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SLOUPEK ŠÉFREDAKTORA

Mgr. Tomáš Kalla

Tak mě tu máte zas a rovnou na další čtyři roky. Pokud se vám 
tento předčasný vánoční dárek nepozdává, musíte se s tím holt 
smířit. Já jsem si taky jako malé dítě nepřál kousavý svetr od ba-
bičky, ale nosit jsem ho musel. Všechny ty měkké dárky se vlast-
ně netěší bůhvíjaké oblibě ani teď, ale pak se člověk podívá do 
obchodu, kolik stojí nové pyžamo, a nakonec je rád, že mu ho 
Ježíšek nadělí zadarmo. Dost ale o měkouších, protože příští rok 
v kulturním kalendáři konečně přitvrdíme. Můžete se tak těšit na 
Novoroční setkání na návsi, turnaj ve vikingské hře KUBB a možná 
i organizovaný zájezd pro neseniory. Tak si užívejte advent a krás-
ně nazdobený vánoční strom. 

OBSAH

Úvod  .............................................................................................4
Z OBCE  ........................................................................................4
Výsadba ovocných stromů  ...................................................4
Odpadové hospodářství ....................................................... 5
Čištění popelnic .................................................................... 5
Rozpočet na rok 2023 .......................................................... 5
Nástavba školy  ..................................................................... 6
Silnice II/416 přes Žatčany .................................................... 6
Oprava Fialova kříže  ............................................................ 6
Pořízení automobilu pro JSDH ..............................................7
Vodné a stočné  .................................................................... 8
Volby do obecního zastupitelstva ........................................ 8
Výběr z jednání ZO ............................................................... 9
Rozhovor s Janou Rudoleckou  .......................................... 10
Zpráva Finančního výboru  ................................................... 11
Ze zákulisí zastupitelstva ...................................................... 11
ROZVOJ OBCE .................................................................... 12
Rozšíření základní školy ...................................................... 12
Rozvojové plány obce ......................................................... 12
Další výsledky sčítání obyvatel ............................................ 12
HISTORIE ŽATČAN A FOLKLÓR ........................................ 13
Ze vzpomínek žatčanského rodáka .................................... 13
Za panem Františkem Hladkým  ......................................... 13
Mužáci .................................................................................. 13
Svatomartinské posezení u cimbálu ................................... 13
Sněží, sněží .......................................................................... 14
ZE ŠKOLKY A ŠKOLY .......................................................... 15
Ať je jaro nebo zima  ............................................................ 15
Zpátky do školky  ................................................................. 15
Kalendář na vytrhnutí  ......................................................... 16
Perličky z naší školičky ........................................................ 18
První pololetí v ZŠ  ............................................................... 18
Slovo paní ředitelky  ............................................................ 19
AKCE KONANÉ V OBCI  ..................................................... 21
Modelden 2022  .................................................................. 21
Návštěva divadelního představení  .................................... 22
Mikulášská stezka ............................................................... 23
Posezení se seniory  ........................................................... 23
SPORT A VOLNÝ ČAS  ....................................................... 24
Běhá celá rodina Sedláčkova ............................................. 24
Turnaj v nohejbalu  ............................................................. 24
9. žatčanský cyklovýlet  ...................................................... 25
SDH Žatčany  ...................................................................... 25
Orelský kroužek sportovců ................................................ 26
Judo  ....................................................................................27
SK Žatčany  ......................................................................... 28
POZVÁNKY, AKCE A OZNÁMENÍ  .................................... 28
Zájezd pro rodiny ................................................................ 28
Tříkrálová sbírka ................................................................. 28
Nová zelená úsporám Light................................................ 28
Pozvánka na divadelní představení ................................... 29
Pozvánka na Žatčanské Křupák  ........................................ 29
Pozvánka na Krojovaný ples  ............................................. 30
Pozvánka na Košt slivovice  ............................................... 30
Pozvánka na Myslivecký ples .............................................. 31
KULTURNÍ KALENDÁŘ  ...................................................... 31



4 /32 Žatčanský zpravodaj 2022

Z OBCE

ÚVOD

Ing. František Poláček
starosta obce

Milí spoluobčané,
rok se s rokem sešel, zvolili jste nové složení zastupitelstva obce 
a  věřím, že jste vybrali ve prospěch nás všech. A  život jde dál, 
bohužel v nejistotách před námi. Ale čas vánoční je také časem 
naděje a očekávání. Zamysleme se, zda je potřeba napéct o pět 
druhů cukroví víc, nakoupit věci třeba i zbytečné, o Vánocích místo 
úsměvu padnout únavou z neustálého shonu. Zkusme to trochu 
jinak. Doba Vánoc je od pradávna dobou, kdy křesťané oslavují 
narození Krista. Najděme si o Vánocích čas na setkávání, povídání 
či hraní her s dětmi a vnoučaty. Přeji vám, abyste se v rodinném 
kruhu sešli u  rozsvíceného stromku a mohli pozorovat radostně 
rozzářené oči dětí nad dárky pod stromečkem. 

Milí spoluobčané, přeji Vám i Vašim blízkým jménem zastupitelstva 
obce a také jménem svým požehnané svátky vánoční a vše dobré 
v roce 2023.

Mgr. Jana Rudolecká
místostarostka obce

Vážení spoluobčané, milí Začaňáci,

dostala jsem nabídku spolutvořit s panem starostou úvodník, dovolte tedy 
pár slov i ode mě. Tento podzim mi v hlavě rezonují hlavně slova komunikace 
a tolerance. Jde o spojené nádoby, jedna bez druhé nemá moc šancí uspět. 

Bohužel se mezi námi postupně obě vytrácí. Málo spolu mluvíme a málo to-
lerujeme vzájemné postoje, názory a odlišnosti. Někteří ani nejsou ochotní 
vyslechnout argumenty protistrany. Věřte, že i nesouhlas se dá vyjádřit kulti-
vovaně a klidně. A to i v tak těžkém období, jakým právě procházíme.

Osobně považuji za důležité, aby probíhal rychlý přenos informací od obce 
k vám, občanům. V současnosti k tomu využíváme poměrně dost forem – 
webové stránky obce, hlášení místního rozhlasu, obecní zpravodaj, kabelo-
vou televizi, letáčky v obchodech a mobilní rozhlas – aplikaci Munipolis (pro 
ty, kdo ji dosud nevyužívají, přikládáme QR kód pro její stažení).

Naše obec však byla jednou z mála v okolí, která neměla i vlastní faceboo-
kové stránky. Ať už si o  sociálních sítích myslíme cokoli, pro rychlé šíření 
informací jsou ideální. Proto jsme na listopadovém zasedání zastupitelstva 
odsouhlasili zřízení obecního FB profilu (Obec Žatčany), který je vám už plně 
k dispozici. Ještě připomínám, že hlášení rozhlasu si můžete pustit zpětně 
na webových stránkách obce kliknutím na ikonu níže.

Těší mě, že kulturní kalendář na rok 2023 je plný. Snad se podaří všechny 
plánované akce uskutečnit. Počty návštěvníků Svatomartinského posezení 
a představení Tylova újezdského divadla ukázaly, že lidem kulturní akce chy-
běly. V lednu se po delší době můžeme těšit znovu i na tradiční plesy. Tento 
podzim jsme kvůli volbám do zastupitelstva obce nestihli uspořádat podzim-
ní zájezd pro seniory a v listopadu a prosinci už počasí výletům příliš nepřeje. 
Budeme se snažit vynahradit jim to příští rok.

Přeji vám klidné Vánoce a mnoho zdraví v novém roce.

VÝSADBA OVOCNÝCH STROMŮ

Obec se snaží doplnit v krajině ovocné stromy, které se v mi-
nulosti vytratily scelováním pozemků, stářím stromů a jejich ne-
obnovováním. Postupně vysazujeme pestrý sortiment ovocných 
stromů na obecní pozemky. 
Pan Jakub Tuček kontaktoval v minulých letech IT firmu Kentico 
software s.r.o., která měla zájem v našem katastru zorganizovat 
pro své zaměstnance a jejich rodiny společnou akci spojenou 
s výsadbou stromů.
V letošním roce se tuto akce ve spolupráci s obcí podařilo rea-
lizovat. Po vzájemné dohodě obec připravila 60 kusů ovocných 
stromů, kůlů a chrániček proti okusu zvěří. Zaměstnanci obce 
připravili kolem Hranečnického potoka díry pro výsadbu stromů. 
No a 8. října mohla akce začít. Přijelo několik rodin s malými 
dětmi a zaměstnanci firmy. Na akci byli řádně vybaveni obutím, 
nářadím a také svačinkou pro děti i dospělé. V dopoledních ho-
dinách byla provedena výsadba stromů. Účastníkům akce jsem 
osobně poděkoval a popřál jim příjemnou prohlídku Těšanské 
kovárny a dobrý oběd v Újezdě u Brna.
Za  tuto akci obdržela obec od  firmy Kentico software s.r.o. 
finanční dar 40 483 Kč, kterými byly pokryty náklady na výsadbu 
stromů.

Ještě jednou účastníkům akce za obec děkuji.

Obec má v plánu i nadále pokračovat v ozelenění krajiny, jen 
hůře hledáme prostory pro výsadby stromů. Na ozelenění krajiny 
se průběžně pracuje již od roku 1997. Na výsadby byly zpraco-
vávány projekty, které byly následně realizovány. Doposud byly 
investice do úpravy krajiny v hodnotě 18 milionů korun. 
Jen bych chtěl připomenout, že výsadba je prováděna s něja-
kým záměrem a není možné bez vědomí obce provádět v těchto 
projektech soukromou výsadbu. Je to obecní majetek a na ně-
které plochy jsou uzavřeny nájemní smlouvy. Proto prosím, do-
držujte práva vlastníků a nájemní smlouvy.
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

DSO CEZAVA požádala na  jaře tohoto roku Ministerstvo životní-
ho prostředí o dotaci na pořízení popelnic, kompostérů a  lodní-
ho kontejneru na skládku. Ten bude využíván pro odkládání věcí 
k dalšímu využití mezi občany. DSO v těchto dnech získala dotaci 
ve výši 8 947 814 Kč. 7 247729 Kč je z fondů EU a 1 700 084 Kč z ná-
rodních fondů. Někteří občané jsou netrpěliví, kdy budou modré 
popelnice. Teď ještě musí proběhnout schválení přijetí dotace, 
příprava veřejné zakázky na výběr dodavatele a potom budeme 
vyhlížet dodávku. Předpokládám začátkem roku. Svozová firma 
počítá s odvozem papíru od dubna 2023. Tyto popelnice budou 
financovány z dotace a z příspěvku DSO. U popelnic je spoluúčast 
15 %, u kompostérů 25 %. Občané se na této akci nebudou finanč-
ně podílet. Žluté popelnice byly pořízeny podstatně rychleji, proto-
že se na financování akce podílela obec společně s občany.
Situace na  trhu s papírem není příznivá, výrazně klesla výkupní 
cena papíru a papírny snižují objem nákupu. Dříve jsme za papír 
nějakou, i když symbolickou cenu obdrželi, ale nyní obec za odvoz 
a likvidaci papíru pouze platí a nic nedostává.
 

ČIŠTĚNÍ POPELNIC

Omlouvám se za  neprovedené čištění popelnic 18. listopadu. 
17. listopadu v odpoledních hodinách firma akci zrušila z důvodu 

nepříznivé předpovědi počasí. Zkusíme mytí popelnic objednat 
na jaře.

ROZPOČET NA ROK 2023

Na listopadovém zasedání zastupitelstva obce byl předložen Ná-
vrh rozpočtu obce na rok 2023

Do rozpočtu obce byl zapracován Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Žatčany 
na rok 2023. Dále bylo přihlédnuto k návrhům rozvojového výbo-
ru. Celý návrh byl projednán na Finančním výboru obce.
Obec navrhuje deficitní rozpočet s využitím finančních rezerv mi-
nulých let. V rozpočtu se nepromítá plánovaná realizace nástavby 
ZŠ. Tato akce bude do rozpočtu zařazena po schválení bankov-
ního úvěru a  zapojení rezerv minulých let na pokrytí celkového 
financování nástavby školy. Bude to velká finanční zátěž pro obec. 
Proto v příštích letech předpokládáme takové investice, které bu-
dou pro obec potřebné a bude možnost spolufinancování z dotač-
ních titulů. Přesto budou připravovány některé projekty, abychom 
byli připraveni žádat dotace.
V návrhu rozpočtu očekáváme příjmy ve výši 17 040 900 Kč. Nej-
větší příjmy předpokládáme v  rámci rozpočtového určení daní, 
daně z nemovitých věcí, příjmy z pronájmů a pachtů nemovitých 
věcí v majetku obce.
Výdaje předpokládáme ve výši 19 172 800 Kč. V  těchto výdajích 
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není zahrnuta nástavba ZŠ. Výdaje jsou tvořeny s  tím, že nám 
v době přípravy rozpočtu nebyly známé ceny energií. Přesto jsme 
počítali s odhadem s rezervou na energie. Rozdíl mezi příjmy a vý-
daji bude dorovnán z rezervy minulých let ve výši 2 131 900 Kč.
Investice jsou plánované ve výši 4 362 000 Kč. Největší položkou 
je zateplení modulární MŠ ve výši 2 500 000 Kč. Zde ale budeme 
žádat o dotaci na zateplení, takže předpokládáme snížení tohoto 
nákladu.
Dále probíhá změna územního plánu obce a  také počítáme 
s územní studií Malých zahrad - 300 000 Kč.
Obec v  současné době splácí úvěr na  modulární MŠ ve  výši 
1 017 000 Kč ročně.
Střednědobý výhled na roky 2024 a 2025 předpokládá příjmy dle 
odhadu rozpočtového určení daní s použitím přebytků minulých 
let.
Od roku 2020 splácíme úvěr ve výši 5 000 000 Kč na dobu pěti 
let. Splátky budou ukončeny v roce 2025.
V roce 2023 plánujeme úvěr ve výši 15 000 000 Kč na financování 
nástavby základní školy na dobu 10 let do roku 2033, roční splátka 
1 500 000 Kč.

NÁSTAVBA ŠKOLY

V  roce 2023 stojí před námi nelehký úkol nástavby a  rozšíření 
budovy základní školy. V  současné ekonomické situaci nemohl 
být realizován projekt, na který již bylo vydáno stavební povolení. 
Proto zastupitelstvo rozhodlo o úpravě projektu tak, aby se reali-
zace pohybovala v řádu 25 milionů korun. To je částka, kterou by 
byla obec s pomocí bankovního úvěru za stavbu zaplatit. V těchto 
dnech jsme obdrželi upravenou variantu nástavby školy, kde cena 
stavby je téměř 33 milionů korun. Projekt byl zpracován se všemi 
variantami. Stojí před námi rozhodnutí, které části v projektu po-
necháme a které odložíme do budoucích let. Prostor tady je, aby-
chom se přiblížili variantě 25 milionů. Nyní připravujeme výběrové 
řízení na zhotovitele tak, abychom mohli co nejdříve akci spustit 
a využít maximálně prázdninových měsíců pro realizaci. Logisticky 
to bude náročná akce, ale s pochopením rodičů dětí, pro které 
nástavbu školy připravujeme, jsme přesvědčeni, že se dílo podaří.
 Ještě před zahájením akce připravujeme schůzky s rodiči, pokud 
budou mít zájem i s dalšími občany, abychom v maximální míře 
informovali o celém průběhu akce.

SILNICE II/416 PŘES ŽATČANY

Od začátku letošního roku probíhají projektové přípravy na rekon-
strukci silnice II/416 přes naši obec. Projekční kancelář zpracová-
vá projekt pro stavební řízení a výběr zhotovitele. Obec Žatčany 
se k  této akci připojila spolufinancováním některých úkonů pro 
zpracování projektu. Předpokládáme, že součástí projektu bude 
obnova obrubníků, dobudování chodníků u  Biskupského dvora 
a „Bílého domu“. Dále plánujeme současně s rekonstrukcí vozov-
ky výstavbu chodníku mezi silnicí na Šanhaj a evangelickým hřbi-
tovem včetně odvodnění vozovky. Předpokládaný termín zpraco-
vání projektů, stavební povolení a výběr zhotovitele je rok 2023. 
Realizace by měla proběhnout v roce 2024. Správa a údržba silnic 
bude na tuto akci počítat s dotací IROPu.

OPRAVA FIALOVA KŘÍŽE

V  letošním roce obec požádala Jihomoravský kraj o  dotaci 
na opravu drobných sakrálních staveb v krajině z dotačního titu-
lu „Podpora památek místního významu“. Vybrali jsme na opravu 
Fialův kříž v Zadních dílech. Oprava kříže byla svěřena Dominiku 
Fialovi. Vysoutěžená cena opravy ve výši 129 375 Kč byla navýše-
na o 57 500 Kč z důvodu zjištění špatného stavu základu kříže. 
Obec obdržela z JMK dotaci ve výši 39 000 Kč.



7 /32Žatčanský zpravodaj 2022

POŘÍZENÍ NOVÉHO DOPRAVNÍHO
AUTOMOBILU PRO JSDH

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Žatčany v současné době 
k dopravě osob využívalo stávajícího vozidla VW Transporter s ka-
binou 1 + 6, rok výroby 1996. Zajištění provozuschopnosti vyžado-
valo stále nákladnější údržbu a opravy. Vzhledem ke skutečnosti, 
že jednotka musí být vybavena dopravním automobilem a  stav 
využívaného vozidla byl neudržitelný, rozhodla obec Žatčany o po-
řízení nového vozidla a v srpnu 2022 zakoupila pro JSDH Žatčany 
vozidlo Fiat Ducato 1+8 za 1 218 107 Kč.
Bez dotace z JMK ve výši 300 0000 Kč a 450 000 Kč z HV-GŘ HZS 
by obec takové vybavení těžko pořizovala. 
Ke 120. výročí založení hasičského sboru v Žatčanech byla 11. září 
v kostele Nejsvětější Trojice sloužena mše svatá za zemřelé hasi-
če. Při té příležitosti byly místním farářem Petrem Hoškem požeh-
nány obě vozidla JSDH Žatčany. K důstojnosti akce přispěla účast 
hejtmana Jihomoravského kraje Mgr.  Jana Grolicha a  zástupce 
Generálního ředitelství HZS brigádního generála Mgr. Slavomíra 
Bella.
Starosta při odpoledním programu předal hasičům symbolicky klíč 
od nového automobilu.
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VODNÉ A STOČNÉ

JNa listopadovém zasedání zastupitelstva obce byla schválena 
výše vodného a stočného na rok 2023.
V roce 2022 byla cena vodného 47,66 Kč/m3, v roce 2023 bude 
56,66 Kč/m3. Cena stočného v roce 2022 byla 67,20 Kč/m3 , v roce 
2023 se zvýší na 90,79 Kč/m3. Do navýšení cen stočného se promí-
tá kromě energií také navýšení odevzdané odpadní vody do ČOV 
Měnín. Obec má s  obcí Měnín uzavřenou smlouvu na likvidaci 
odpadní vody v ČOV Měnín ve výši 30 000 m3 ročně v základní 
ceně 20 Kč/m3. Pokud bude tento limit překročen, má obec Mě-
nín právo fakturovat dvojnásobnou cenu z překročeného limitu. 
V letošním roce již limit překračujeme. ČOV Měnín připravuje in-
tenzifikaci čističky tak, aby bylo možné navýšení její kapacity pro 
potřebu obcí Měnín a Žatčany.
Pro informovanost přidávám část dopisu ředitele VAS a.s., Ing. Iva-
na Vavra:
„Kalkulace, které Vám předkládáme, splňují předpoklad, že cena 
vodného a stočného pokryje předpokládané náklady provozování 
v  roce 2023 při ceně téměř 148 Kč/m3. Současně předpokládá-
me, že odběr vody nepoklesne. Protože výsledná cena převyšuje 
cenu regionální (142 Kč/m3), je možné ji kompenzovat výší nájem-
ného. Plánovaná realizace významného projektu „Odkanalizování 
15 obcí jižně od Brna na centrální ČOV Brno-Modřice“, který jsme 
s vedením každé zúčastněné obce projednali v uplynulém období, 
se jeví jako naléhavým řešením. V letošním roce jsme se v odbor-
né skupině, složené ze zástupců VAS a BVK, zabývali podrobným 
posouzením projektu s ohledem na kapacity ČOV Modřice. Klad-
né doporučení je nyní podkladem souhlasného stanoviska BVK. 
Projekt je tedy na prahu spuštění prvního stupně PD. K tomu bude 
zapotřebí všeobecného souhlasu všech obcí projektu. Jeho nosi-
telem by v ideálním případě měl být Svazek vodovodů a kanalizací 
Šlapanicko, který již čerpal dotační prostředky několika význam-
ných staveb a má v  této oblasti cenné zkušenosti. Zúčastněné 
obce by se pak staly jeho členskými obcemi. Jsme přesvědčeni, 
že se tak stane nyní, v době nejpříznivější.“
Obec v budoucnu předpokládá napojení na navrhovaný systém, 
ale v současné době jsme závislí na ČOV Měnín.

VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

V  letošním roce uplynulo čtyřleté funkční období zastu-
pitelů. Proto byly na 23. a 24. září 2022 vyhlášeny vol-
by do obecních zastupitelstev na další čtyřleté období 
2022-2026.

Do voleb v Žatčanech postavily kandidátky tři seskupení:
KDU-ČSL a OREL 11 kandidátů
SNK Sokol Žatčany 9 kandidátů
Opravdu nezávislí   2 kandidáti
Občané vybírali při volbách ze 22 kandidátů vybírali 11 za-
stupitelů.

V pořadí podle hlasů a preferencí:
KDU ČSL a Orel

Rudolecká Jana, Mgr. 268 hlasů
Poláček František, Ing.  245 hlasů
Kalla Tomáš, Mgr.   243 hlasů
Binek Jan, Ing. Ph.D  181 hlasů
Klein Vojtěch, Ing.  165 hlasů
Dokoupilová Zdenka  184 hlasů
Jurečka Lukáš, Ing. 186 hlasů

SNK Sokol Žatčany
Ryba Jiří Ing.   222 hlasů
Vörös Alexandr Bc.  158 hlasů
Kostyál Pavel   151 hlasů

Opravdu nezávislí
Hanák Jiří    137 hlasů

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva 18. 10. 2022 byli 
zvoleni:
Starosta
Ing. František Poláček – uvolněná funkce 
Místostarostka
Mgr. Jana Rudolecká – neuvolněná funkce
Finanční výbor:
Ing. Lukáš Jurečka – předseda
Ing. Antonín Sedláček – člen
Ing. Vojtěch Klein – člen
Kontrolní výbor:
Ing. Jiří Ryba – předseda
Jiří Hanák – člen
Pavel Kostyál – člen
Rozvojový výbor:
Ing. Jan Binek Ph.D. – předseda
Mgr. Jakub Tuček, Ing. František Poláček, Mgr. Jana Rudo-
lecká, Ing. Vojtěch Klein, Jiří Hanák, Pavel Filka, Bc. Ondřej 
Sedlák, Ing. Lukáš Barteček – členové
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Kulturní a sportovní výbor:
Zdenka Dokoupilová – předsedkyně
Mgr. Tomáš Kalla, Bc. Alexandr Vörös, Ing. Jiří Ryba, Jiří 
Hanák – členové

VÝBĚR Z JEDNÁNÍ ZO ZA OBDOBÍ 
ZÁŘÍ 2022 – LISTOPAD 2022

14. září:

ZO schvaluje Zřizovací listinu Základní školy a Mateřské školy, 
Žatčany, příspěvkové organizace, Žatčany 20, IČO 75023482.

ZO schvaluje předložený položkový rozpočet stavby „Stavební 
úpravy jídelny a zázemí pro učitelky a kuchařku“ ve výši 1 474 
463, 89 Kč a proplacení faktury za druhou etapu stavby ve výši 
990 463, 89 Kč firmě Stavby a konstrukce s.r.o., Žatčany 302.

ZO schvaluje Kroniku obce Žatčany za rok 2021.

ZO bere na vědomí znalecký posudek č. 629-8/2022 na den-
drologické vyhodnocení stromů včetně posouzení provozní 
bezpečnosti a navrhovaná řešení ve vymezených lokalitách.

ZO schvaluje nabídku firmy Recovera Využití zdrojů a.s. na služ-
bu „mytí a dezinfekce odpadových nádob“ dle předložené ce-
nové nabídky.

ZO bere na vědomí informaci firmy Recovera Využití zdrojů a.s. 
o navýšení ceny za odvoz odpadů z důvodu vysokých cen po-
honných hmot (palivový příplatek).

ZO schvaluje dopracování projektu Ing. XXXXX XXXXXX na zří-
zení přechodu přes silnici III/4167 u sokolovny (varianta 2).

ZO souhlasí s cenovou nabídkou firmy Múčka Veselý architekti 
s.r.o. na akci „ZŠ Žatčany – změna stavby před dokončením“ 
ve výši 1 306 800 Kč a pověřuje starostu uzavřením smlouvy.

ZO schvaluje nákup nového plynového sporáku do školní ku-
chyně z investičního fondu školy. Investiční fond Základní školy 
a Mateřské školy, Žatčany bude posílen investičním příspěvkem 
od zřizovatele ve výši 120 000 Kč rozpočtovým opatřením č. 10.

ZO nesouhlasí s  rekonstrukcí osvětlení v  obci v  odhadované 
ceně 2 400 000 Kč z důvodu vysokých nákladů a nízké dotace.

ZO schvaluje nabídku firmy Regionální poradenská agentura, s. 
r. o. (RPA) na zajištění dotačních služeb na akci „Zateplení MŠ“ 
ve výši 140 000 Kč (bez DPH), na základě ceny a referencí.

26. října:

ZO schvaluje na  zajištění organizace veřejné zakázky „ZŠ 
Žatčany – změna stavby před dokončením“, nástavba budovy 
ZŠ firmu Roviko plus s.r.o. za cenu 78.650 Kč (včetně DPH).

ZO schválilo žádost pana XXXX XXXX o souhlas s umístěním vo-
dovodní a kanalizační splaškové přípojky pro budoucí rodinný 
domek parc. č. 136/1 v k.ú. Žatčany, a to formou řízeného pro-
tlaku.

ZO bere na vědomí zprávu Hamburger Recycling CZ, s.r.o. o no-
vých cenách za odběr papíru.

ZO schvaluje jednorázový příspěvek ve výši 10.000 Kč Domovu 
pro seniory v Sokolnicích na rok 2023.

ZO schvaluje žádost ředitelky ZŠ s čerpáním z  fondu investic, 
a to ve výši 48.599,65 Kč na technické zhodnocení majetku bu-
dovy základní školy a  ve  výši 118.459 Kč na nákup plynového 
sporáku.

ZO pověřuje starostu obce dalším jednáním o možnosti realiza-
ce akce „Čištění a monitoring dešťové kanalizace“ se SÚS Brno 
a projektantem.

ZO bere na vědomí požadavek SK Žatčany na nákup pozemku 
par. č. 7 v kat. území Žatčany a SK Žatčany požádá obec o dota-
ci na nákup tohoto pozemku.

ZO schvaluje dělení pozemků parc. č. 295 v k. ú. Žatčany dle 
předloženého geometrického plánu PGP-3844/2022-703.

23. listopadu:

ZO schvaluje vyvěšení návrhu rozpočtu obce na  rok 2023 
na úřední desce.

ZO schvaluje vyvěšení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu 
obce na roky 2024-2025 na úřední desce.

ZO schvaluje uzavření příkazní smlouvy č. 122/2022 mezi obcí 
Žatčany a firmou Roviko plus s.r.o. na provedení výběrového ří-
zení na zhotovitele podlimitní veřejné zakázky na stavební prá-
ce: „ZŠ Žatčany – změna stavby před dokončením“ a pověřuje 
starostu obce jejím podpisem.

ZO schvaluje vícepráce na  opravě Fialova kříže ve  výši 
57 500 Kč.

ZO schvaluje zveřejnění záměru prodat nemovitý majetek, po-
zemky parc. č. 3042/1 a 3042/2 v k. ú. Žatčany.

ZO schvaluje výběr firmy SEZAKO Prostějov s. r. o. pro provede-
ní monitoringu a čištění dešťové kanalizace.

ZO schvaluje předložené ceníky firmy Recovera Využití zdrojů 
a. s. na rok 2023 na likvidaci odpadů.

ZO schvaluje prodej hasičského dopravního automobilu VW 
Transporter SDH Moutnice za cenu 55 000 Kč, kupní smlouvu 
o prodeji vozidla mezi obcí Žatčany a SDH Moutnice a pověřují 
starostu obce jejím uzavřením.

ZO schvaluje cenu vodného a  stočného pro obec Žatčany 
na  rok 2023, a  to vodné v  ceně 56,66 Kč/m3, stočné v  ceně 
90,79 Kč/m3.

ZO schvaluje zřízení oficiálních facebookových stránek obce 
a pověřuje místostarostku obce jejich zřízením a provozem.
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ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTKOU
MGR. JANOU RUDOLECKOU

Mgr. Tomáš Kalla

Jana Rudolecká, roz. Dosoudilová, se narodila 11. října 
1976 v Brně. Její rodnou vesnicí jsou Těšany, v Žatčanech žije 
od  roku 2002. Absolvovala gymnázium v  Brně na  ul. Křeno-
vé, poté Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. 
Po  ukončení studia pracovala na  exekutorském úřadě, nyní 
je asistentkou soudce Nejvyššího soudu se zaměřením na 
insolvence. S  manželem Milanem mají dvě děti – Annu (12) 
a  Jana (17). V  letech 2010-2014 byla řadovou zastupitelkou, 
v letech 2014-2018 místostarostkou obce.

Jano, hned na úvod - 268 hlasů, první místo, post místosta-
rostky. Jsi s výsledky spokojená?
Na  to si dovolím odpovědět slovy Mistra: „Toto jsem opravdu 
nečekala.“ Přesně si tu volební sobotu pamatuji. Bylo krásné 
počasí, přímo vybízející k  práci na  zahradě. Tuším, že kolem 
15 hod. jsem se šla podívat na volby.cz, jestli už tam nenajdu ně-
jaké výsledky. Samozřejmě že jsem byla zvědavá, jak to u nás 
ve vsi dopadlo. Nic tam nebylo, tak jsem se vrátila na zahradu 
a o něco později mi psala gratulaci Zdenka Dokoupilová. To mi 
bylo podezřelé, tak jsem znovu podívala na volební web a ne-
věřila jsem vlastním očím. Přece jen jsem v minulém volebním 
období nebyla v  zastupitelstvu, ani nijak jinak zásadně veřej-
nosti na očích. Potěšilo mě to moc a děkuji za každý jeden hlas. 
Ale nekandidovala jsem kvůli vlastní spokojenosti. Kdybych 
do  zastupitelstva zvolená nebyla, nijak bych se tím netrápila, 
jen bych se ani zamyslela, proč se to stalo.

Jak dlouho jsi zvažovala kandidaturu?
Rozhodla jsem se poměrně rychle, pak jsem to zkonzultovala 
s manželem a dětmi, jejich podpora je pro mě důležitá. Mě totiž 
pořád zajímá, co se na obci (ne)děje, (ne)koná a proč. Stejně 
jsem se při každé příležitosti vyptávala některých zastupitelů, 
ti mají informace tzv. z  první ruky, tak jsem si řekla, že bude 
nejlepší, když se zkusím zase zapojit.

V předminulém období jsi také byla místostarostkou. Proč 
najednou ta čtyřletá pauza?
To je jednoduché: potřebovala jsem si vydechnout. Několik let 
jsem byla i  předsedkyní školské rady a  najednou jsem měla 
pocit, že potřebuji čas bez funkcí. Navíc děti čekal přechod 
na druhý stupeň základní školy a střední školu. Chtěla jsem jim 

být v tu dobu maximální oporou. Moje rodina je u mě vždycky na 
prvním místě. A potřebovala jsem dohnat nějaké osobní resty. 

Také jsi vedla obecní zpravodaj. Nemáš teď pocit, že jsem 
ti ho ukradl? :)
Tak to ani omylem, jen si ho pěkně nech. Ale vážně, obecní 
zpravodaj je v dobrých rukou a na jeho úrovni je to znát. Tady je 
obzvlášť vidět, že už mi tenkrát docházely síly. Vedeš ho skvěle. 
A protože vím, kolik to obnáší práce, ráda ti s ním teď pomůžu, 
když budeš chtít.

Jaké máš ambice v  tomto období a  kterému okruhu se 
chceš primárně věnovat?
Přispět svou troškou do mlýna, řekla bych. Půjde-li něco zlepšit, 
urychlit, vyřešit s mým přičiněním, ráda se toho zhostím. Stále 
pracovat na  informování občanů, zřídit Facebook obce. Čeká 
nás nástavba budovy školy, příští rok to bude priorita, už teď se 
na to pečlivě připravujeme. Mou oblíbenou kapitolou je oblast 
ochrany životního prostředí, to jsem chtěla původně na VŠ stu-
dovat, k právu jsem zběhla až na poslední chvíli. Myslím, že ryb-
ník a jeho okolí si zaslouží větší pozornost, než se mu dostává, 
počínaje zajištěním zákazu vjezdu až na  jeho hráz. Stálá pod-
pora třídění odpadů, otázka zadržování vody v krajině a další. 
Podle klimatologů už je na rázná řešení pozdě a lidé se přesto 
stále chovají, jako by se nic nedělo. Po nás potopa.

Existuje nějaké téma z minula, na které bys chtěla navázat 
a dokončit?
Já se musím hlavně po těch čtyřech letech zorientovat v tom, 
co je ještě v běhu z let minulých, tzn. nastudovat si třeba zpětně 
zápisy z Rozvojového výboru apod. Žádný můj osobní projekt 
na mě nečeká. V plánu je toho dost, uvidíme, co se podaří.
Co tvoje práce, využíváš své zkušenosti tady na úřadě?
Samozřejmě, každý zastupitel využívá hlavně své pracovní zku-
šenosti. Takže když se sejde parta lidí z  různých pracovních 
oblastí, je to to nejlepší, co může nastat. A  i  tentokrát se to 
podařilo. Exekuci, ani insolvenci v souvislosti s naší obcí řešit 
doufám nebudeme, ale schopnost rychle přečíst a analyzovat 
text, poskládat souvislosti a vyvodit závěry se hodí.

Ráda cestuješ a běháš. Čemu se ještě věnuješ ve volném 
čase?
Běhu teď na podzim moc nedám, je brzy tma a já nejsem typ 
ranního běžce. Fyzičku se snažím udržovat i jinak, mám sedavé 
zaměstnání, musím to něčím kompenzovat. Cestování je moje 
velká vášeň, to je pravda. Vedu k němu odmalička i děti. Ob-
rovsky to rozšiřuje životní obzory. Taky oba rychle pochopili, že 
bez cizích jazyků to opravdu nepůjde. O některých svých ces-
tovatelských cílech sním hodně let, to je pak úžasný pocit, když 
se tam dostanu. Jezdíme rádi i po naší zemi, je překrásná, jen 
to moře mi tu chybí. Před rozmanitostí naší krajiny bych mu ale 
přednost nedala. Každý den večer si čtu, to je můj rituál. Hlavu 
si ráda „čistím“ u fyzické práce, na naší zahradě je jí pořád dost. 
A jako máma dvou puberťáků mám občas pocit, že jsem takové 
kuchařské perpetuum mobile. Vlastně pořád něco dělám. Od-
počívat moc dlouho nevydržím.

Na  závěr máš možnost promluvit k  občanům. Co bys jim 
vzkázala?
Že si moc vážím všech, kteří vedou hudební, sportovní, dětské 
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a jiné spolky a oddíly, a kteří se podílejí na organizaci různých 
akcí v obci. Jen ten, kdo někdy něco organizoval nebo vedl, ví, 
kolik je za tím práce. Každého pak potěší, když na tu akci lidé 
skutečně přijdou – tak si vyberte, co je vám blízké a přijďte, 
podílejte se na životě v obci. Dědinou hýbou ti, kteří v ní žijí. 
Jinak si nedovolím vzkazovat nic, jen bych si přála, aby fungo-

valy úplně základní věci, které se vytrácí: používat pravidla sluš-
ného chování, umět pochválit, ne jen kritizovat, vážit si vzdělání 
a podporovat ho (zdravý selský rozum nestačí – nezaměňovat 
s životní zkušeností a intuicí), a chránit životní prostředí, aspoň 
ty odpadky do košů, ne do přírody.

ZPRÁVA FINANČNÍHO VÝBORU 

Ing. Lukáš Jurečka
předseda Finančního výboru

Finanční výbor ve složení Lukáš Jurečka, Vojtěch Klein a Anto-
nín Sedláček se sešel 15. 11. 2022, aby projednal návrh rozpočtu 
obce na rok 2023. Rozpočet byl sestaven na základě předpo-
kládaných příjmů obce a  využití naspořených finančních pro-
středků z minulých let.
Příjmy byly navrženy a vypočítány na 17 040 900 Kč. U výdajů 
byly zohledněny investice do dopravy, zejména projektová do-
kumentace silnice Na Zahradech a přechodu pro chodce u so-
kolovny (450 tis. Kč), chodník od zastávky k Šanhaji (100 tis. Kč) 
a ukazatel rychlosti na příjezdu do obce od Nesvačilky (82 tis. 
Kč). Dále bylo do rozpočtu započítáno zateplení modulární MŠ 
(2500 tis. Kč), projekt rekonstrukce stavidla (140 tis. Kč), zříze-
ní pítka, dotace na nákup pozemku sportovního klubu (220 tis. 
Kč), změna územního plánu obce a územní studie Malé zahrady 
(300 tis. Kč), lokální biocentrum u Ninja parku (100 tis. Kč) a re-
zerva na nákup pozemku (100 tis. Kč).

V  plánu investic na  rok 2023 bylo počítáno s  nástavbou ZŠ 
ve výši 25 mil. Kč + vybavení 1,5 mil. Kč. Protože vlastní pro-
středky obce nepokryjí celou investici a nebyl doposud schvá-
len úvěr na financování ve výši 15 mil. Kč, nemůže být tato in-
vestice uvedena v  rozpočtu z  důvodu rozpočtových pravidel. 
Investice bude do  rozpočtu přidána v  plné výši rozpočtovým 
opatřením ihned po schválení úvěru.
V kapitole základní školy bylo počítáno na provoz školy 2452 
tis. Kč, v tom byly zahrnuty odpisy ve výši 221 tis. Kč. Navíc byly 
dány do rezervy částky 350 tis. Kč na platy pedagogických/pro-
vozních zaměstnanců a dále částka 400 tis. Kč na konvektomat 
a combiduo do školní kuchyně. Vybavení kuchyně bude nutné 
posílit z důvodu vyššího počtu strávníků.
Celkové výdaje byly navrženy v částce 19 172 800 Kč.
Financování z minulých let (dokrytí rozpočtu z naspořených pe-
něz, tak aby byl vyrovnaný) bylo navrženo ve výši 3 148 900 Kč, 
z  toho bude splátka úvěru 1 017 000 Kč (na modulární mateř-
skou školu) a částka 2 131 900 Kč bude použita na dokrytí výda-
jů v navrženém rozpočtu.

Finanční výbor doporučil zastupitelstvu schválení návrhu roz-
počtu.

ZE ZÁKULISÍ ZASTUPITELSTVA

Mgr. Tomáš Kalla

Chcete mě? Není žádným tajemstvím, že jsem původně v zastu-
pitelstvu pokračovat nechtěl. I když se to nezdá, zastupitel je 
totiž svým způsobem takový fotbalista. Když to nechce jenom 
odchodit, pořádně se zapotí. S blížícím se volebním obdobím 
však přicházela zpětná vazba a apel rodiny a známých, abych 
na kandidátce byl. A tak jsem změnil názor a nechal vás všechny 
rozhodnout. Plánoval jsem být z výsledků nervózní, ale jelikož 
jsem zrovna trávil dovolenou v Egyptě, kde je internetové při-
pojení na stejné úrovni jako ve vlaku Českých drah, mohl jsem 
klidně popíjet drinky na  baru, ať už na  dobrý výsledek nebo 
na  propadák. O  to větší překvapení bylo, když mi manželka 
smskou sdělila, že mě fakt chcete. Nesmírně si těch 243 hlasů 
vážím a  budu se samozřejmě snažit vloženou důvěru nezkla-
mat.
V  této souvislosti hlásím první zářez. I  když to trvalo přesně 
4 roky, na obslužné komunikaci za Cezavou jsou konečně na-
instalovány 4 zpomalovací prahy. Věřím, že zvolené řešení na-
pomůže k větší bezpečnosti občanů, aniž by výrazně omezilo 
pohyb cyklistů, bruslařů, rodin s  kočárky apod. Zároveň dou-
fám, že prahy odradí většinu kurýrních služeb, které si tudy rády 
zkracovaly cestu, ale zapomínaly na omezení rychlosti 30 km/h.
Na  závěr bych se rád vyjádřil k  novoročním ohňostrojům. Ni-
kdy jsem to nějak extra neřešil, jenže před třemi lety náš pes 

o půlnoci málem proskočil francouzským oknem, u toho rozkou-
sal nový ratanový nábytek a na závěr pomočil půl terasy. Od té 
doby ho na  silvestra zavírám do  garáže, kde leží pod autem 
a čeká, až to skončí. Neříkám, že se jeden den nedá zvládnout, 
ale někteří nadšenci pouští ohňostroje už týden před a čtrnáct 
dní po Novém roce, a to mě fakt vytáčí.
Proto bychom vám všem chtěli letos poděkovat za  to, že 
budete ohleduplní. Nejen vůči zvířatům, ale také vůči těm 
nejmenším. I  proto jsme se rozhodli jít na  obci příkladem 
a  u  Novoročního setkání použijeme tzv. tichý ohňostroj, 
tedy výrobek, který je mezinárodně certifikován, produku-
je až o 50 % méně hluku a  je šetrný k životnímu prostředí 
a zvířatům.
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ROZVOJ OBCE

ROZŠÍŘENÍ BUDOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

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

V  minulém čísle jsem zrekapituloval vývoj přípravy projektu 
na rozšíření budovy základní školy. Rozvojový výbor pro řízení 
projektu zpracoval detailní harmonogram postupových kroků 
a odpovědností, abychom podpořili zdárné zvládnutí projektu.
V listopadu se podařilo rozběhnout přípravu výběrového řízení 
a zpracovat potřebné úpravy projektu. V první polovině prosin-
ce vyhlašuje obec výběrové řízení na zhotovitele stavby. Jeho 
výběr a  schválení předpokládáme do  konce ledna. Potom již 
bude možné začít připravovat konkrétní technické záležitos-
ti stavby a také zajištění provozu ZŠ. I když hlavní část stavby 
proběhne o prázdninách a byly zvoleny technologie umožňující 
rychlou stavbu, tak musíme začít stavět ještě před začátkem 
prázdnin. S podrobným řešením budou rodiče žáků ZŠ sezná-
meni v průběhu března 2023, kdy budou jasné jednotlivé sta-
vební termíny. 

ROZVOJOVÉ PLÁNY OBCE
NA ROK 2023 

Hlavní investiční akcí roku 2023 bude zmíněné rozšíření ZŠ. 
Do  rozpočtu budou nicméně prostředky spojené s  projektem 
promítnuty až po podpisu úvěrové smlouvy. Další aktivity budou 
mít menší náklady s výjimkou zateplení modulární MŠ (odhad 
nákladů činí 2,5 mil. Kč). Na zateplení je nicméně vysoká šan-
ce získat dotaci, takže to nebude znamenat takovou zátěž pro 
rozpočet.
Rozpočet 2023 počítá s  rezervou na  vybudování avizované-
ho pítka. To se bohužel nepodařilo uskutečnit v  roce 2022. 
Ve vztahu k roku 2023 jsme na zastupitelstvu diskutovali, zda 
by pítko buď neomezovalo stavební práce na ZŠ, nebo naopak 
v případě jarního vybudování, zda by nehrozilo poškození pítka 
stavebními pracemi. Nakonec bylo dohodnuto, že pokud pro-
běhne rozšíření ZŠ v plánovaných letních měsících, tak bychom 
se pokusili pítko ještě na podzim postavit. Do básnické soutěže 
na text ve středu pítka vyhlášené v prvním letošním zpravodaji 
se přihlásilo jen několik málo tvůrců. Soutěž bude proto v příš-
tím roce připomenuta ještě jednou. Je stále možné poslat bá-
seň na témata voda, ryby, mlýnský kámen či podobná v rozsahu 
do 600 znaků (cca 100 slov), s to buď v obálce „Soutěž – Bá-
seň na pítko – NEOTEVÍRAT“ do schránky obecního úřadu nebo 
na e-mailovou adresu janbinek@seznam.cz.

V  roce 2023 bude věnována pozornost i několika projekčním 
aktivitám. Měla by být dokončena připravovaná aktualizace 
územního plánu spolu se zpracováním studie na výstavbu nové 
místní komunikace a  technické infrastruktury na  Malých Za-
hradech. Po  letech průtahů se blížíme k  dokončení projekční 
přípravy opravy stavidla rybníka a vybudování systému pro re-
gulaci napouštění a hladiny rybníka. Rádi bychom také zahájili 
projektování rekonstrukce a  dobudování místních komunikací 
a dešťové kanalizace na Zahradech, abychom měli připravený 
projekt pro dotační žádosti.

DALŠÍ 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. V  minulém čísle zpravodaje byly představeny údaje 
týkající se vývoje a vzdělání, náboženství, národnosti a  jazyka 
obyvatel. Navážeme dalšími informacemi o obyvatelích k 26. 3. 
2021.
Ukazatelem, který jednoduše vypovídá o místní komunitě jako 
celku, je podíl rodáků, tj. podíl obyvatel, jejichž matka měla 
v  době jejich narození trvalé bydliště v  Žatčanech (protože 
porod už většinou probíhá ve městě v porodnici). V Žatčanech 
bylo 50,7 % rodáků, což odpovídá průměru ČR (50,4 %), ale je 
vyšší než hodnota za okres Brno-venkov (45 %, zde se projevuje 
atraktivita okolí Brna a vyšší přistěhovávání) a nižší než hodnota 
za Jihomoravský kraj (52,8 %).
Vedle rodáků se 14 % obyvatel Žatčany narodilo v jiné obci okre-
su Brno-venkov a  21,4 % v  jiném okrese kraje. V  zahraničí se 
narodilo 24 obyvatel (z toho 13 na Slovensku).
Další ve  sčítání sledovanou charakteristikou je rodinný stav. 
44 % obyvatel Žatčan bylo svobodných (403), 39,6 % ženatých/
vdaných (359), 7,6 % rozvedených (69) a 8,3 % ovdovělých (75). 
Podíl rozvedených je pro srovnání 9,4 % v okrese Brno-venkov, 
10,7 % v Jihomoravském kraji a 11,7 % v ČR.
Posledním dosud nezmíněným údajem o obyvatelstvu je plod-
nost žen, tj. jaký podíl na počtu žen ve věku 15 a více let tvoří 
ženy s počtem živě narozených dětí od 0 do 5 a více. K datu 
sčítání bylo v Žatčanech 361 žen ve věku 15 a více let. Z nich 
nemělo žádné dítě 19,7 %. Jedno dítě mělo 14,7 % žen, dvě děti 
41,6 % žen a tři děti 18,6 % žen. Pět a více dětí mělo 2,2 % žen 
(8 žen). Ve srovnání s vyššími územními jednotkami Žatčany vy-
nikají vyšší plodností žen. V případě podílu žen s pěti a více dět-
mi jsou na 2,5násobku průměru ČR. Významně vyšší je i podíl 
žen se třemi dětmi (o třetinu více než ve všech vyšších územích).

Území
Počet / podíl žen podle počtu živě narozených dětí k 26. 3. 2021

0 dětí 1 dítě 2 děti 3 děti 4 děti 5 a více dětí nezjištěno

Žatčany
71 žen 53 žen 150 žen 67 žen 11 žen 8 žen 1 žena

19,7 % 14,7 % 41,6 % 18,6 % 3,0 % 2,2 % 0,3 %

Okres Brno-venkov 20,5 % 17,3 % 44,5 % 12,9 % 2,4 % 0,7 % 1,7 %

Jihomoravský kraj 23,3 % 17,8 % 41,3 % 12,4 % 2,5 % 0,9 % 1,9 %

Česká republika 22,0 % 18,2 % 42,3 % 12,0 % 2,4 % 0,9 % 2,1 %

Výsledky sčítání jsou dostupné na https://www.czso.cz/csu/scitani2021. 
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HISTORIE ŽATČAN A FOLKLÓR

ZE VZPOMÍNEK ŽATČANSKÉHO RODÁKA  

Vladimíra Sedláčková
kronikářka obce

Vybíráme z bohatých vzpomínek MUDr. Jana Fialy
(1912-2008).

„Hlavní zemědělskou plodinou byla cukrová řepa, dále obilí 
a kukuřice. Brambory se pěstovaly jen pro vlastní potřebu a pro 
dobytek. Také chovu dobytka se hospodáři věnovali, ale i drů-
beži, hlavně husám a kachnám. Řepa cukrovka se vozila do cuk-
rovaru v Sokolnicích a zpět se vozily řízky, což byla vyluhovaná 
postrouhaná řepa. Řízky se ukládaly do připravených jam. Slou-
žily ke krmení dobytka, stejně jako chrást z řepy.
Kukuřice přinesla po žních určitou zábavu, když ji hospodáři na-
vezli pod kůlny; zbavovala se šustí a věšela pod střechu, aby vy-
schla. Sloužila k výkrmu hus, kachen a hlavně prasat. Kde byla 
v domě děvčata, našlo se vždycky dost pomocníků a  ještě se 

zpívalo. Podobný zájem mládenců byl také při dodělné na drač-
kách. Tehdejší zajímavostí bylo nabíjení mlatů ve stodolách, kdy 
se jílovitá hlína s plevami navršila na mlat a aby rychle ztvrdla, 
pozvala se mládež na  tanec s harmonikou. O  taneční zábavy 
bylo dobře postaráno. Občas bývaly v  sokolovně i  v  orlovně 
při dechové nebo smyčcové hudbě, ale hlavní zájem mladých 
se soustředil ke  svátku Nejsvětější Trojice, které je zasvěcen 
náš kostel. Posvícenské veselí trvalo tři dny. Kolem máje a pak 
v sále se chodilo do kola, chasa se držela za ruce a zpívaly se 
národní písně.“

ZA PANEM
FRANTIŠKEM HLADKÝM 

Vladimíra Sedláčková

V  sobotu 26. listopadu se žatčan-
ská farnost, rodina, přátelé a kama-
rádi rozloučili s panem Františkem 
Hladkým, dlouholetým žatčanským 
varhaníkem a  kostelníkem. Varha-
nickou službu přijal po dlouholetém 
varhaníkovi Antonínu Sedláčkovi 
v  roce 1992 a  kostelníkem se stal 
v  roce 2002 po  svém otci Josefu 
Hladkém. František byl samouk, 
o  to pilněji a  s  velkou snahou se 
do  hry na  varhany zapojil. Jeho 

obětavá služba farnosti neznala rozdílu mezi svátky a všedními 
dny a poctivě ji vykonával do poslední chvíle, než mu v ní zabrá-
nila těžká nemoc. Za všechno, Františku, Pán Bůh zaplať! A my 
věříme, že touto dobou už hraješ ve sboru u sv. Cecílie.

Čest tvojí památce!

MUŽÁCI

Vladimíra Sedláčková

Po  dvou letech covidového půstu je letošní rok pro Mužáky 
opravdu nabitý. Uprostřed prázdnin účinkovali ve  Střelicích 
na  dožínkách. Začátkem září se zúčastnili Mezinárodního 
folklorního festivalu v Brně, kde spolu s Rozmarýnou zazpívali 
zdravici jubilantce dr. Kovářů. Na Mezigeneračním dnu 16. září 
v Sokolnicích uvedli pásmo Kosení a druhý den zpívali kosecké 
písničky spolu s pozořickou chasou při skutečném kosení louky. 
Koncem září se postarali o dobrou náladu na Dnech otevřených 

ateliérů ve  Stodole u  Jarošů. Zajímavou zkušeností byla „vý-
jezdní zkouška“ u pana Foretníka v jeho malém zemědělském 
muzeu v  Krumvíři. Začanští mužáci přijali pozvání na  besedu 
u cimbálu v Líšni, kde zpestřili svým vystoupení příjemný pod-
večer s přáteli folkloru. Milou „povinností“ je každoročně účast 
na  Folklorním podvečeru, který pořádá Újezdská Rozmarýna. 
Zde vystoupili ve společném pásmu o Kosení a mužácká muzi-
ka doprovodila ženy při starobylém svatebním zvyku – záliku. 
A naposledy byli Mužáci vidět a slyšet na Martinském posezení 
u cimbálu v žatčanské orlovně.

SVATOMARTINSKÉ
POSEZENÍ U CIMBÁLU

Ing. Antonín Sedláček

Po dvouleté covidové přestávce se sešli opět milovníci lidové 
hudby a dobrého vína na svatomartinském posezení u cimbálu, 
které uspořádali v neděli 13. 11. 2022 odpoledne v sále žatčan-
ské orlovny členové místní organizace KDU-ČSL a Orla. Příjem-
nou atmosféru navodila svým vystoupením v  našem regionu 
oblíbená cimbálová muzika Donava, při které si mohli přítomní 
zatančit nebo s  chutí zazpívat všeobecně známé a  populární 
písně ze Slovácka a Valaška. V přestávkách se také prezento-
vali písněmi z  nebližšího okolí Začanští mužáci, kteří v  dobré 
zábavě pokračovali i dlouho po skončení oficiálního programu.
Na své si přišli účastníci všech věkových kategorií, včetně ma-
lých dětí, které vytvořily během hudby taneční kola, nebo se 
proplétaly jako had mezi tančícími.
V rámci odpoledne byla připravena k ochutnání mladá vína roku 
2022. Nejvíce návštěvníkům chutnalo Neuburské od Pavla Hu-
sáka z Nesvačilky a Zweigeltrebe rosé od Jana Plačka z Morav-
ských Bránic.

Těšíme se na  další setkání s  folklorem začátkem ledna při 
11. krojovém plese.
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SNĚŽÍ, SNĚŽÍ

Ing. Jan Binek, Ph.D.

Milé děti i ostatní příznivci zpěvu a cestovatelských otázek. Uvě-
domili jsme si omezení v repertoáru zimních písniček. Za mra-
zivého počasí, kdy voda z oblohy padá v pevném skupenství, 
skutečně není nejvhodnější konstatovat, že prší (což se ovšem 
v našich končinách neděje moc často) a zjišťovat u koní, kam 
vyrazit. Situace je komplikovaná tím, že těch koní v Žatčanech 
už moc nemáme a při deštivém počasí nejsou svolní poskytovat 
takové konzultace.

Dovolili jsme si proto na známou melodii písně Prší, prší sestavit 
zimní variantu a  věříme, že přispěje ke  zlepšení nejen (před)
vánoční nálady, ale třeba i zakotví v repertoáru vašich písniček.

Sněží, sněží, vločka padá,
už mě z toho studí hlava.

Až zacinká rolnička,
pojedeme z kopečka.

Rolnička už zacinkala,
vrána na nás zakrákala.

Rolničko už necinkej,
vráno na nás nekrákej.

Text: Zuzana Binková a Jan Binek.
Nápěv: dle melodie písně Prší, prší.
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AŤ JE JARO  NEBO ZIMA…
VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA

Michaela Simandlová
za kolektiv MŠ

Na začátku září se naše řada pedagogických pracovníků roz-
rostla o  mladou, talentovanou a  sympatickou paní učitelku. 
Naši zvídaví předškoláci se rozhodli, zjistit si o paní učitelce co 
nejvíce informací a tak si zahráli na reportéry, novináře a naši 
„novou krev“ vyzpovídali (novináři: Natálie B., Timea Ř., Jakub 
K., Karolína K., Božena D., Anežka B.).

Jak se celá jmenujete? 
Úplně, ale úplně celá Marie Mezuláníková. Za svobodna jsem 
se jmenovala Marie Jašková. 

Kolik máte roků? 
Víc než vy :) 

Kde bydlíte? 
Bydlím hned vedle Žatčan. 

Jakou máte barvu domu? 
Bílou s oranžovým pruhem nahoře. 

Jaké máte auto? 
Hmm, suprové… teda superbové :) 

Máte manžela? 
Ano, mám úžasného manžela! 

Máte děti? 
Teď momentálně 22 ve třídě :D 

Jakou máte barvu očí? 
Schválně, poznáte jakou? 

Jaké jídlo od paní kuchařky máte nejraději? 
Mňam, asi všechny! Paní kuchařka vaří úžasně! 

Na jaký nástroj chcete nejvíc hrát? 
Nejraději hraji na zobcovou flétnu. Ale chtěla bych na klavír, to 
se pořad učím. 

Jakou čokoládu máte nejvíc ráda? 
Studentskou pečeť. Ale není to kvůli tomu, že ještě studuji. :D 

Jaká je velikost vaší nohy? 
Myslím, že tak akorát. 

Jaké si pouštíte písničky? 
Nejraději poslouchám písničky od Coldplay 
nebo Imagine Dragons. 

Jaký sledujete seriál?  
Teď momentálně seriál Koruna, který je o životě královské 
rodiny. 

Jakou pohádku máte nejvíc ráda? 
Nejvíc asi pohádku Shrek. Byla totiž moje nejoblíbenější, 
když jsem byla mladší. 

Máte řetízek? 
Ano, dostala jsem plno řetízků. A nejcennější je pro mě ten 
od prababičky. 

Máte nějaké cenné věci? 
Hmm, řetízek. :) Myslím, že každý člověk má cenné věci. Pro 
mě to jsou hlavně fotky, kde jsou zachycené vzpomínky. 

Máte ráda zvířátka? 
Ano, mám. Vždy jsem si přála pejska. 

Jakou zmrzlinu máte nejraději? 
Zmrzlina? Kde!? Nemám nejoblíbenější, snědla bych je klidně 
všechny, kromě šmoulové.

Jakou knížku zrovna čtete? 
Respektovat a být respektován, je to knížka o komunikaci. 
Myslím totiž, že komunikace je hodně důležitá a měli bychom 
se v ní vzdělávat.

Co máte nejraději na své práci? 
Vás děti! Také pohodové prostředí, které tvoří všechny 
kolegyně a pracovnice ve školce :)

Tak tohle je ve zkratce naše paní učitelka MARUŠKA

ZPÁTKY DO ŠKOLKY

Michaela Simandlová
za kolektiv MŠ

Podzimní čas u nás nebyl vůbec studený a zamračený! Pozoro-
vali jsme s dětmi proměny počasí, všímali si barev, které si ob-
léká příroda, hráli spoustu her s kaštany a vyráběli z přírodnin.

Pro rodiče a jejich ratolesti jsme si letos připravili „BRAMBOLED-
NE“, které proběhlo za velké účasti na zahradě školky. Kromě 
stanovišť s úkoly pro děti, hledáním nejchutnějšího bramboro-
vého pokrmu od našich maminek opět soutěžili i tatínci (tento-
kráte v oškrabání nejdelší bramborové slupky), celé odpoledne 
jsme zakončili tradičním a oblíbeným opékáním špekáčků.

Koncem září jsme s dětmi navštívili brněnské lama centrum, kde 

jsme potkali spoustu zvířat, mohli jsme je i nakrmit a pohladit, 
dozvěděli se, kde bydlí a jak pracují a žijí včelky. To nás přimělo 
dále zkoumat život zvířat, které žijí kolem nás ve volné přírodě.

Jedno z těchto zvířátek se objevilo i v divadelní pohádce o Smo-
líčkovi, se kterou k nám do školky přijeli Tetiny.

V říjnu jsme se probubnovali rytmem indiánských drumben až 
k návštěvě kouzelníka Katonase, který předvedl spoustu triků, 
nad kterými zůstával rozum stát i p aní učitelkám a přesto, že 
si jeho osobnost pamatují některé z nás ještě z dětství, je jeho 
vystoupení rok od roku dokonalejší!

Příchod adventu jsme se letos rozhodli zpříjemnit především 
maminkám, které se při vánočních přípravách vždy pořádně 
zapotí. Připravili jsme pro ně tedy pohodové odpoledne spoje-
né s výrobou adventních dekorací z papírových ruliček. Všichni 
jsme si s úsměvem odpoledne užívali. Maminky byly velmi zruč-
né a šikovné a všem se povedlo dekoraci dokončit ve zdraví.

ZE ŠKOLKY A ŠKOLY
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ŽATČANY – ODVOZ POPELNIC

1 ne Novoroční 
setkání 1 st 1 st 1 so 1 po 1 čt Den dětí

2 po 2 čt 2 čt 2 ne Vítání 
občánků 2 út 2 pá

3 út 3 pá 3 pá 3 po 3 st ■ 3 so

4 st 4 so 4 so 4 út 4 čt 4 ne Hody

5 čt 5 ne 5 ne 5 st ■ 5 pá 5 po

6 pá 6 po 6 po 6 čt 6 so 6 út

7 so Krojovaný 
ples 7 út 7 út 7 pá Velký pátek 7 ne 7 st

8 ne 8 st ■ 8 st ■ 8 so 8 po 8 čt

9 po 9 čt 9 čt 9 ne 9 út 9 pá

10 út 10 pá 10 pá 10 po Velikonoční 
pondělí 10 st 10 so

11 st ■ 11 so 11 so 11 út 11 čt 11 ne

12 čt 12 ne 12 ne 12 st 12 pá 12 po

13 pá 13 po 13 po 13 čt 13 so Jarní 
cyklovýlet 13 út

14 so Košt slivovic 14 út 14 út 14 pá 14 ne Den matek 14 st

15 ne 15 st 15 st 15 so 15 po 15 čt

16 po 16 čt 16 čt 16 ne 16 út 16 pá

17 út 17 pá 17 pá 17 po 17 st 17 so

18 st 18 so 18 so 18 út 18 čt 18 ne

19 čt 19 ne 19 ne 19 st 19 pá 19 po

20 pá Myslivecký 
ples 20 po 20 po 20 čt 20 so 20 út

21 so 21 út 21 út 21 pá 21 ne 21 st

22 ne 22 st 22 st 22 so 22 po 22 čt

23 po 23 čt 23 čt 23 ne 23 út 23 pá

24 út 24 pá 24 pá 24 po 24 st 24 so

25 st 25 so 25 so 25 út 25 čt 25 ne

26 čt 26 ne 26 ne 26 st 26 pá 26 po

27 pá 27 po 27 po 27 čt 27 so 27 út

28 so 28 út 28 út 28 pá 28 ne 28 st ■
29 ne 29 st 29 so 29 po 29 čt

30 po 30 čt 30 ne 30 út 30 pá

31 út 31 pá 31 st ■
■ - vývoz popelnic s komunálním odpadem  ■ - vývoz popelnic s papírem 

2023
LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN
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ŽATČANY – ODVOZ POPELNIC

1 so 1 út 1 pá 1 ne 1 st 1 pá

2 ne 2 st 2 so 2 po 2 čt 2 so

3 po 3 čt 3 ne Loučení s 
prázdninami 3 út 3 pá 3 ne

4 út 4 pá 4 po 4 st 4 so 4 po

5 st 5 so 5 út 5 čt 5 ne 5 út

6 čt 6 ne 6 st 6 pá 6 po 6 st

7 pá 7 po 7 čt 7 so 7 út 7 čt

8 so 8 út 8 pá 8 ne 8 st 8 pá

9 ne 9 st 9 so 9 po 9 čt 9 so

10 po 10 čt 10 ne 10 út 10 pá 10 ne

11 út 11 pá 11 po 11 st 11 so 11 po

12 st 12 so 12 út 12 čt 12 ne 12 út

13 čt 13 ne 13 st 13 pá 13 po 13 st ■
14 pá 14 po 14 čt 14 so 14 út 14 čt

15 so 15 út 15 pá 15 ne 15 st ■ 15 pá

16 ne 16 st 16 so Podzimní 
cyklovýlet 16 po 16 čt 16 so

17 po 17 čt 17 ne 17 út 17 pá 17 ne

18 út 18 pá 18 po 18 st ■ 18 so 18 po

19 st 19 so 19 út 19 čt 19 ne 19 út

20 čt 20 ne 20 st ■ 20 pá 20 po 20 st

21 pá 21 po 21 čt 21 so 21 út 21 čt

22 so 22 út 22 pá 22 ne 22 st 22 pá

23 ne 23 st ■ 23 so 23 po 23 čt 23 so

24 po 24 čt 24 ne 24 út 24 pá 24 ne Štědrý den

25 út 25 pá 25 po 25 st 25 so 25 po

26 st ■ 26 so 26 út 26 čt 26 ne Rozsvícení 
stromu 26 út

27 čt 27 ne 27 st 27 pá 27 po 27 st

28 pá 28 po 28 čt 28 so 28 út 28 čt Živý betlém

29 so 29 út 29 pá 29 ne 29 st 29 pá

30 ne 30 st 30 so 30 po 30 čt 30 so

31 po 31 čt 31 út 31 ne Silvestrovská 
procházka

■ - vývoz popelnic s plastem

2023
ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC
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Při slavnostním rozsvícení vánočního stromečku na návsi, jsme 
se letos předvedli se dvěma nacvičenými písněmi a podle reak-
cí všech přítomných měli naši malí zpěváčci zasloužený obdiv.

Jak byly děti po celý rok hodné, přijde tentokrát zkontrolovat 
Mikuláš ve velkém stylu. Všichni musí nejdříve absolvovat mi-
kulášskou stezku plnou úkolů na  stanovištích čertů a  andělů 
a teprve po převážení pekelných pytlíků bude moct předstoupit 
před svatého Mikuláše.

Poslední velké přípravy nás čekají při nácviku programu vánoč-
ních besídek, které konečně proběhnout za přítomnosti rodičů 
a se vší parádou v prostorách tříd naší MŠ.

Potom už Vám všem popřejeme za celý kolektiv MŠ a ZŠ Žatča-
ny krásné a  klidné prožití vánočních svátků a  také šťastný 
a úspěšný rok 2023!!!

PERLIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Michaela Simandlová
za kolektiv MŠ

I my paní učitelky jsme si zahrály na novinářky a položili jsme 
vašim dětem pár jednoduchých otázek. No a ty nejlepší a nej-
vtipnější odpovědi máte zde:

Víš, proč musíš chodit do školky? 
• Aby mě měl kdo hlídat. 
• Protože nejsou prázdniny. 
• Protože jsem malej. 
• Protože jsem na to nezapomněla. 
• Abych šla po spa nebo po o. 
• To nevím. 
• Protože do školky chodit musíme. 
• Protože, abych se něco naučila. 
• Protože potřebují jít rodiče do práce. 
• Protože mám 3 roky.

Proč na podzim padá ze stromů listí? 
• Protože fouká. 
• Protože je podzim. 
• Protože jde počasí po sobě. 
• Protože je skoro zima. 
• Protože, protože, protože je podzim. 
• Aby stromečkům nebyla zima.

Proč je v zimě zima? 
• Protože jsou Vánoce. 
• Protože padá sníh a fouká vítr. 
• Protože fouká vítr, brrrrrrrr. 
• Zimní bundy.

Jak podle tebe vypadá Ježíšek? 
• Jako někdo z kostela. 
• Má bílý fousy, má takovou tu červenou čepici a pytel 
s vločkama. Prostě vánoční oblek. 
• Je bílý a má křídla, taky bílý. 
• Má červenou čepici, pak tam má takovou baňku 
a pak už má jenom boty. 
• Je malej. 
• Jak čert. 
• Má bodláčky a umí lítat, na hlavě má čepičku. 
• Když ho nevidím, tak nevím, jak vypadá, ale je to takový pan 
farář.

• Je bílej a je to člověk. 
• Je to sněhulák. 
• Vypadá jako my. 
• Ježíšek vypadá, že nosí dárky. 
• Lidsky.

Jsou to prostě zlatíčka. Třeba v odpovědích poznáte i to svoje 
zlatíčko.

PRVNÍ POLOLETÍ V ŽATČANSKÉ ŠKOLE

Mgr. Markéta Polehňová
za kolektiv ZŠ

Škola nejsou jen sešity a učebnice, proto jsme si pro naše žáky 
i v tomto roce připravily jak školní, tak mimoškolní aktivity, které 
jim dají možnost učit se prožitkem. Nejprve jsme s mladšími roč-
níky navštívili místní knihovnu. Paní Procházková už na nás byla 
připravena a díky ní se děti dozvěděly, nejen jak to v knihovně 
chodí, ale také si prohlédly spoustu krásných knih. Děti návště-
va nadchla. Mnohé z nich v knihovně nikdy nebyly a velmi je 
překvapila rozmanitost titulů.

V  říjnu jsme zamířili do mateřské školy, sdílet dojmy ze školy. 
Prvňáčci se pochválili školními úspěchy, ukázali aktovky a škol-
ní pomůcky a  informovali mladší kamarády, na  co se můžou 
do školy těšit. Ačkoli se všichni shodli, že škola je príma, rádi 
si zavzpomínali na školková léta a chvíli si pohráli na zahradě.

Vyšší ročníky se naopak vydaly na procházku po vesnici. Paní 
učitelky propojily výuku přírodovědy a anglického jazyka. Děti 
pozorovaly a vnímaly změny, které probíhají v přírodě a záro-
veň si obohacovaly slovní zásobu. K dalšímu mezipředmětové-
mu rozvoji došlo prostřednictvím land artu, tedy výtvarnou akcí 
konanou v  přírodě. Při vytváření obrazů z  listí děti zábavnou 
formou propojily výtvarné činnosti s výukou o stromech, jakožto 
obsahu předmětu prvouka.

První velkou společnou akcí byla exkurze v  Technickém mu-
zeu v Brně. Využily jsme možnosti rozdělit děti na dvě skupi-
ny a  lépe tak přizpůsobit program věku dětí. Mladší děti se 
zúčastnily edukačního programu Dvacátým stoletím na kolech 
proletím. Vzhledem k naprosté převaze kluků to byl velmi dobrý 
výběr. Kluky téma bavilo natolik, že se s nimi pan lektor musel 
občas „poprat“ o slovo a nutno přiznat, že znalosti některých 
žáků překvapily i učitelský doprovod. Pro starší děti jsme zvolily 
téma Dvanáct tváří Génia. Výstava o Leonardu Da Vinci je z vel-
ké části interaktivní. Dětem tak poskytla možnost osahat si jeho 
vynálezy. Obě skupiny pak absolvovaly výtvarně-technickou díl-
nu ve svém tématu. Mladší děti si odnesly dřevěný dvouplošník 
a starší děti Leonardův padák.

Poslední říjnový den se škola zahalila do  Halloweenského 
kabátu. Děti byly hned při příchodu označeny pavoukem či 
pavučinou a  v  průběhu dne plnily tematické úkoly – dlabaly 
a zdobily třídní dýni, řešily halloweenské početní a češtinářské 
úkoly. Atmosféru dotvářela strašidelná výzdoba školy. Odlišnosti 
Halloweenu a Dušiček, ale i shodné prvky, vycházející ze spo-
lečného pohanského základu, jsme si připomněli v den Památ-
ky zesnulých při návštěvě místního hřbitova.

V  listopadu žáci vyšších ročníků zhlédli divadelní představení 
Edison! v prostorách brněnské Reduty. Inscenace plná chemic-
kých a elektrických pokusů přiblížila dětem nejen život slavného 
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vynálezce, ale například i  to, jak se vyrobí sloní zubní pasta. 
Poté už jsme se všichni těšili na lampionový průvod. Akce ko-
naná tentokrát pro všechny děti z obce se nesla v duchu svaté-
ho Martina. Na začátku si děti splnily několik svatomartinských 
disciplín, v  jejichž rámci vyrobily i podkovičku pro sv. Martina. 
Následoval lampionový průvod obcí, na  jehož konci na  děti 
čekal sám svatý Martin. Dětem předal krásné poselství a ony 
mu na oplátku symbolicky předaly své podkovičky a získaly tak 
sladkou odměnu. Postava svatého Martina zanechala v někte-
rých dětech silný dojem, o který se dělily v průběhu několika 
následujících dnů.

SLOVO PANÍ ŘEDITELKY

Mgr. Petra Štěpková
ředitelka ZŠ a MŠ Žatčany

Vážení čtenáři,

je mi potěšením, že k Vám mohu opět po čase promluvit pro-
střednictvím Žatčanského zpravodaje. Jsem velice ráda, že 
škola v Žatčanech získala své pevné místo a nachází stále více 
příznivců. Po  ročním fungování nového zaměstnaneckého ko-
lektivu se nám daří sklízet první ovoce. Škola se stala bezpeč-
ným místem, kam žáci chodí rádi a vypadají spokojeně. Někdy 
zaslechneme i těžko uvěřitelné výroky, že by místo na prázdni-
ny chtěli přijít raději do školy :) Díky těmto referencím vypadají 
spokojeně i rodiče. Jak už to bývá, občas něco i zaskřípe. To je 
pak nezbytná součinnost školy a rodiny. Jistě je pro děti velkým 
přínosem, když vidí, že se učitelé i rodiče dohodli na jednotném 
postupu a umí táhnout za jeden provaz.

Letos jsme v  našem učitelském sboru přivítali paní učitelku 
Mgr.  Taťánu Ševečkovou, která se stala velkou oporou nám 
všem. K  dětem přistupuje s  laskavostí a  úctou, vymezuje jim 
však i spravedlivé hranice. Vše řeší s rozvahou, mírně ale dů-
sledně. Ochotně nabízí ostatním pomocnou ruku a nic jí není 
zatěžko. Vyvolává v nás pocit, jako bychom se již dávno znaly. 
Mám velkou radost, že se stala milou posilou našeho týmu.

V mateřské škole při nás také stálo štěstí při výběru uchazečky. 
Paní učitelka Marie Mezuláníková zahřeje každého svým vřelým 
úsměvem a daří se jí získat plnou důvěru dětí i dospělých. Je to 
takové naše sluníčko. Těší mě, že se nám povedlo rozšířit naše 
řady o takovou milou a láskyplnou osobnost.

Dalším přírůstkem našeho kolektivu je Aneta Báderová, která 
na naší škole působí jako asistentka pedagoga. Je sympatickou 
a snaživou podporou paní učitelky Ševečkové ve třetí třídě.

Ráda bych se rozepsala o  možná největší a  nejúspěšnější 
akci tohoto roku. Bylo jí Rozsvícení vánočního stromu na návsi 
v Žatčanech a s tím spojený vánoční jarmark v prostorách zá-
kladní školy. Akce se konala v první neděli adventní 27. listo-
padu a pořádala ji základní a mateřská škola s podporou obce 
Žatčany.

Paní učitelky si letos daly opravdu hodně záležet a celá akce 
se jim skvěle vydařila. Nazdobily celou školu, vyrobily s dětmi 
výrobky a nacvičily s dětmi půvabné pěvecké vystoupení před 
vánočním stromem. Když jsme slyšeli zpívat naše nejmenší, jed-
no oko nezůstalo suché. Žáčkům se nakonec povedlo kouzlo: 
svým zpěvem rozsvítili vánoční strom. Z dětských úst se linuly 
vzdechy nadšení a úžasu. Vánoční strom nám ozdobil náměstí 

před školou a zpříjemňoval nám čekání na Vánoce. Vánoční jar-
mark měl ohromný úspěch. Paní učitelky a děti připravily mnoho 
krásných výrobků, které si mohli rodiče odnést domů. Největ-
ším lákadlem byli velcí dřevění andělé, které vyrobily děti z ma-
teřské školy. Chtěla bych touto formou poděkovat za  hojnou 
účast i za štědré příspěvky všech dárců. Využijeme je na nákup 
didaktických materiálů a materiálů pro další tvoření.

Ještě bych se chtěla ohlédnout zpět, k začátku školního roku. 
Ten se zahájil v mateřské škole s mírným zpožděním. Pod vede-
ním obecního úřadu se totiž dokončovala rozsáhlá rekonstruk-
ce prostor staré budovy MŠ. Zřídila se prostornější jídelna pro 
žáky ze základní školy, upravily se prostory šatny, zvětšila se 
místnost určená ke spaní dětí a zmodernizovalo se zázemí pro 
zaměstnance školní kuchyně. Ačkoli se to zdálo téměř nemož-
né, nakonec se všechno stihlo. Tak se staví sen v Žatčanech.

V letošním školním roce nás čeká ještě další tvrdý oříšek. Prav-
děpodobně se bude jednat o „Tak se staví sen 2“. Obec nám 
přislíbila postavit v co možná nejkratším čase nástavbu na bu-
dově základní školy, která by rozšířila počet učeben i celkovou 
kapacitu školy. Budeme se těšit, že se vše zdárně podaří stejně 
jako u ostatních rekonstrukcí. Já se obzvlášť raduji z toho, že se 
podaří posunout školu v Žatčanech o úroveň výš a z naší ma-
lotřídní školy se tak postupně stane škola s kompletním prvním 
stupněm. Jistě to bude stát hodně úsilí, přemáhání a ústupků 
nás všech, učitelů, zaměstnanců, žáků i  rodičů, ale věřím, že 
společným pozitivním přístupem přispějeme k  tomu, aby se 
dobrá věc podařila.

Přeji Vám krásné dny a těším se na Vaše děti ve škole :)
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MODELDEN 2022

Zdeněk Sýkora
předseda spolku

Příprava tradičního 14. žatčanského Modeldnu probíhala letos, 
stejně jako loni, v dosti nejisté atmosféře. Tentokráte příčinou 
nebyla nějaká pandemie, nýbrž značně nevyzpytatelné počasí. 
Předchozích 14 deštivých dnů nedávalo velkou naději na zdárný 
průběh akce a do poslední chvíle jsme přípravy na ploše odklá-
dali až na sobotní dopoledne, aby byla možnost případně akci 
operativně zrušit, s  co nejmenšími finančními a  „pracovními“ 
ztrátami.

Nakonec se počasí umoudřilo a  v  podstatě po  celý den nám 
přálo nejen při přípravě nezbytného „cirkusu“ na  ploše, ale 
i  v  čase hlavního programu. Předpovídaný déšť přišel až 

navečer, ale to už byly modely v bezpečí domovů nebo sbaleny 
v  autech, pouze altány a  vybavení zázemí bylo nutno během 
dalších dní dosušit.

Během sobotního odpoledne byla na  stojánce a  hlavně při 
praktických ukázkách k vidění pestrá paleta zajímavých modelů 
nejen letadel, ale jezdila i  autíčka a  na  přilehlé říčce Cézavě 
byly k vidění i ukázky RC lodiček, zhotovených naším klubovým 
„potěrem“. Novinkou bylo několik úspěšných startů modelu 
rakety.

Na stojánce vedle prostoru pro diváky byl „k osahání“ sestaven 
„dospělý“ větroň Standard Cirrus jednoho člena našeho klubu 
a tradičně i několik auto/moto veteránů.

I přes relativně malou propagaci akce, stejně jako loni, se do-
stavilo překvapivě velké množství diváků nejen z naší obce, ale 
i ze širokého okolí.

AKCE KONANÉ V OBCI
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NÁVŠTĚVA DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ

Vladimíra Sedláčková
členka souboru

V pátek 11. listopadu 2022 sehrál ochotnický spolek Tylova 
divadla z Újezda u Brna v žatčanské orlovně svoje nejnovější 
představení, a to hru od Vlastimila Peška Vostatkové sód aneb 

Po všem hovno, po včelách med. Ve zcela zaplněné orlovně 
mohli návštěvníci vidět veselé a svižné představení s doprovo-
dem CM Šternovjan. Hrálo se v místním nářečí a podle reakcí di-
váků se představení všem líbilo. O příjemnou atmosféru se také 
postarala obsluha baru, kde se podávalo občerstvení, včetně 
letošních mladých vín. Na závěr představení všem účinkujícím 
poděkoval pan starosta a předal dětem malou sladkost a ženám 
krásnou růži.
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MIKULÁŠSKÁ STEZKA

Ing. Jan Binek, Ph.D.

V sobotu 3. prosince 2022 uspořádala mateřská škola dob-
rodružnou mikulášskou stezku. Díky tomu, že dopisuji články 
do zpravodaje až tento den večer (k nelibosti šéfredaktora po 
termínu uzávěrky ) si dovolím sepsat živé dojmy z této velmi 
povedené akce.

Stezka měla začít v 16 hodin na dětském hřišti na Šanhaji. Tak-
ticky jsme se rozhodli dorazit na 16:15, což se ukázalo zcela ne-
taktické. Když jsme se blížili ke hřišti, tak se začaly objevovat 
velké skupiny účastníků, kterým to časově vyšlo obdobně. Na-
štěstí čert na prvním stanovišti pružně zareagoval a první úkol 
probral se skupinou více dětí současně. Potom jsme využili čel-
ního místa v pelotonu a svižným pohybem nabrali náskok, takže 
jsme na dalších stanovištích vždy čekali jen chvilku. 

Na každém stanovišti nás čekal jeden či dva čerti se zajímavými 
úkoly. Nesmím ale zapomenout na zářivého anděla na čtvrtém 
stanovišti. Za tyto pohádkové bytosti byly dokonale převlečeny 
paní učitelky či další dobrovolníci. Děti na stanovištích házely 
uhlím do kotlíku, určovali jídlo podle chuti, odpovídali na hádan-
ky či sbíraly dřevo pod čertovský kotel.

Putování bylo zakončeno v mateřské škole. Ve vyhřáté jídelně 
nás čekala spousta dobrot, nealko punč či horká čokoláda. Na 
ohni před školkou jsme si mohli opéct špekáčky či jablka. Tako-
vé dobře propečené jablko to je nádherná sladká pochoutka.

Po půl šesté se děti shromáždily před školkou a snažily se bás-
ničkou přivolat Mikuláše. To se jim podařilo až krásnou písnič-
kou. Mikuláš všechny podělil bohatými balíčky.

Musím říct, že to byla akce, ze které jsem měl silný pocit, že si ji 
užili úplně všichni přítomní, jak děti a rodiče, tak i pořadatelé 
akce.

Moc děkujeme a už se doma všichni těšíme na další ročník.

POSEZENÍ SE SENIORY

Alexandr Vörös
za Kulturní a sportovní výbor

Druhá adventní neděle patřila mikulášskému posezení se se-
niory. Hned na  uvítanou každý obdržel jako malou pozornost 
„mikulášskou nadílku“, která všem vykouzlila úsměv na  tváři. 
Celým odpolednem provázel nestárnoucí Jiří Helán s doprovo-
dem. U dobrého vína a občerstvení si naši milí senioři zazpívali, 
krásně se pobavili a někteří si dokonce i  zatančili. Děkujeme 
všem za účast a věříme, že příští rok se opět setkáme v hojném 
počtu a společně vytvoříme minimálně tak úžasnou atmosféru, 
jaká byla letos.
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BĚHÁ CELÁ RODINA SEDLÁČKOVA

Lenka Sedláčková

Před šesti lety jsme dostali kontakt na paní Dokoupilovou s tím, 
že bere děti na běžecké závody. V té době jsme ještě nevěděli 
o existenci orelské běžecké ligy a běh pro nás byl cizí slovo.

Prvním krokem bylo zvednout telefon a  domluvit se, zda by 
kluky přijala do týmu. A najednou seděli ve vlaku směr Česká 
Třebová s  tím, že si závody zkusí. Po návratu jsme byli velmi 
překvapeni: Jakub dovezl pohár a Václav se také dobře umístil. 
Kromě úspěchů si dovezli pěkné zážitky a nadšení. Začali jsme 
tedy jezdit se syny na závody. Úspěchy střídali neúspěchy, ale 
kluci to brali sportovně. Navíc každý se závodů jsme měli spojen 
s nějakým výletem, odměnou, případně i s krátkým pobytem.

Příjemná atmosféra na  závodech, soudržnost týmu, podpora 
dětí různých věkových kategorií, bohaté gastronomické zážitky, 
nás přivedly k nápadu, vyzkoušet si zaběhnou „alespoň“ lidový 
běh pro začátečníky. Začátky byly velmi těžké. Navíc my dospě-
láci jsme měli v hlavě mnoho výmluv typu: moc práce, je to dale-
ko, málo času, na výkony ostatních nemáme apod. Kluky to ale 
bavilo, navíc z jejich běžeckých soupeřů se stali kamarádi. Proto 
jsme zatli zuby, přehodnotili priority, a hlavně manžel Filip se 
pustil do osobního tréninku postupně i se členem našeho týmu 
Tomášem a přestoupili z lidového běhu do hlavních závodů.

Můj postup byl odsunut z důvodu těhotenství. Maruška měla už 
od začátku dáno, že od prvních krůčků bude stát na startovní 
čáře také. A stalo se. Ve svých 2 letech má dva velké úspěchy.

I  přes zdravotní komplikace, které nás v  tomto roce potkaly, 
se nevzdáváme a v běhu budeme pokračovat i nadále. Vždyť 
máme cíle: Jakub – obhájení 1. místa, Václav – posun z 6. místa 
na 3. místo, Maruška – hlavně se vyběhat, já – přestup do hlav-
ního běhu, Filip – završit sezonu příštího roku uběhnutím půl-
maratonu v Moravských Budějovicích. Celá rodina: podporovat 
se navzájem a dále běhat pro radost.

TURNAJ V NOHEJBALU

Mgr. Tomáš Kalla

6. srpna 2022 se na žatčanském kurtu pořádal první oficiální 
turnaj v nohejbalu. I když počasí za obvyklými srpnovými teplo-
tami zaostávalo, zúčastnilo se turnaje 7 mužstev, z toho 3 man-
čafty byly domácí. Dařilo se zejména přespolním, první místo 
urval po velké bitvě Slavkov, na druhém místě skončil Žďár nad 
Sázavou a  třetí místo obsadily Žatčany „A“ (Rostislav Husák, 
Karel Dvořák, Lukáš Kalvoda). Celou akci zaštítila a sponzorsky 
podpořila firma Bemeta Design, s.r.o.

SPORT A VOLNÝ ČAS
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9. ŽATČANSKÝ CYKLOVÝLET

JUDr. Milan Bedroš
organizátor akce

Ach to počasí, tentokrát nám moc nevyšlo, zima, sychravo a pod 
mrakem, což mnohé odradilo a bylo důvodem mnoha onemoc-
nění potencionálních cyklistů. Sice při výjezdu ze Žatčan nepr-
šelo, ale celou cestu to hrozilo. Stále vylepšujeme provoz naše-
ho pelotonu, aby nikdo nebloudil nebo se neztratil. Kdo chtěl, 
dostal do mobilu trasu s navigací, hlídali jsme konec pelotonu 
a na zásadních bodech se regulovala plynulost dopravy. I přes-
to se nám pár účastníků v provozu zamotalo, ale zvládli jsme to. 
V sobotu dne 17. 9. 2022 v 10,00 hodin se nás před Hospodou 
u Severů sešlo jen 14 cykloturistů. Je tradicí, že se před odjez-
dem na památku společně vyfotíme. Trasa vedla kolem Nesva-
čilky, přes Moutnice, Křepice Starovice, Hustopeče, Starovičky, 
Velké Pavlovice do  Rakvic. Zde jsme měli dopředu sjednaný 

a připravený společný oběd a občerstvení v  restauraci RÉNA. 
Vydatně jsme se posilnili a přesunuli jsme se v Rakvicích do Vin-
ného sklípku Vlastíka Straky, kde jsme absolvovali ve vší „po-
čestnosti“ ochutnávku vzorků jeho vín a proběhla zde i široká 
diskuse „znalců vína“. S ohledem na ubíhající čas a cestu zpět 
jsme posezení v nejlepším ukončili a vydali jsme se na zpáteční 
cestu. Nevraceli jsme se úplně stejnou trasou, jeli jsme přes 
Starovičky, Kurdějov, Nikolčice, Křepice, Moutnice do Žatčan.

Všichni účastníci dojeli velmi spokojeni a  v  pořádku, neměli 
jsme žádný defekt, nikdo se nezranil a neztratil. Najeli jsme cca 
83 km. Uznání za výkon si zaslouží všichni účastníci výletu.

Výlet se vydařil ke všeobecné spokojenosti.

Na 10. žatčanský jarní cyklovýlet dne 13. 5. 2023 jsou všich-
ni zájemci srdečně zváni. Podzimní cyklovýlet je plánován na 
16. 9. 2023. Pořádání akcí s podrobnostmi budou cca měsíc 
předem avizovány jak smskami, tak na  webových stránkách 
obce a na obecním televizním okruhu.

SDH ŽATČANY

Martina Böhmová

vedoucí mládeže

Chtěla bych touto cestou opět přidat pár zpráv a také díků vám 
všem, kteří, ať zblízka nebo zpovzdálí sledujete hasičské dění. 
Od červencového čísla už přece jen uběhla nějaká doba a my 
jsme mezitím zase udělali kus práce a snad také radosti. S dět-
mi se nám podařilo zúčastnit se hasičského kempu v  Nesva-
čilce. Vzhledem k tomu, že se jednalo o poslední prázdninový 

víkend, bylo trochu náročné vytvořit tým z  dětí, které se na-
cházeli doma. Ale povedlo se, a  odměnou nám byl perfektní 
víkend, který pravda vydatným deštěm nezačal úplně nejlépe, 
ale který si děti užily, co to jen šlo. A nejen děti, ale i rodiče, kteří 
je přijeli povzbudit na  nedělní závody. Spolupráce mezi týmy 
byla úžasná a naše ještěrky se vrátily bohatší o získané zkuše-
nosti a soupeření. Odměnou jim pak byly úplně první medaile 
v požárním útoku. 

Už během prázdnin proběhla úprava hasičské klubovny na hři-
šti, stejně jako zbrojnice, která byla nově vymalována. Byla po-
ložena podlaha v chodbě klubovny a interiér připraven tak, aby 
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mohl sloužit jako zázemí pro oslavy založení sboru. Samotné 
oslavy se konaly v neděli 11. září a započaly Mší svatou, slouže-
nou za zemřelé i žijící hasiče, a poté na prostranství před koste-
lem bylo jednotce předáno a požehnáno nové dopravní vozidlo.

Slavnostní schůze za účasti členů jednotek okolních sborů se 
konala v Pohostinství u Severů, tímto velmi děkujeme za spolu-
práci a zajištění servisu. Zbytek oslav pak probíhal v příjemném 
duchu na sportovním hřišti, kde následovala například ukázka 
práce týmu profesionálních hasičů ze Židlochovic, předvedení 

jednotky mladých hasičů nebo také prohlídka starých uniforem 
a  hodností, která mohla být zorganizována i  díky spolupráci 
s místním fotbalovým klubem a využitím jejich prostoru. I přes 
drobnou nepřízeň počasí se akce protáhla do brzkých večer-
ních hodin.

Děkujeme všem účastníkům za  jejich zájem a podporu prá-
ce sboru a budeme se těšit při některé z následujících akcí 
na viděnou.

ORELSKÝ KROUŽEK SPORTOVCŮ

Zdenka Dokoupilová
za Orel Žatčany

Orloběžci Žatčany ukončili letošní rok opět soustředěním v Úpici. 
Vždy na konci roku chceme tímto odměnit hlavně děti za jejich 
celoroční úspěch a vytrvalost. Naše čtyřdenní soustředění ne-
bylo jen o  sportování, ale i  o  zážitkovém programu. Navštívi-
li jsme opět hvězdárnu, kde jsme si mohli vyzkoušet otáčení 
kopulí a nahlédnout dalekohledem do vesmíru. Letos jsme se 
dozvěděli mnohem více zajímavostí a v praxi si je i vyzkoušeli, 
jelikož bylo nádherné slunečné počasí. Prošli jsme si malebné 
město, výlet na hrad byl nevšedním zážitkem. V sobotu jsme se 

zúčastnili závodů, které jsme si doslova užili. Krásné slunečné 
počasí nám přálo. Velká pochvala patří všem za skvělá medai-
lová umístění. Nejvíce si cením rodičů, kteří měli opravdu velmi 
složitý kopcovitý terén, a přesto se nevzdali a medaile získali. 
Letošní ročník Orelské běžecké ligy se velmi podařil. Jak jsme 
se celkově umístili jako jednotlivci a jednota? To se dozvíte až 
po slavnostním vyhlášení, které bude v lednu v Pozořicích. Vý-
sledky a fotky budou v příštím zpravodaji. 

Další ročník OBL začíná 7. 1. 2023 v Moutnicích. Budeme rádi, 
když se přidáte.
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DRUHÁ POLOVINA ROKU 2022 
V ODDÍLE JUDO OREL ŽATČANY

David Pavelka
vedoucí kroužku

Naposledy jsem o  našem oddíle informoval v  dubnu tohoto 
roku a měl jsem představu, že květen a červen bude ve zname-
ní účasti na závodech jak pro nováčky, tak pro zkušenější členy 
oddílu. Ale bohužel se nám podařilo zúčastnit jen na turnaji Řeč-
kovický nářez, a to ještě v malém počtu. Důvodem bylo zpřís-
nění pravidel pro účast na soutěžích spolupořádaných Českým 
svazem juda. Pravidla se týkala požadavku na závodníky, aby 
měli alespoň žlutobílý pás, což naši nováčci ještě nesplňovali. 
Tak nás na  tento turnaj vyrazilo jen 7 zkušenějších. Předvedli 
slušný výkon a všichni se umístili na stupni vítězů – jmenovitě: 
1.místo – Aneta Samcová (Bošovice), 2.místo – Denisa Pavel-
ková (Žatčany), Kateryna Hvozdak (Újezd u B.) a Vojtěch Samec 
(Bošovice), 3.místo – Stanislav Hvozdak (Újezd u B.), Dominik 
Abeccassis (Sokolnice) a Filip Tichý (Žatčany).

Cílem tréninků bylo splnit regule svazu a co nejdříve opásko-
vat. Proto jsem ještě v květnu uspořádal víkendové soustředění 
u nás v Orlovně, kde jsme hlavně zdokonalovali techniky 5 kyu 
na žlutý pás. Soustředění bylo naplánované na dva dny, takže 
ten, kdo se zúčastnil (bylo nás 21 účastníků), se v sobotu sna-
žil naučit co nejvíce technik a také to, jak tyto techniky použít 
na závodech. V Orlovně jsme přespali přímo na tatami a v neděli 

jsme po ranní rozcvičce mohli uspořádat oddílový přebor, kde 
každý účastník soustředění mohl vyzkoušet svoje zdokonalení 
technik v praxi i za účasti pozvaných rodičů a dalších příznivců 
našeho oddílu.

Na páskování jsme vyjeli do Tišnova, zkušebním komisařem byl 
Jiří Halva. Zvýšit si technické ohodnocení se podařilo 16 judis-
tům z našeho oddílu. Na následujícím tréninku jsem slavnostně 
předal nové pásky a také trofeje pro nejlepší judisty. Za děvčata 
byla vyhodnocena Denisa Pavelková a za chlapce Vojtěch Sa-
mec (Bošovice).

Letošní nábor našeho oddílu začal jako vždy v září a těší mě, že 
přišlo 15 nových adeptů juda, převážně ze Žatčan. V současnos-
ti má oddíl 25 stávajících členů.

Na první turnaj jsme zajeli do Tvrdonic, kde ve věkových kate-
goriích mláďat a  mladších žáků dokázali získat tato umístění: 
1.místo – Benedikt Tesařík (Sokolnice), 2.místo – Vojtěch Sa-
mec (Bošovice), David Onderka (Újezd u B.), 3.místo – Helena 
Zedníčková (Měnín), Denisa Pavelková, Vojtěch Malík (Měnín), 
Dominik Abeccassis (Sokolnice), Kristýna Vykouková (Újezd 
u B.), Lukáš Víčar (Hrušky), Stanislav Hvozdak (Újezd u B.).

V  listopadu jsme vyrazili na  turnaj do Kostic, který byl vypsán 
pro kategorie mladších a starších žáků. Umístění: 2.místo – Be-
nedikt Tesařík, Kateryna Hvozdak (Újezd u B.), 3.místo – Aneta 
Samcová (Bošovice), Anna Polanská (Lovčičky).

Na prosinec máme naplánovaný turnaj ve Veselí nad Moravou, 
kde se bude konat Šampionát mláďat. Doufám opět v  dobré 
výsledky.
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POZVÁNKY, AKCE A OZNÁMENÍ

SK ŽATČANY

Mgr. Tomáš Kalla
předseda spolku

Podzimní část sezóny 2022/2023 dopadla pro celek mužů přija-
telně a tým zimuje na průběžné třetí příčce s 15 body z 10 utkání 
(5 výher, 5 porážek) a aktivním skóre 25:23. V první desítce stře-

lecké tabulky figurují hned 3 hráči – Tomáš Kalla (7), Marek No-
votný (6) a Jaroslav Kalvoda (5). Také v tomto roce pokračovaly 
tréninky mládeže, i když stále bez účasti v oficiální soutěži. Dů-
ležité však je, že fotbal stále přitahuje alespoň malou část dětí, 
což určitě ocení i jejich rodiče. Na podzim jsme přibrali do klubu 
mládežnických trenérů Tomáše Zrzu, díky kterému jsou tréninky 
stále zábavné a rozmanité. Sportovní klub se těší na vaši přízeň 
i v roce 2023. Muži startují jarní část sezóny 2. dubna.

ZÁJEZD PRO RODINY

Mgr. Tomáš Kalla

Celý leden 2023 bude možné se přihlásit o zájezd pro rodiny 
prostřednictvím krátkého dotazníku U  Březinů a  v  místní sa-
moobsluze. V případě zájmu bude akce částečně financována 
z rozpočtu obce a přesný termín bude oznámen později. 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023

Jana Janoutová
Charita Rajhrad

Stejně jako každý rok se i  letos připravuje Oblastní charita 
Rajhrad na  tradiční Tříkrálovou sbírku. „Velice si vážíme Vaší 
podpory, která rok od roku sílí a díky níž můžeme nadále od-
borně i  lidsky pomáhat seniorům, nevyléčitelně nemocným li-
dem, osobám se zdravotním a mentálním postižením, v sociální 
a hmotné tísni nebo ohroženým dětem a mládeži. Díky Vašim 
příspěvkům jsme mohli uskutečnit některé z projektů a u jiných 
jsme se posunuli kupředu. Chtěli bychom Vás poprosit o pod-
poru i v  letošním ročníku Tříkrálové sbírky, který se uskuteční 
od 1. do 15 ledna 2023. Díky Vám můžeme dál pečovat o po-
třebné, a naplňovat tak charitní poslání,“ říká Zdeněk Strašák, 
ředitel Oblastní charity Rajhrad.
Výtěžek z chystané koledy plánuje Charita Rajhrad využít na:
• pořízení dřevěných polstrovaných židlí do Domova se zvlášt-
ním režimem sv. Luisy,
• výmalbu pokojů klientů Domova se zvláštním režimem sv. Lu-
isy,
• vybudování parkoviště pro automobily terénních služeb,
• otevírání bezpečnostních dveří na lůžkových odděleních hos-
pice čtečkou čipů,
• pořízení automobilu pro personál Domácí zdravotní péče,
• vybavení zrekonstruovaných prostor Domu léčby bolesti 
s hospicem sv. Josefa,
• podporu mobility v  terénu pro odborné sociální poradenství 
a Charitní záchrannou síť,
• zakoupení polohovacích pomůcek pro přesun klientů Charitní 
pečovatelské služby.
„V tuto chvíli můžeme naše příznivce odkázat na webové strán-
ky rajhrad.charita.cz, kde najdou aktuální informace. Zasláním 
finanční částky na sbírkový účet či prostřednictvím QR kódu nás 
můžete podpořit již nyní. Rád bych Vás také pozval na sledo-
vání Tříkrálového koncertu v neděli 8. ledna 2023 od 18 hodin 
na ČT1. Srdečně děkujeme,“ dodává Zdeněk Strašák.

POMOC S PROGRAMEM NOVÁ 
ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT

Mgr. Hana Tomanová
manažerka MAS Slavkovské bojiště

MAS Slavkovské bojiště nabízí možnost pomoci při podání žá-
dosti do  programu Nová zelená úsporám Light. Žadatel musí 
být vlastník či spoluvlastník RD nebo trvale obývané rekreační 
chaty. Všichni členové domácnosti jsou příjemci starobního dů-
chodu nebo invalidního důchodu 3. stupně nebo vaše domác-
nost pobírala v období od 12. 9. 2022 příspěvek na bydlení. Je 
možné žádat na zateplení fasády, střechy, stropu, podlah nebo 
výměnu oken a vchodových dveří.
Příjem žádostí bude otevřen 9. ledna 2023. Pakliže jste již pat-
řičná opatření jmenovaná výše zrealizovali, je možné si zažádat 
též zpětně, a to na realizace uskutečněné již od 12. 9. 2022.
Žádost můžete podat před provedením prací, v jejich průběhu 
i po jejich ukončení. V případě schválení žádosti obdržíte zálohu 
ve výši až 100 % na provedení zvolených aktivit, maximálně však 
ve výši 150 tis. Kč. Na realizaci zvolených úsporných opatření 
pak máte celý rok.
Dříve, než podáte žádost, pořiďte si fotografie míst, která bude-
te chtít změnit – původní okna, dveře, nezaizolovanou střechu 
apod. Tuto fotodokumentaci pak přiložíte k žádosti.
Na kancelář MAS Slavkovské bojiště se můžete obrátit již nyní 
se svými dotazy. Pomůžeme Vám s podáním žádosti, ověříme, 
zda jste oprávněný žadatel a poradíme, jak je třeba postupovat.
V případě zájmu se obracejte na:
Petr Vaněček, vanecek@slavkovskebojiste.cz, tel. 777 864 704 
nebo Dana Adamcová, adamcova@slavkovskebojiste.cz, tel. 
732 512 635
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2. ročník turnaje v badmintonu 2022, takzv. Žatčanské Křupák

POZVÁNKA
Po úspěšném 1. ročníku turnaje v badmintonu v prosinci 2021 zve Dobrovolný spolek badmintonistů na 2. ročník turnaje

takzv. Žatčanské Křupák.

Kdy: Ve čtvrtek dne 29. 12. 2022 
V kolik: Začátek v 13,00 hodin

Místo: Orlovna 
Určeno: pro zdatnější hráče 

Maximální počet hráčů: 16 – přednost mají dříve přihlášení hráči
Startovné: Hráči 200,-Kč, hosté dobrovolné

Pravidla: Polovina přihlášených zdatných hráčů bude nasazena a ke každému z nich bude vylosován spoluhráč. 
Pak bude hrát každý tým s každým na 2 vítězné sety do 15. Další podmínky budou stanoveny na místě podle počtu přihlášených hráčů. 

Ukončení: Po odehrání zápasů, vyhlášení výsledků a předání cen bude posezení s volnou zábavou a občerstvením.
Přihlášky: do 28.12.2022 na mail: mbedros@bedros.cz nebo sms 731616410.

Za Dobrovolný spolek badmintonistů JUDr. Milan Bedroš
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Amatérský spolek dobrovolných degustérů   
  

p o ř á d á  
 

19. SVÉPOMOCNÝ ŽATČANSKÝ  KOŠT SLIVOVICE 
pro rok 2023 

který se koná v Žatčanech v sobotu 14.1.2023 
v prostorách  Orlovny 

 
Předání soutěžních vzorků slivovice od 16:00 do 16:45 hodin na místě konání 

Zahájení v 17.00 hodin 
Zápisné účastníka (včetně příspěvku na občerstvení a raut) 200,- Kč 

Vstupné pro hosty (včetně příspěvku na raut) 150,- Kč 
 

Pravidla: 
1) Každý producent odevzdá pouze jeden vzorek ½l slivovice (bezbarvé) v láhvi z čirého 

skla, který bude na místě přelit do pořadatelských lahví. 
2) Tímto úkonem se producent stává dobrovolným degustérem-hodnotitelem.  
3) Degustérem-hodnotitelem může být pouze svéprávná osoba starší 18 let (a).  
4) Pozor!!! S ohledem na špatnou úrodu ovoce bude se pravděpodobně soutěžit 

v jedné společné kategorii – švestka, meruňka a hruška bez rozlišení ročníku 
destilátu, ale tato otázka bude uzavřena po 6.1.2023 podle počtu přihlášek.  

5) Vzorky budou u vstupu přebírat momentálně abstinující pověřené osoby. 
6) Maximální počet soutěžících vzorků je padesát. V případě většího zájmu mají přednost 

dříve přihlášené vzorky. 
7) V případě, kdy se producent nebude moci z vážných důvodů hodnocení zúčastnit, vyšle 

za sebe svého zástupce (a). 
8) Srdečně zveme jako hosty i osoby bez vzorků (a) a osoby doprovodné (a). 
9) Hodnocení vzorků slivovice proběhne pod dohledem přítomné veřejnosti. 
10) Připraveno bude na dobu soutěže občerstvení, dárek na památku a na závěr raut jak pro 

účastníky, tak platící hosty. Při rautu bude vyhlášena tombola. 
11) V průběhu soutěže není dovoleno kouření. 

             Legenda: a) fyzická svéprávná osoba starší 18 let, libovolného pohlaví, vyznání či místa bydliště 
 

S r d e č n ě    z v e   p ř í p r a v n ý   v ý b o r 
 

POZOR   DŮLEŽITÉ !!! 
        Prosíme producenty, aby s ohledem na přípravu akce svou závaznou účast potvrdili 
vyplněnou přihláškou nejpozději do pátku 6.1.2023. Tiskopisy Přihlášek budou zaslány 
mailem spolu s touto pozvánkou zaregistrovaným účastníkům nebo budou k vyzvednutí 
v obchodě U Březinů a samoobsluze nebo budou zaslány na vyžádání nebo stažitelné 
z www.obce.. 
        Přihlášky předejte Milanu Bedrošovi, Žatčany 129 nebo zašlete na mail: 
mbedros@bedros.cz nebo předejte v obchodě u Březinů a samoobsluze.  Případné dotazy 
volejte na 731616410. 
        Žádáme hosty, aby se kvůli zajištění pohoštění taky přihlásili na výše uvedené spojení. 
 

Těšíme se na Vaši účast 
 

                                                                                             Milan Bedroš 

 

 

Orel jednota Žatčany a MO KDU-ČSL Žatčany  
si Vás dovolují pozvat na 

 

11. KROJOVANÝ  PLES 
 

který se koná v sobotu 7.1.2023 
      od 20:00 hodin v orlovně v Žatčanech 

 

 

Dechová hudba Hovorané ❀ Moravská beseda 

       Bohatá tombola  ❀  Krojovaní vstupné dobrovolné 

         Vstupné 150 Kč  ❀  Výborné víno a občerstvení 

                       Rezervace míst 776 369 978 ❀ 
 

Srdečně zvou pořadatelé 
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Pozvánka na

Myslivecký ples
Členové Mysliveckého spolku Žatčany připravují

na pátek 20. ledna 2023 v orlovně tradiční 44. „Myslivecký ples“.

Všem návštěvníkům plesu bude po dvouleté covidové přestávce opět hrát kapela
Ad Hoc Team ze Slavkova.

Pro naše hosty a jejich spokojenost připravíme oblíbená jídla ze zvěřiny.
Z plesového menu můžu prozradit jídlo známé z filmu

„Slavnosti sněženek“ – kančí pečeně se šípkovou omáčkou
a určitě nebudou chybět srnčí a kančí řízky s bramborovým salátem.

Vrcholem plesu bude bohatá tombola, pro kterou připravíme minimálně 250 výher.
Kromě bažantů, zajíců, srnčího, divočáka a dalších drobných výher

máme od hlavního sponzora opět přislíbeny vepřové půlky.

Závazná rezervace místenek bude možná od 1. 1. 2023.

Na setkání s vámi na plese se těší kolektiv žatčanských myslivců.

 18. 12. – Divadelní představení v sokolovně

 28. 12. – Živý betlém

 29. 12. – 2. turnaj v badmintonu

 31. 12. – Silvestrovská procházka

 1. 1. – Novoroční setkání občanů (0:30 h)

 7. 1. – Krojovaný ples

 7. 1. – Tříkrálová sbírka

 14. 1. – Košt slivovic

 20. 1. – Myslivecký ples

 25. 3. – Den pro obec

 2. 4. – Vítání občánků

 9. 4. – Velikonoce

 22. 4. – Pochod do Starého lesa

 11. 5. – Zájezd pro seniory

 13. 5. – Jarní cyklovýlet 

 14. 5. – Den matek

 20. 5. – Turnaj ve hře KUBB

 27. 5. – Zájezd pro rodiny

 1. 6. – Den dětí

 3.-5. 6. –  Hody

 3. 9. – Loučení s prázdninami

 16. 9. – Podzimní cyklovýlet

 24. 9.  – Turnaj ve volejbalu

 28. 9.  – Modelden

 12. 10. – Lázeňský zájezd pro seniory

KULTURNÍ KALENDÁŘ

Upozornění: Kulturní a sportovní výbor si vyhrazuje právo na změnu výše uvedeného programu v případě 
nepřízně počasí, či jiné neočekávané události. Děkujeme za pochopení.
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Modelden

Mužáci

Pohádka O Smolíčkovi

Hasiči 120 let

Divadlo

Posezení se seniory

Judo

Cyklovýlet

Z AKCÍ V NAŠÍ VESNICI


