosti.“ Těmito krásnými slovy vítáme 
vždy naše malé občánky. Ještě jsem nenašla slova, která by se 
k tak krásné slavnosti hodila.
V  letošním roce se nám podařilo přesunout Vítání občánků 

na první polovinu roku. Konečně jsme přivítali dětičky ještě jako 
malá miminka. I krásná, dřevěná kolébka byla konečně využita, 
jak by měla být. Celá slavnost se nesla v pohodové a milé atmo-
sféře a to hlavně díky našim Mužákům. Myslím, že jsme je prá-
vem nazvali perlou žatčanského folklóru. Připravili si pro děti, 
rodiče a hosty, celé pásmo krásných písní. Pan starosta předne-
sl sváteční proslov, paní Sedláčková připravila krásné perníčky, 
bez kterých by tento den nebyl úplný. Děti dostaly finanční dar 
od obce a maminky pěknou kytičku. Také musíme zmínit pana 
Lejsky, žatčanského fotografa, který je vždy ochotný pomoct 
a panu Sýkorovi děkujeme za ozvučení celé akce.

ZÁJEZD PRO SENIORY
FLORIA KROMĚŘÍŽ

Edita Bílá
členka Kulturního výboru 

Konečně bylo možné se zase po čase za normálních 
podmínek vydat na výlet za zážitkem. Ten tentokrát 
nebyl o památkách ani krásných místech, ale o uspo-
kojení zahrádkářského oka a  srdce. Pod záštitou 
obce Žatčany tak 2.května 2022 vyrazil plný autobus 
účastníků zájezdu směrem Kroměříž a to na výstavi-
ště, kde právě probíhala jarní zahradnická a prodejní 
výstava Floria Kroměříž. Za  horkého slunného dne 
tak někteří na výstavě potěšili své oko krásnými kvě-
tinovými vazbami a dekoracemi, jiní nakoupili cibule 
či sazenice krásných květin, stromky, kaktusy, sad-
bu, jiní nářadí a  jiné zahradnické potřeby, někteří si 

poslechli vystoupení skupiny Plavci a myslím, že všichni uspo-
kojili své chuťové buňky dobrým pitím a  jídlem. I o tom je zá-
žitek, který ke  každému výletu prostě patří. Musím konstato-
vat, že jsme z  nákupů a  horka přijeli snad více unavení, než 
z našich toulek po památkách, které jsou zajisté mnohem více 
obohacující.
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8. ŽATČANSKÝ CYKLOVÝLET

JUDr. Milan Bedroš
organizátor akce

Hurá, už nám nic nebránilo (omezení a  jiné ptákoviny) k  po-
klidnému jarnímu cyklovýletu. Počasí bylo excelentní, přímo 
cyklistické – sluníčko a mírný vánek, no prostě paráda, trasa 
pestrá přes údolí Bobravy a  na  otočce oběd. Už se nám do-
stává pod kůži organizování jízdy našeho „pelotonu“ tak, aby-
chom jeli a dojeli společně a bezpečně. Většina účastníků dle 
jejich zájmu dostala do mobilů trasu s navigací. V sobotu dne 
14. 5. 2022 v 10,00 hodin se nás před Hospodou u Severů se-
šlo 25 cykloturistů. Už je tradicí, že se před odjezdem na pa-
mátku společně vyfotíme. Trasa vedla přes Telnici, Otmarov, 
Rajhradice, kolem Rajhradu, Popovic, Želešic údolím říčky 
Bobravy a Radostice do Ořechova. Trasa byla pestrá a protože 
nebylo po dešti, projeli jsme i úseky kolem Bobravy, které by 
v mokru nebyly pro bláto průjezdné. V Ořechově na nás čekal 

vynikající oběd a občerstvení. Na zpáteční trasu jsme se vydali 
přes Mělčany, Bratčice, kde jsme se zastavili v místním Zámec-
kém domácím pivovárku na  okoštování jejich piva. Pak trasa 
vedla přes Sobotovice, Ledce, kolem Hrušovan u Brna do Voj-
kovic a odtud kolem Židlochovic se zastávkou na pití U knedlíku 
domů do Žatčan. Jak je již tradicí, tak většina cyklistů ukončila 
výlet v hospodě u Severů, kde se vyhodnotila cesta a zážitky. 
V celém „pelotonu“ byla spokojenost, nikdo se nezranil, nebyl 
žádný defekt, jen jeden mírný pád do ornice bez následků. Cel-
kem jsme najeli cca 70km, uznání za výkon si zaslouží všichni 
účastníci výletu.

Výlet se vydařil ke všeobecné spokojenosti.

Na 9. žatčanský podzimní cyklovýlet za burčákem a vínem dne 
17. 9. 2022 jsou všichni zájemci srdečně zváni. Pořádání akce 
s podrobnostmi bude cca měsíc předem avizováno jak smska-
mi, tak na webových stránkách obce a na obecním televizním 
okruhu.

SPORT A VOLNÝ ČAS
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ORELSKÝ KROUŽEK SPORTOVCŮ

Zdenka Dokoupilová
za Orel Žatčany

Orelská běžecká liga opět sbírá úspěchy. Od dubna jsme ab-
solvovali již osm závodů. Veřovice, Lesná, Letohrad, Olešnice, 
Dolní Dobrouč, Knířov, Brno a Vyškov.  Radost z velkého počtu 

medailí a pohárů (21) mají nejen děti, ale i dospělí běžci. I když 
jsme v tento čas v oslabení, jelikož se nám stal takový nešvar. 
Rodina našich velkých běžců (Sedláčkovi) si postupně pořizo-
vala sádry. Ale o to více musí zbytek týmu zabojovat a daří se. 
Letos se k nám přidala rodina Matuškova, tak jim držme palce, 
už se jim podařilo několik medailí. V září začíná kroužek atletiky 
pro děti na hřišti. Sejdeme se 6. 9. v 18 hod. 

SDH ŽATČANY

Martina Böhmová
vedoucí mládeže

Letošní rok jsme s jistou dávkou naděje začali pracovat ve všech 
okruzích běžné činnosti tak jako v předešlých letech. Jako vždy 
první pořádanou akcí byla Ostatková pochůzka po obci, tradič-
ně doprovázená zpěvem a veselým povídáním se spoluobčany, 
i  když někdy rozpačitým po delší nucené pauze. Doprovodilo 
nás mnoho našich příznivců, za což jim patří velký dík a obrov-
ský dík patří také všem, kteří naši činnost podpořili i finančně. 
V měsíci květnu pak sbor uspořádal sběr železného šrotu. Dě-
kujeme za vaše dary a vážíme si vaší podpory v této době.
Jako vedoucí mládeže jsem moc ráda, že jsme s dětmi mohli 
navázat na loňské schůzky a pokračovat ve výuce a soutěžení. 
Náš kolektiv se rozrostl na 10 malých členů (i když někteří jsou 
spíše mladí než malí). S některými jsme se setkali na ostatkové 
pochůzce obcí a také jsme si vyšli do Starého lesa na tradiční 

pochod. A protože jaro a  teplé počasí nám přálo, mohli jsme 
vyrazit i na hřiště a převést teorii do praxe. Ve spolupráci s Ne-
svačilským kolektivem a na  jejich hřišti jsme si vyzkoušeli za-
běhnout štafetu a děti běhali s takovou radostí, že jsme skoro 
zapomněli na návrat domů. A když nám zrovna nepřálo počasí 
a pršelo, věnovali jsme se probírání vědomostí k získání odzna-
ků odbornosti. Jeden základní tak mají splněn všechny děti, 

BĚHÁ (SKORO) CELÁ RODINA …
RUDOLECKÝCH

Mgr. Jana Rudolecká

Před několika lety se začala Orelské běžecké ligy (OBL) v rám-
ci kroužku atletiky, vedeného Zdenkou Dokoupilovou, účastnit 
dcera Anička. Byla jsem ráda, že má chuť sportovat. Na závo-
dy jsem ji později začala doprovázet, zajímalo mě, jaká je tam 
atmosféra a organizace. Hned na prvních závodech, kam jsem 
přijela dělat psychickou oporu, však kolem mě chodili registro-
vaní běžci a (marně) hledali na mém tričku startovní číslo. „Vy 
neběžíte?“, ptali se udiveně. Odtud už byl jen krůček k otázce 
naší dcery: „Mami, poběžíš někdy taky?“. A já jsem neprozře-
telně kývla.

Protože můj poslední „delší“ běh byla obávaná patnáctistovka 
v tělocviku na ZŠ, asi netřeba vysvětlovat, že moje závodní pre-
miéra dopadla katastrofálně. Tento neúspěch byl pro mě ale 
skvělou motivací, a nakonec mě běhání začalo bavit. Dnes už 
pro mě – kromě posouvání vlastních limitů – znamená i aktivní 
odpočinek.

Před necelými dvěma roky se k nám nesměle přidal i syn Hon-
za. O co nečekanější byla jeho účast na závodech, o to byla 
úspěšnější. Zatímco Aničce trvalo skoro rok, než si přivezla prv-
ní medaili (a od té doby si drží stabilní skvělé výsledky), Honza 
si z prvních závodů přivezl hned dvě zlaté. Život prostě někdy 
není fér…

Nutno dodat, že za půlku našich úspěchů může skvělá parta, 
která se kolem žatčanského běhání točí. Nejenže se navzájem 
nenecháme zlenivět, ale naše pravidelné závodní gurmánské 
okénko (klobásky, koláčky apod.) chodí mlsně okukovat i zá-
vodníci z jiných orelských jednot. A hlavně, neběháme jen pro 
naše osobní výsledky, ale sbíráme body pro celkové pořadí na-
šeho týmu, a to je na motivaci vždycky znát.

Tak co, přidáte se k nám?
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SK ŽATČANY

Mgr. Tomáš Kalla
předseda spolku

Nejeden fanda si určitě všiml, že se neuveřitelné stalo skuteč-
ností. Sportovní klub po letech opět ožil a přihlásil se do mis-
trovské soutěže. I když přípravy a administrativa byly nekoneč-
ně zdlouhavé, vše se podařilo na čas a vy si zase můžete užívat 
vypjaté zápasy, infarktové momenty a ten nejlepší talent z okolí 

na místním hřišti. Sám jsem byl překvapen, kolik lidí nás přišlo 
k prvnímu zápasu podpořit. Ochozy praskaly ve švech a atmo-
sféra byla skoro jako na Barceloně. Chtěl bych poděkovat hlav-
nímu partnerovi Bemeta Design s.r.o. za pořízení nových dre-
sů. Dále také obci, celému realizačnímu týmu, členům spolku 
a všem, co se podíleli, či stále podílejí na chodu klubu. Bez spo-
lupráce a pomoci vás všech by se tým nikdy dohromady nedal. 
Zároveň doufám, že nadcházející domácí zápasy se budou těšit 
stejné divácké kulise a nadšení nepřestane pomalu opadat.  

a ti dva nejmenší, kteří na něj věkově ještě nedosáhnou, dávali 
bedlivý pozor a v příštím roce je určitě získají také. Se schůzka-
mi jsme si dali krátkou prázdninovou pauzu a už na konci léta se 
opět budeme těšit jak začneme s přípravami na podzimní kolo 
závodů požární všestrannosti.

Za sbor dobrovolných hasičů si vás dovolujeme pozvat na další 
letošní akci, která se bude konat 11. září a to Oslavy 120. let 
založení Sboru dobrovolných hasičů v Žatčanech.

Budeme rádi, pokud přijmete naše pozvání a těšíme se 
na viděnou.
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POZVÁNKY, AKCE A OZNÁMENÍ

POZVÁNKA
Před námi je podzim a s tím spojený burčák a víno, tak hurá vyrazit na podzimní cyklovýlet pro veřejnost. 

Dobrovolný spolek cyklistů zve zájemce na 9. žatčanský cyklovýlet.

Kdy: V sobotu dne 17. 9. 2022
V kolik: Sraz v 10,00 hod. u Hospody u Severů

Kam: Rakvice
Km celkem: cca 75 km

Trasa:

většinou po cyklostezkách a obslužných komunikacích – bude upřesněna podle počasí před odjezdem 
s tím, že se pojede přes Moutnice, Křepice, Starovice, Hustopeče, Starovičky, Velké Pavlovice, Rakvice 

a zpět 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 s sebou nebo je možné objednat dopředu obědy na místě na určenou hodinu 

v Restauraci Réna – pro rychlou obsluhu větší skupiny cyklistů je domluvený výběr ze dvou jídel 
za jednotnou cenu 150,- Kč – 150g Kuřecí řízek, vařené maštěné brambory, zelný salát 

nebo 150g Hovězí guláš s knedlíkem a polévkou dle denní nabídky. 
K tomu potřebuji znát nejpozději do 15. 9. 2022 počet zájemců o jednotlivá jídla – poslat sms na 731616410.
V případě velmi špatného počasí nebo „nějakého opatření“ se akce ruší a o dalším budou dány informace 

cestou jako tato pozvánka. 

Pro zájemce připomínám termín plánovaného jarního cyklovýletu – 13. 5. 2023,
trasa bude stanovena nejpozději měsíc před termínem výletu.

Na cyklovýlety zve JUDr. Milan Bedroš

Na jarní 10. žatčanský cyklovýlet jsou všichni zájemci srdečně zváni!
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POZVÁNKA DO DIVADLA

Vladimíra Sedláčková
členka souboru

V pátek 11. listopadu 2022 se žatčanskému publiku po del-
ší době opět představí ochotníci Tylova divadla Újezd u Brna. 

Sehrají svoje nejnovější představení divadelní hry Vlastimi-
la Peška s názvem Vostatkové sód aneb Po všem hovno, po 
včelách med. V této lidové taškařici, která si bere na mušku 
sousedské vztahy, drby a pomlouvání a výchovu dětí se rovněž 
představí cimbálová muzika Šternovjan, která celou hru dopro-
vází lidovými písněmi. Přijďte se pobavit a upřímně zasmát, jste 
srdečně zváni!  

SLUŽBA MUNIPOLIS
A HLÁŠENÍ PROBLÉMŮ

Ing. Jiří Ryba
místostarosta obce

Zpětná vazba od občanů je pro obecní zastupitele nesmírně dů-
ležitá a různé podněty ze strany obyvatel mohou kvalitu života 
v obci významně zvýšit. Posílání podnětů a zpětné vazby smě-
rem k samosprávě je naštěstí dnes díky moderním technologiím 
extrémně jednoduché a bleskově rychlé.

Naše obec je již déle než rok zapojena do komunikační platfor-
my MUNIPOLIS (dříve Mobilní Rozhlas) a  občané tedy mohou 
jakýkoli problém snadno nahlásit přes stejnojmennou aplikaci 
v  telefonu. Vedení obce se tak o  problému dozví a  může jej 
řešit. Řadu problémů v obci totiž zastupitelé neřeší čistě z toho 
důvodu, že o  nich neví. Hlášení občanů jsou provozovateli 
MUNIPOLIS ručně kontrolována, upřesňována a tříděna, takže 
k vedení obce se dostanou skutečně hodnotné informace.
Skrze aplikaci lze nahlásit prakticky jakýkoli problém od pova-
leného dopravního značení, přes uvolněný poklop kanálu až 
po přetékající kontejnery, černou skládku nebo vrak auta. Vět-

šina telefonů již dnes má fotoaparát a GPS modul, takže s hlá-
šením o problému obce dostávají i  fotodokumentaci a přesné 
geolokační údaje, což jim řešení problémů značně usnadňuje.
Nahlašování problémů skrze aplikaci se stává nepostradatel-
ným prvkem chytré komunikace mezi občany a  efektivně ří-
zenými samosprávami. Celou řadu podstatných problémů by 
občan nenahlásil, protože není zvyklý volat na technické služ-
by či chodit na úřad. Takto bariéra osobního kontaktu odpadá 
a problémy jsou rychle řešeny, což je u závad ohrožujících život 
nebo majetek klíčové.

Aplikace ale není jen portálem pro stížnosti. Občané mohou skr-
ze Mobilní Rozhlas vedení obce i chválit a zasílat podněty.
Snadné a  rychlé nahlašování problémů je základem chytré 
komunikace mezi občanem a obcí. Díky aplikaci MUNIPOLIS / 
Mobilní Rozhlas se samospráva dozví o problémech, které by 
se k ní jinak nedonesly, a obyvatelé mají možnost snadno par-
ticipovat na zlepšování života v místě, kde žijí. Zasílání podnětů 
je samozřejmě zdarma, nezabere prakticky žádný čas a profitují 
z něj všichni v obci. Je tedy nesmírně užitečné.
Zaregistrujte se i Vy na https://obeczatcany.munipolis.cz/
A  stáhněte si aplikaci MUNIPOLIS na App Store nebo Google 
Play. Poté si stačí přidat naši obec a budete mít informace vždy 
po ruce.

PETICE

JUDr. Milan Bedroš

Vážení,
podávám informace o stavu „Petice za rekonstrukci průjezdního 
úseku silnice II/416 v obci Žatčany“ nyní již pod heslem „štěstí 
přeje připraveným“.
- proč již heslo „štěstí přeje připraveným“? No protože i přes 
přetrvávající problémy spojené s koronakrizí a nedostatkem pe-
něz se ledy hnuly a pomalu se blížíme k cíli
- jistě si řada občanů všimla, že se kolem průtahové silnice již 
„něco děje“, tak ano, začaly se provádět přípravné práce, je po-
depsána smlouva na zpracování Projektu „Průtah obcí Žatčany“ 
za cenu cca 800tis.Kč vč. DPH, projekt má být hotov do konce 
tohoto roku včetně sond, průzkumů sítí, hlukové studie aj. To 
znamená, že vlastní realizaci opravy již budou scházet „jenom 
peníze“, ale jak jsem již informoval dříve, i když je nedostatek 

peněz v  rozpočtu Kraje, tak v případě, že bude „projekt“, tak 
jsou možnosti, že stavba může být realizována z mimořádných 
dotací jak od státu, tak EU, např. Státní fond dopravní infrastruk-
tury, operační programy EÚ apod. Za  stejných podmínek se 
podařilo i v koronakrizi z mimořádných dotací opravit cestu ze 
Žatčan do Újezda, kdy tento úsek nevyžadoval podrobný pro-
jekt. Nyní je do Projektu zapojena i naše obec, která se bude 
finančně podílet na  výměně části obrubníků v  průtahu obce. 
Současně s  opravou komunikace se dokončí chodník a  jeho 
odvodnění k „Šanhaji“. Důležité je rovněž to, že oprava nebude 
jenom od  cedule začátku obce, ale již od  křižovatky z  hlavní 
silnice Telnice-Moutnice.

Takže závěrem si držme palce, abychom po dokončení Projektu 
nečekali „moc dlouho“ na peníze a oprava mohla brzy proběh-
nout. O  dalším průběhu a  vývoji podám další informace přes 
web, televizní kanál obce a zpravodaj.
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POSTŘEHY „NÁPLAVY“ Č. 8

JUDr. Milan Bedroš

Je skutečností, že jsem se opět již přes rok neozval se svými 
„postřehy“ náplavy, ale mezitím úspěšně pokračujeme v napl-
ňování „PETICE“ za opravu průjezdné komunikace v obci, která 
je v majetku Kraje, o čemž pravidelně informuji jak přes zpravo-
daj, tak web a televizní kanál obce – ale o tom více píši v samo-
statném příspěvku, který je součástí tohoto zpravodaje.

Co stojí za postřeh, tak je např. to, že se v obci daří postupně 
zlepšovat „odpadové hospodářství“ např. zavedením žlutých 
popelnic na plasty a přípravou zavedení popelnic na papír. Tím-
to se postupně docílí a už dociluje u plastových kontejnerů vět-
šího pořádku a jistě to nastane i u kontejneru na papír. U tohoto 
kontejneru je stále zarážející a nepochopitelné, že řada občanů 
vkládá do kontejneru prázdné nerozdělané krabice a pak se vy-
váží sice plný kontejner, ale z poloviny je „naplněn vzduchem“. 
Co se týká místa kolem kontejneru na papír a bioodpad se zno-
vu přimlouvám, aby se zrealizovala např. při nějaké další větší 
akci nebo i samostatně úprava tohoto prostoru a osvětlení, kdy 
se tam stále, hlavně na podzim bahníme a musíme v „odpolední 
tmě“ chodit na  toto místo s baterkou. Co se týká negativ, tak 

nebudu poukazovat na  psí exkrementy, nad tím by se měl 
hluboce zamyslet každý, kdo venčí psa na veřejnosti. Je chvá-
lihodné a  patří za  to dík ALCE, že se podařil odstranit neduh 
provozu hlučných leteckých modelů tím, že si ALKA vybudovala 
ještě jedno letiště u  „šaratických studní“, kde hluk některých 
modelů neobtěžuje občany. Nechtěl jsem a nechci, aby moje 
dřívější brojení vyznělo, že mám něco proti ALCE, ba naopak je 
její činnost chvályhodná a patří jim podpora jak obce, tak ob-
čanů.

Jistě si již řada občanů položila otázku, že „když jsi tak chytrý“ 
a píšeš ty svoje postřehy, tak se nech zvolit do zastupitelstva 
obce a tam „zapracuj“. Ano, jsem sice stálým obyvatelem obce, 
ale nejsem jejím občanem, kdy s osobních důvodů mám stále 
trvalé bydliště v Brně a proto nemůžu v Žatčanech volit a ani 
být volen. Těžko by mi mohl někdo vyčítat, že se o dění v obci 
nezajímám a nepomáhám, ba právě naopak. O dění v obci vím 
mnohé a když nemůžu sám prosazovat návrhy své a mých přá-
tel, tak jsme s  přáteli vytvořili pro zářijové volby kandidátku 
nezávislých kandidátů pod názvem „Opravdu nezávislí“ jehož 
členy jsou taky „náplavy“ Jirka Hanák z Nivy a  Jana Valento-
vá z Ovčíren. Jsou to osoby, které se po nastěhování zapojili 
do dění v obci, obec jim není lhostejná a mají chuť a sílu pro to 
něco udělat.

MILOSTIVÉ LÉTO II

Stejně jako v loňském roce, i letos je možné využít akce nazva-
né „Milostivé léto“, která bude trvat od 1. září do 30. listopadu 
2022. Platbu je nezbytné provést v daném časovém rozmezí, 
jedinou výjimkou je situace, kdy exekutor neodpoví ve stano-
veném termínu. Díky Milostivému létu je tak možné se zbavit 
příslušenství dluhů vůči veřejným institucím či státním firmám 
a  znatelně snížit částku, kterou je potřeba zaplatit. Při využití 
této možnosti bude možné v uvedené době zaplatit pouze pů-
vodní dlužnou částku ( jistinu) zvýšenou o částku ve výši 1 815 Kč 
na náhradu nákladů exekutorovi. Dojde tak k odpuštění všech 
úroků, penále a dalších poplatků.

Dluh může být odpuštěn:
•	 Fyzické	 osobě,	 která	 není	 v  insolvenčním	 řízení	 a  jejíž 
  exekuce je vedena soudním exekutorem.

Milostivé léto se vztahuje na exekuce zahájené před 28. říj-
nem 2021 kvůli dluhům u…
•	 Státu,	samospráv,	měst,	úřadů
•	 Státních	fondů	a příspěvkových	organizací,	veřejných	škol
•	 Městských,	státních	a polostátních	firem	(např.	ČEZ,
  České dráhy či dopravní podniky)
•		 Zdravotních	pojišťoven,	státních	nemocnic
•	 Českého	rozhlasu	či	České	televize

Jak máte postupovat?
•	 Doporučeným	 dopisem	 nebo	 datovou	 schránkou	 sdělte	 
  exekutorovi, že Milostivého léta II využijete. Pokud neznáte  
  stávající výši dluhu, můžete jej zároveň požádat o  tuto 
  informaci.
•	 Do 30.	listopadu	2022	doplaťte	svůj	původní	dluh	zvýšený	 

  o částku 1 815 Kč na účet exekutora. Do poznámky uveďte  
  např. „Úhrada jistiny – Milostivé léto, Jméno Příjmení“.
•	 Pro	jistotu	informujte	exekutora	o zaplacení	Vašeho	dluhu	 
  ještě jinými prostředky.
•	 Exekutor	následně	vydá	rozhodnutí,	kterým	potvrdí
  splacení Vašich dluhů.

Co když exekutor nekomunikuje?
•		 Když	požádáte	exekutora	o sdělení	výše	zbývajícího	dluhu	 
  do  15. listopadu 2022 a  on do  15 dnů neodpoví, tak se  
  lhůta k úhradě dluhu prodlužuje o počet dnů, o který soud- 
  ní exekutor lhůtu 15 dnů překročil, a  neskončí dříve než 
  5 dnů ode dne, kdy jste odpověď obdrželi.

Příklad: Pan Malý informoval exekutora o svém záměru vyu-
žit Milostivé léto a poprosil o údaj o výši dluhu. Exekutorovi 
byl dopis doručen dne 13. listopadu a panu Malému odpově-
děl až 30. listopadu. Odpovědět trvalo 17 dnů. Pan Malý má 
však čas zaplatit svůj dluh do 5. prosince, protože exekuto-
rovi trvalo dlouho, než odpověděl.
•	 Když	 exekutor	 vůbec	 neodpoví:	 je	možné	 podat	 podnět 
  či stížnost u Exekutorské komory České republiky.

Exekuce jen na příslušenství?
Exekuce vedené jen pro vymožení příslušenství dluhu se budou 
od 1. září 2022 považovat za uhrazené, a to i bez požádání.
Info: Do  milostivého léta se nejspíše dobrovolně zapojí i  ně-
které banky – Moneta Money Bank, Komerční banka, Česká 
spořitelna či ČSOB. Na detaily je potřeba se zeptat u konkrétní 
banky, podmínky výše uvedené se na toto vztahovat nebudou.
Autor projektu Milostivého léta uvedl: „Jsem rád, že se poda-
řilo prosadit opakování Milostivého léta, které pomohlo dese-
titisícům lidí navrátit se do běžného života. Mnoho dlužníků se 
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na tuto akci nestihlo připravit i z důvodu dramatického nárůs-
tu cen energií, případně čelili obstrukcím ze strany některých 
exekutorů. Proto je třeba ji zopakovat. Důležité je zdůraznit, že 
Milostivé léto bude poslední šancí k ukončení exekucí na dluzích 
vůči státu. Je zde i velký prostor pro solidaritu v rámci rodin i v ob-
lasti dluhového poradenství, kdy bude možné zodpovědným 

dlužníkům pomoci z  dluhových pastí. Zároveň upozorňujeme, 
že pokud dlužníci zaplatí větší část ze své exekuce již nyní, 
nejsou ještě součástí Milostivého léta. Je důležité ještě připo-
menout, že Milostivé léto se uskuteční až od 1. září a bude trvat 
do 30. listopadu,“ řekl Marek Výborný (KDU-ČSL).

REGIONÁLNÍ ZNAČKA BRNĚNSKO 

Mgr. Hana Tomanová
manažerka MAS Slavkovské bojiště

Místní akční skupina (MAS) Slavkovské bojiště na jaře letošního 
roku založila ve spolupráci s ostatními MAS kolem Brna a Aso-
ciací regionálních značek – regionální značku BRNĚNSKO origi-
nální produkt®.
V  sobotu 30. 4. 2022 při příležitosti food festivalu To nejlep-
ší z Moravy ve Slavkově u Brna byly předány certifikáty dalším 
6 produktům a  1 zážitku. Rodina držitelů regionální značky 
BRNĚNSKO originální produkt se rozšířila na 25 produktů a je-
den zážitek.
Mezi novými oceněnými produkty jsou Bylinkové sirupy Andrey 
Košťálové z  Katova, Makové a  bylinkové těstoviny od  Veroni-
ky Hradecké ze Syrovic, Domečky HanaBo design od  Hany 
Bořecké z  Moravských Knínic, Hroznový mošt a  Vinné želé 

z Vinařství od Křížů z Viničných Šumic, Pohořelické pralinky od 
Liliany Geisselreiterové z  Pohořelic a  první zážitek Papouščí 
ZOO v  Bošovicích. Se všemi originálními produkty se můžete 
seznámit na  https://www.regionalni-znacky.cz/brnensko/. Pro-
dukty můžete zakoupit prostřednictvím internetového obchodu 
Slavkovské tržiště (https://slavkovsketrziste.cz/) nebo osobně 
v  Turistickém informačním centru ve  Slavkově u  Brna nebo 
ve stánku na náměstí v Pozořicích.
Regionální značka BRNĚNSKO zahrnuje území kolem Brna 
od Kuřimi, přes Rosice, Židlochovice až po Slavkov. Je součás-
tí Asociace regionálních značek, která koordinuje 30 značek 
po celé republice. Regionální značku získají výrobky, které jsou 
výjimečné svou vazbou na  region, na  jeho charakter, tradice, 
kulturu či historii, a které svojí jedinečností mají velký potenciál 
v cestovním ruchu. Zákazník, který si koupí produkt označený 
regionální značkou, má jistotu, že tento produkt splňuje stan-
dardy regionálního značení.

Více na www.slavkovskebojiste.cz
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