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Ú V O D N Í  S L O V O  S T A R O S T Y  
Vážení spoluobčané,  
letošní uplakané chladné léto nepotěšilo zejména školáky. Zkrátka, počasí se nevydařilo. Jako by 

příroda chtěla vše dohnat, září bylo překrásné.  
To neznamená, že by se v Žatčanech nic nedělo. Děti se rozloučily s prázdninami nedělním odpolednem 

plným soutěží, sportovci si zahráli turnaj O pohár starosty a přechod léta do podzimu jsme si připomněli 
vzpomínkou na výročí 880 let od první písemné zmínky o naší obci. 

S T A R O S T A  I N F O R M U J E  

Starý obecní úřad 
V letošním roce byli na starém obecním úřadě dva nájemci. První provozoval kadeřnictví a souběžně 

tímto pronájmem běžela kosmetika. Provozovatelka kadeřnictví odstoupila od nájemní smlouvy a nájem prostor 
převzala provozovatelka kosmetiky. Ta požádala zastupitelstvo obce o zrušení nájmu k 1.9.2011. 

Při hledání dalšího nájemce se ozvali dva zájemci. Jeden s úmyslem provozovat kadeřnictví, druhý 
s úmyslem zřídit v budově prodejnu domácích potřeb. Zastupitelstvo dalo přednost zřízení prodejny a od konce 
září provozuje pan Cupák bydlící v Žatčanech na starém obecním úřadě Domácí dílnu. 

Během letních měsíců obec navázala na úpravy budovy v rámci údržby započaté na konci minulého 
roku. Provedla se oprava dešťové kanalizace, zbudování nového sociálního zařízení a napojení na splaškovou 
kanalizaci, dostavbu kotelny a zřízení nového vchodu do knihovny. 

Ze dvora starého OÚ je postupně budováno zázemí pro pracovní četu a mechanizační vybavení pro 
údržbu obce. 

Zednické práce prováděli pánové Blaško a Kurc za pomoci obecních zaměstnanců. 

Pracovní četa 
Pracovní četa má v současné době tři 

zaměstnance, na plný úvazek zde pracuje Aleš Kalvoda 
a na zkrácený pracovní úvazek Jan Florián a Oldřich 
Tichý. 

Náplní práce pracovní čety je údržba a oprava 
obecního majetku, údržba zeleně a veřejných ploch, 
provoz kompostárny, chod obecní skládky a pomoc 
při akcích pořádaných obcí.  

Mimo jiné tato skupina v rámci možností 
opravila menší závady na chodnících a provedla 
odvodnění volné plochy za samoobsluhou do dešťové 
kanalizace. Možná jste si všimli, že po deštích již 
nebývá za samoobsluhou jezero. Zapojila se také do 
rekonstrukce starého OÚ. 

Komunitní kompostárna 
Komunitní kompostárna v areálu ZD se dostává stále více do podvědomí občanů. Je potěšitelné, že 

ukládání bioodpadu dostává systém. Z velké míry odpadlo pálení rostlinných zbytků a nepříjemné obtěžování 
okolí kouřem. Doufám, že i někteří občané pochopí, že skládka u cesty pod Flonky je černou skládkou. Pro 
usnadnění ukládání odpadu z této lokality obce byla zbudována plocha při skládce Na Stání, která je přístupná 
24 hodin denně. 

V létě byla kompostárna rozšířena o další betonovou plochu. Při té příležitosti se začala budovat 
přístupová cesta. Vzhledem k tomu, že nebyla uzavřena dohoda s majitelem pozemku, byla tato akce 
pozastavena. Majiteli jsem se omluvil za neuvážený krok. Na zastupitelstvu obce byl schválen návrh odkoupení 
části pozemků a já byl pověřen jednáním s vlastníky. V současné době připravuji návrhy, které budou ze strany 
obce vlastníkům předloženy. 

Komunikace Na Dolech a plynofikace Na Šanhaji 
V době, kdy budete číst zpravodaj, již budou zahájeny práce na těchto stavbách. Komunikaci Na Dolech 

bude stavět firma Durit s.r.o. z Měnína. Kdo bude stavět plynofikaci v době psaní příspěvku ještě nevím, 
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probíhá výběrové řízení na realizátora stavby. Věřím, že již v letošním roce budou obyvatelé nové zástavby 
Na Šanhaji mít možnost používat plyn. 

Oprava kostela 
Farní úřad Žatčany požádal Jihomoravský kraj 

o dotaci na opravu opěrných sloupů a sanačních kanálů 
kolem kostela. Tato žádost byla podána již druhým 
rokem po sobě a opět byla neúspěšná. Stav zdí kostela 
byl již takový, že se správce stavby rozhodl pro opravu 
severní části a sanačních kanálů. Obec ve svém 
rozpočtu připravila finanční obnos, kterým se bude 
podílet na opravě. Další část finančních prostředků 
poskytne farnost. 

Kostel je nejstarší stavbou v obci a 
při kontrolních dnech zástupci odboru památkové péče 
s povděkem kvitovali, jak je o tuto kulturní památku 
postaráno. 

Vrt u Nesvačilky 
Na Nesvačilském kopci, jak stojí Sedláčkův kříž, 

vyrostla v létě veliká betonová plocha. V tomto místě 
budou Naftové doly Hodonín provádět vrt, který má 
ukázat, zda se v této lokalitě nachází zemní plyn. 
Podobná vrtná věž stojí na východním obzoru 
za Šinkvickým dvorem v katastru Bošovic. 

Kabelová televize 
V letních měsících byla rozšířena nabídka 

programů v kabelové televizi. Úprava byla provedena 
z důvodu přechodu slovenských stanic na digitální 
vysílání. Zastupitelstvo obce schválilo další investice 
na rozšíření nabídky programů. Mimo jiné jde i o program Nova Sport. Správce sítě požádal o licenci na tento 
program. Jakmile mu bude udělena, provede úpravy na kabelové televizi a zprovozní i tento program.  

Kronikář 
Při oslavách výročí obce pan Sedláček představil knihu Z historie obce 

Žatčany. Je to završení jeho dlouhodobé práce kronikáře. Ve svém dopise mi sdělil, že 
pro svůj pokročilý věk, celkovou únavu a další skutečnosti s tím související, se rozhodl 
ukončit funkci kronikáře obce.  

Zastupitelstvo stojí před nelehkým úkolem najít kvalitní náhradu za pana 
Sedláčka. Myslím, že laťka byla postavena velmi vysoko. Proto bych tímto chtěl 
požádat vás, žatčanští, zda máte nějaké návrhy na pokračovatele ve psaní kroniky. 
Každý námět a připomínka budou vítány. 

 

Vyšla první kniha o Žatčanech 
K 880. výročí první písemné zmínky o naší obci vydalo zastupitelstvo obce knihu našeho kronikáře 

Josefa Sedláčka s názvem Z historie obce Žatčany. Knihu jste si mohli prohlédnout v neděli 2. srpna 
na oslavách 880 let od první písemné zmínky o obci. Na 200 stránkách textu a 100 stránkách obrázkové přílohy 
je zachycena historie obce od roku 1131 do současnosti. Cena knihy byla stanovena na 250,- Kč a můžete si ji 
zakoupit na Obecním úřadě v Žatčanech. 

Úvodní slovo starosty k vydané knize 
Milí čtenáři, otevíráte první stránky knihy, která vás provede historií Žatčan po současnost. V letošním 

roce uplyne 880 let od první písemné zmínky o naší obci patřící k nejstarším osadám na Moravě. Z historie 
obce máme jen útržkovité informace zmiňované ve státních archivech, obecních, školních, farních a spolkových 
kronikách. Většina občanů nemá možnost se o těchto údajích dovědět. Proto na základě doporučení občanů 
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pověřilo zastupitelstvo obce současného kronikáře pana Josefa Sedláčka zpracováním souhrnného pojednání 
o historii obce pro širokou veřejnost. Z hesel v úvodní kapitola se můžete stručně dovědět o všech známých 
událostech z naší obce od roku 1131 do současnosti. V dalších 15 kapitolách, tematicky zaměřených, jsou 
některé události popisovány podrobněji. V knize je celá řada přehledů a statistických zjištění. V obrázkové 
příloze s více jak 200 staršími i současnými fotografiemi můžete možná najít sebe nebo své příbuzné. 

Vydáním knihy Z historie Žatčan, jako první knize o obci, chceme: 
– přispět k důstojným oslavám založení obce 
– připomenout rodákům a starší generaci prožité události 
– aby si střední generace více uvědomovala kořeny svého života 
– přiblížit novousedlíkům historii místa, ve kterém se rozhodli žít 
– seznámit nejmladší generaci s bohatou historií obce, na kterou budou navazovat. 

Chtěl bych z tohoto místa poděkovat panu Josefovi Sedláčkovi za zpracování této knihy a za pečlivou 
práci kronikáře,ˇkterý dokázal doplnit ztracené a zapomenuté a zapsat pro budoucnost nedávnou historii a 
současnost. Kniha je též poděkováním všem našim předkům, kteří zde žili, pracovali a tvořili historii Žatčan. 
Věřím, že nad tímto dílem strávíte příjemné a poučné chvíle, objasníte si neznámé a připomenete nedávné. Již 
staří Římané říkávali „Historie je učitelka moudrosti“. Přeji vám všem nerušené čtení. 

Ing. František Poláček, starosta obce 

Z E M Ě D Ě L S K Á  P Ů D A  

Žatčany mají největší podíl zemědělské půdy mezi sousedními obcemi 
Rozloha katastru obce Žatčany činí 968 hektarů. 

91,1 % z této plochy zaujímá zemědělská půda, což je nejvyšší 
podíl mezi sousedními obcemi. V podílu orné půdy našich 
84,5 % mírně převyšují Moutnice s 85,3 % a těsně nás 
následuje Nesvačilka. Tyto hodnoty dokumentují výrazně 
zemědělský charakter našeho území. Podíl zemědělské půdy 
v ČR činí 53,7 % (orná půda zabírá pouze 38,3 % území), 
v Jihomoravském kraji je pro zemědělské účely využíváno 
59,5 % (zorněno je 49,4 %). Podíváme-li se na ostatní typy 

využití 
území, tak se 
v Žatčanech postupně zvyšoval podíl trvalých travních porostů 
až na současných 3,3 %. Zde nás předstihuje pouze Újezd se 
4 %. Největší podíl lesních pozemků má v okolí díky dvěma 
rozlehlým bažantnicím Měnín (13 % plochy katastru).  

Obec patří svou rozlohou mezi menší až středně velké. 
Katastrální výměra Újezdu dosahuje 1308 ha, Sokolnic 
1135 ha, Měnína 2116 ha, Moutnic 709 ha a Nesvačilky 
270 ha. Průměrné území obce v České republice zaujímá 
1261 ha, v Jihomoravském kraji potom 1070 ha. 

Ing. Jan Binek, Ph.D. 

M Y S L I V E C K É  S D R U Ž E N Í  

Období prázdnin je doba, kdy myslivci napjatě sledují stavy zvěře. Jak dopadlo líhnutí? Nebylo moc 
vlhko, nebo naopak moc sucho? V této době je kritický i nedostatek napájecí vody, obilí je už suché, a pokud 
nepadne rosa, je v takovém velkém lánu jak na poušti. Proto členové MS soustavně pečují o napáječky, ať už 
kovové či betonové, a neustále do nich doplňují vodu. 

Ač se to zdá podivné, v této době mohou některá zvířata trpět i nedostakem potravy. Po žních zmizí 
z polí obilí a jediný zdroj zelené píce pro zajíce se nalézá na polních cestách nebo ve škarpách podél silnic. 
Každoročně během prázdnin je toho dokladem zvýšený počet zvěře sražené motorovými vozidly. Naštěstí už 
začínají plnit svou úlohu i biocentra, která jsou nyní jakousi oázou zeleně v poušti strňišť. 

Hned po žňích shání myslivci od zemědělců plevy po čištění obilí a začínají jimi plnit zásypy. 
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Od začátku září již nastává pro myslivce období 
společných honů. Nejprve kachen na tahu a pak hony bažantí 
a jako poslední i zaječí. Tu se teprve ukáže, jak dobrá byla 
celoroční péče a hlavně jak zvěři přálo počasí. Každý rok 
k nám jezdívají i zahraniční lovci. Po několik posledních let 
nás navštěvovali naši přátelé z Lotyšska, kterým učarovala 
nejen bohatost naší zvěře , ale i dodržování tradic české 
myslivosti a v neposlední řadě přátelské přijetí v kruhu 
žatčanských myslivců. Bohužel i je postihla ekonomická 
krize, a tak letos je v jednání lovecká výprava z Belgie. Snad 
budou také oni spokojeni.  

MVDr. Ondřej Ryba 
 

O P E N  S U N  F E S T  Ž A T Č A N Y  2 9 . – 3 0 . 7 . 2 0 1 1  

Z pohledu návštěvníka festivalu 
Již druhým rokem se v Žatčanech konal 

dvoudenní letní hudební festival OPEN SUN FEST, 
jehož pořadatelem je pan Luděk Růžička. I přes velkou 
propagaci festivalu, kdy nás z billboardů lákala 
na páteční večer jedna z neúspěšnějších českých kapel 
skupina Kryštof a na večer sobotní slovenská skupina 
No Name, byla nakonec zřejmě z důvodu nevydařeného 
prázdninového počasí návštěvnost festivalu nízká. 
Organizátorsky velmi dobře zajištěná akce se škálou 
výborných kapel uspokojila každého, kdo na ni vyrazil.  

Akce se stejně jako vloni konala na louce mezi 
biokoridorem a cyklostezkou u mostu, kde bylo 
vybudováno výborné zázemí jak pro návštěvníky, tak 
pro účinkující kapely. Cyklostezka sloužila jako 
parkoviště pro motorizované návštěvníky. Stanové 
městečko bylo vybudováno na paloučku u fotbalového 
hřiště. Velkou výhodou letošního festivalu 
pro především místní návštěvníky byla možnost volného 
opouštění prostoru festivalu a navracení se zpět. Na akci 
nechyběly klasické stánky z občerstvením, s míchanými 
koktejly ať alko či nealko, stánky s možností tetování, 
typickým festivalovým oblečením nebo „číňané“ se 
svými nudlemi a zelnými závitky. 

Páteční Sun Fest zahájila skupina Alfa Rytmus. 
Následovala Kulturní úderka a Lidopop. Ve 20:00 hodin 
vystoupila vždy dokonalá a uchvacující skupina Kryštof.  
Nechyběly jejich největší hity jako „Obchodník 
s deštěm“, „Rubikon“, „Atentát“ nebo „Zrcadlení“. 
Sobotní večer pak uzavřely skupiny Pozdní sběr a 
Tokamak.  

Sobotní ráno všechny zaskočilo svou nevlídností. 
Sobotní dopoledne na festivalu patřilo dětem. Vzniklo 
několik družstev dětí a rodičů a hrál se rodinný fotbálek 
ve fotbalové aréně E-ONu, soutěžící pak plnili různé 
sportovní disciplíny a k dispozici pro ty nejmenší byl i 
nafukovací hrad. Bohužel celou akci zkazilo chladné 
upršené počasí.  
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Sobotní hudební podvečer zahájila výborná ostravská skupina Salamandra. Jako hlavní skupina večera 
vystoupili ve 20:00 hod slovenští No Name, jejíž lídr Igor Timko perfektní spoluprací s publikem pobavil a 
donutil zpívat snad každého. Samozřejmě zazněly jejich největší hity jako „Ty a Tvoja sestra“, „Žily“ či „Čím 
to je“. Večer nám dále zpříjemňovali úžasní rockoví dědové ze skupiny Citron, skupiny Dragon, MP dvojka a 
Traktor.  

Myslím, že se celá akce i přes nepříznivé počasí velmi vydařila. Poděkování patří organizátorům za 
perfektní připravenost. Ten, kdo jen trochu chtěl, si to naplno užil a budeme ještě dlouho vzpomínat! Škoda jen, 
že nás nebylo víc.  

Edita Bílá 

S V Ě T O V É  D N Y  M L Á D E Ž E  V  M A D R I D U  2 0 1 1  

Nikdy v historii nebylo většího shromáždění mladých lidí v dobrém úmyslu, než na kterém jsem byl 
letos ve Španělsku. Dva milióny mladých lidí se shromáždily, aby společně něco prožily, posílily se ve víře a 
nakonec se setkaly s papežem.  

Na cestu jsme se vydali 8. srpna 2011 autobusem z Moutnic. Většinu tvořili Moutničtí, ze Žatčan nás 
jelo 6 (Martina Jarošová, Anna Kleinová, Vojtěch a František Kleinovi, Jan Dolák a já). V našem autobuse bylo 
taky několik mladých ze Sokolnic, Újezdu, Křepic, Šitbořic a dalších farností. Cestou tam i zpátky jsme měli 
povinné přestávky. Takže jsme navštívili krásné francouzské město v horách - Annecy a cestou zpět jsme se 
mohli procházet v zahradách Versailles.   

Předprogram v Tarragoně byl různorodý - mše, 
katecheze, koncerty… Přesto jsme měli ještě hodně 
volného času, takže jsme ho trávili v teplém moři, anebo 
v krásném historickém městě, kde bylo hodně památek 
z dob antického Říma. Většina z nás měla problémy si 
zvyknout na španělské speciality, které jsme 
„vyfasovali“ každý den. Ale jak se říká: „Hlad je 
nejlepší kuchař.“ Jeden celý den jsme prožili 
v Barceloně, kde jsme se mohli kochat netradičními a 
slavnými stavbami od Antoniho Gaudí, např. Sagrada 
Familia překonala všechny moje představy, úžasné! 
Tam jsme se setkali poprvé s temperamentními 
Francouzi a ještě temperamentnějšími Italy a Brazilci i 
dalšími. To asi abychom si zvykali na to, co nás teprve 
čeká.  

Přiblížil se 16. srpen a my jsme na cestě do Madridu, který se tento víkend rozroste z pěti milionů 
obyvatel na sedm. V Madridu nás potěšilo ubytování se spoustou sprch a WC (takové štěstí všichni neměli). 
Každé dopoledne jsme se scházeli v českém národním centru na mši a katecheze. Mně osobně se líbilo, že byly 
vedené našimi Otci biskupy. I když každý den k nám promlouval někdo jiný, musím říct, že všechny byly dobře 
připravené, aktuální, upřímné a otevřené pro otázky, co 
zajímají mladé lidi. Všechny jsem poslouchal 
s nadšením a uvědomoval jsem si, jak jsou důležité 
pro můj život. Nechyběly ani humorné scénky, 
svědectví a celým setkáním nás Čechy doprovázela 
hudba kapely Credenc. Ve čtvrtek 18.8. jsme konečně 
přivítali papeže a další den jsme s ním prožili křížovou 
cestu. V sobotu se postupně začalo zaplňovat letiště 
Cuatro Vientos, kde byl odpolední program a večerní 
vigilie. Toto byl jeden z mých nejsilnějších zážitků 
v životě. Dva miliony mladých se schovávaly 
před sluncem a čekaly na příjezd sv. Otce. Jakmile 
Benedikt XVI. dorazil, všichni ožili a začali pokřikovat 
jeho jméno, křičet: „Viva Papa!“ Bylo to jako 
na nějakém obrovském koncertě, kde hlavní celebritou 
byl Papež. Jeho slova měnila naše životy. Takovouhle situaci si člověk opravdu nedokáže představit, pokud ji 
nezažije. Při večerní vigílii se přihnala škaredá bouřka, ale jak rychle přišla, tak odešla a mohlo se v klidu 
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pokračovat. Zvláště silným zážitkem byla pro mě chvíle, kdy se všichni dokázali na několik minut ztišit a 
rozjímat. V tu chvíli člověk opravdu cítil, že není ve víře sám. Když program skončil, začali jsme se chystat ke 
spánku na letišti. I když některým veselým národům se moc spát nechtělo, tak člověk usínal s radostí a 
nadšením. Nedělní ráno byla závěrečná mše svatá, při které sv. Otec poslal přítomné mladé lidi do světa, aby 
svědčili o své víře, stejně jako Pán vyslal své apoštoly. Tak jsme se i my k vám vrátili s láskou v srdci a 
rozhodnutím nadšeně ji rozdávat ostatním.  

Jsou to mé zážitky, ale myslím si, že je sdílím i 
s mnoha dalšími. Naprosto jsem respektoval všechny 
problémy a nedostatky v organizaci, jelikož jsem si 
uvědomoval, jak moc to musí být pro pořadatele 
náročné. Na závěr citace: 

„Všichni bychom se měli radovat z toho, co se 
událo v Madridu“, zazněla reakce na Světové dny 
mládeže. Neřekl to ale žádný z představitelů církve, 
nýbrž loňský držitel Nobelovy ceny za literaturu, 
spisovatel Mario Vargas Llosa, který je považován 
za agnostika. „Jakkoli nás skvělé mozky přesvědčovaly, 
že ateismus je jediným racionálním a logickým 
vyústěním poznání a nahromaděných zkušeností, věda 
ani kultura nejsou s to zastoupit náboženství. 

Dominik Fiala 

C E S T A  K O L E M  S V Ě T A  Z A  1 0  D N Í  

Žatčanští skauti letos poprvé tábořili v tee-pee. Bydlení ve vysokých indiánských stanech, kde si mohli 
rozdělat i oheň, si vyzkoušeli na letním táboře, který je zlatým hřebem celoroční skautské činnosti. 

Tábora skautského střediska Újezd u Brna, pod 
nějž spadají družiny z Újezda, Žatčan, Sokolnic a 
Šaratic, se zúčastnily děti ze všech těchto obcí. 
Ze Žatčan nás bylo ovšem nejvíce – 8 skautů ve věku 8–
12 let z celkového počtu 25 dětí. 

Tábor se konal v Jedovnicích na kraji 
Rakoveckého údolí poblíž zaniklé středověké vsi 
Bystřec. Louka byla ze všech stran obklopena pásem 
lesů, který dokonale izoloval od okolní civilizace. 
Pod tábořištěm se vinul potok. Koupání v blízkém 
rybníku Olšovec jsme si bohužel kvůli chladnému a 
deštivému počasí příliš neužili. Ostatně jsme byli stále 
na cestách. V Grónsku jsme si pochutnali na rybách, ale 
museli se také hned po ránu potýkat s hladovými 
medvědy. V Keni nás čekalo setkání s domorodými 
kmeny a šamany. V Japonsku jsme vyzkoušeli sumo a čajový obřad. V Mexiku jsme si užili divokého tance. 
Putování jsme zakončili v Pompejích v Itálii s netradiční pizzou. Za necelé dva týdny jsme se tak v táborové hře 
„Cesta kolem světa“ dostali do spousty exotických zemí, seznámili se s jejich zvyky a tradicemi a užili si 
spoustu dobrodružství.  

Ing. Jan Binek, Ph.D. 

L O U Č E N Í  S  P R Á Z D N I N A M I  

Poslední srpnovou neděli uspořádal Kulturní a sociální výbor zastupitelstva obce sportovní odpoledne 
pro děti nazvané “Loučíme se s prázdninami”.Smyslem tohoto odpoledne bylo společně si naposledy zadovádět 
před nástupem do školních lavic. Za teplého a slunného odpoledne se sešlo na návsi hodně hlavně malých dětí i 
za doprovodu rodičů. Nejprve se děti za tónů veselé hudby pořádně rozcvičily a hned poté se vrhly do plnění 
náročných sportovních disciplín, jako sjezd po skluzavce, prolézání pytlem strachu, absolvování slepecké 
dráhy, nebo skoky “přes rybník”. Dětem se velmi líbila opičí lanová dráha a se skluzavkou, kterou pro ně 
připravili vedoucí oddílu Skautu. 
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Po splnění těchto disciplín účastníci absolvovali slalom na svém dopravním prostředku, ať už to bylo 
kolo, koloběžka nebo tříkolka.V cíli trasy na ně čekal pan Pekárek, který se do Žatčan nově přistěhoval a 
provozuje  u nás opravnu kol, aby dětem kola zkontroloval a upozornil především rodiče malých závodníků 
na drobné nedostatky. Od něj také děti obdržely diplom. 

Modeláři z klubu ALKA připravili pro děti 
ukázky modelů letadel i závodních aut, které si děti 
mohly vyzkoušet. S největší odezvou se u dětí setkala 
ukázka letu “bombardéru” pana Zdeňka Sýkory, který 
nečekaně z oblohy vysypal na hřiště náklad bonbónů. 

Ještě před zapálením táboráku a opékáním 
špekáčů děti za veselého pošťuchování a “opisování 
nápadů” nakreslily křídou na silnici své zážitky 
z prázdnin, někteří hráli fotbal, jiní dokola projížděli 
slalom na kole. Po zakončení odpoledne dostal každý 
malý závodník oplatek a také dary od sponzorů, kterým 
tímto ještě jednou děkujeme – rozvrh hodin, blok a 
propisovací tužku. 

Za všechny děti tímto děkujeme ochotným organizátorům,  zastoupeným členy všech místních spolků, a 
sponzorům za dobře připravenou akci na poslední prázninovou neděli. 

Mgr. Eva Stiborová 

 A T L E T I C K É  Z Á V O D Y  V  B R N Ě  

Kroužek aerobiku při Jednotě Orla Žatčany začal novou sezónu velmi úspěšně. V sobotu 2.9.2011 jsme 
se zúčastnili atletických závodů v Brně na stadionu Biskupského gymnázia v Brně. Našich 10 sportovců 
vybojovalo celkem 7 medailí a 3 čtvrtá místa. Soutěžilo se v běhu na 50 m, skoku dalekém, hodu kriketovým 
míčkem, starší sportovci  v hodu koulí a běhu 
na dlouhou trať - od 200 m až po 1 km. Všem 
sportovcům se sobotní zápolení moc líbilo, i když běhat 
za pravého poledne v největším slunci byla docela 
dřina, ale vyplatila se.  

Naši sportovci se umístili následovně:  
 
Nejmladší kategorie:  

dívky 1. Veronika Kalvodová 
 4. Michaela Kalvodová 
chlapci 3. Petr Koudelka 

 
Mladší kategorie:   

chlapci 3. Jakub Koudelka 
 
Starší kategorie:  

dívky 3. Emilie Dokoupilová 
  4. Anna Kalvodová 

 
Nejstarší kategorie:   

dívky 3. Aneta Báderová  
chlapci 1. Bohumil Kalvoda  

 
Junioři:   

dívky 3. Hedvika Dokoupilová 
chlapci 4. Dominik Dokoupil 

Děkuji doprovodu Lence Koudelkové a Radku 
Kalvodovi za odvoz a pomoc s dětmi. 

Zdenka Dokoupilová 
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A T L E T I C K É  Z Á V O D Y  V E  V Y Š K O V Ě  

Další sobotu 11.9.2011 jsme se opět vydali na atletické závody tentokrát do Vyškova. Naše výprava 
čítala celkem 17 dětí, doprovod 6 rodičů a 6 volejbalistů. Závodilo se ve čtyřboji, starší sportovci v pětiboji, kde 
byl navíc šplh po tyči, což nebylo vůbec jednoduché.  

Naše nejmladší závodnice Amélie Bílá byla neúnavná a neustále obíhala kruhový ovál s úsměvem 
na tváři - tak to má být, radost ze sportu. Další malá účastnice Markétka Jurečková se držela železného zábradlí 
a nechtěla jet domů a  chtěla zůstat na závodišti, asi nám roste vytrvalá sportovkyně. Všichni naši sportovci byli 
moc šikovní a zaslouží si velké ocenění a povzbuzení do dalších závodů. Odměnou nám  bylo koupání 
v aquparku, kde se všichni pěkně vyřádili.  

Umístění bylo následující:  
do 7 let  

dívky 4. Karolína Lužová  
 6. Markéta Jurečková  
 8. Amélie Bílá 

chlapci 4. Petr Koudelka 
 11. Tadeáš Bílý 

7 – 8 let  
dívky 6. Anežka Fialová  
 7. Lucie Hiršová  
chlapci 3. Ondřej Zapoměl  

9 – 10 let  
dívky 2. Emilie Dokoupilová 

3. Klára Zapomělová 
 5. Karolína Jurečková 
chlapci 6. Jakub Koudelka 

11 – 12 let  
dívky 6. Zdislava Jurečková  
chlapci 3. Petr Fiala 

13 – 14 let  
dívky 3. Hedvika Dokoupilová  
 4. Aneta Báderová  
chlapci 2. Daniel Fiala 

Děkuji všem dětem a doprovodu za pěkně 
strávenou sobotu a doufám, že se zúčastní dalších 
atletických závodů. Držte nám palce, ať zase dovezem 
trofeje. 

Zdenka Dokoupilová 

M A T E Ř S K É  C E N T R U M  B U D U L Í N E K   

Se začátkem nového školního roku se 
do Sokolovny vrátil Budulínek. Na prvním setkání, které 
se uskutečnilo 8. září 2011, se sešlo 11 maminek s dětmi. 
Děti si pohrály, vydováděly se, zatancovaly si a poslechly 
si pohádku. Následující týden přišlo dokonce maminek 
třináct. 

Během letošního školního roku budou setkání 
probíhat každý čtvrtek namísto loňské středy. Začátek se 
posouvá o půl hodiny na 10:00 hodin dopoledne. 
Informace a aktuality můžete od září najít na našich 
webových stránkách: 

 www.budulinek-zatcany.webnode.cz. 
Z důvodu zjednodušení organizace a vedení 

účetnictví jsme se rozhodli přijmout nabídku TJ Sokol 
Žatčany na zaštítění Budulínka.  
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Budulínek však nadále zůstává otevřený 
pro všechny maminky s dětmi.  

Do budoucna máme v plánu postupně rozšiřovat 
vybavení hračkami a nářadím.  

Už jsme pořídili padák na cvičení, z kterého mají 
děti velkou radost, a uvažujeme ještě o trampolíně, 
případně maňáskovém divadélku. 

Naším cílem je, aby všechny maminky a hlavně 
děti odcházely z Budulínka spokojené a s dobrou 
náladou.  

Těšíme se na všechny staré známé i nové tváře a 
tvářičky. 

Za mateřský klub Budulínek Anna Rybová 
 

V O L E J B A L O V Ý  T U R N A J  “ O  P O H Á R  S T A R O S T Y ”  

Za krásného slunečného počasí se v neděli 25. září 2011 na volejbalovém hřišti v Žatčanech uskutečnil 
tradiční podzimní volejbalový turnaj O POHÁR STAROSTY, u kterého ani letos nechyběla ochutnávka 
výborného burčáku, tentokráte ze starostova vinohradu.  

Turnaje se letos zúčastnil nezvykle vysoký počet 
volejbalových týmů, které musely nejdříve 
ve 2 skupinách mezi sebou vybojovat postup 
do semifinále. Viděli jsme velice vyrovnané zápasy 
mezi šesti žatčanskými a částečně i přespolními 
družstvy. Vítězem letošního turnaje O POHÁR 
STAROSTY se nakonec stalo volejbalové družstvo 
Orla, druhé místo obsadil žatčansko-francouzský tým 
"Guerrici", na třetím místě se umístili "Drachen majstři" 
hrající ve fialových dresech (volejbalisté z Telnice, 
Žatčan a Újezdu), čtvrté místo vybojoval společný tým 
Sokola a modelářů z Alky, páté místo obsadila místní 
"Sebranka" a na pěkném šestém místě letos těsně skončili naši "Zastupitelé". Všechna družstva byla za svůj 
výkon odměněna bonboniérou z rukou starosty, vítězný tým navíc putovním pohárem. 

V dobré náladě a povídání odpoledne rychle uteklo a opět se potvrdila původní myšlenka, že i když 
nejsme profesionálové, dokážeme si společně zasportovat jen pro radost. 

Ing. Radek Hemala 
M O D E L Á Ř S K Ý  D E N  

Již třetí ročník žatčanského Modelářského dne 
proběhl stejně jako loni na přelomu září a října. K jeho 
uspořádání jsme využili den pracovního volna 28. žáří 
2011 – státní svátek sv. Václava. Na rozdíl od minulých 
ročníků jsme měli několik novinek – poprvé se při této 
akci létalo s modely letadel na nové travnaté ploše 
za Cézavou, povedlo se také zpřístupnit a vyčistit část 
koryta řeky, pro praktické ukázky lodních modelů. 
Zásadní změnou ale bylo, že se letos premiérově 
dostavilo i krásné počasí, které jistě bylo hlavním 
důvodem velké účasti účinkujících, ale také diváků, kteří 
přišli nejen z naší vesnice, ale mnoho jich přijelo i 
ze širokého okolí. Odměnou jim byla velká škála 

praktických ukázek ze širokého spektra modelářské činnosti, vyvrcholené předvedením výsadku rádiem 
řízeného modelu parašutisty a v pozdní večer létáním s osvětlenými modely letadel. 

Úspěch této akce je pro náš klub velkým impulzem k další činnosti. 
Zdeněk Sýkora 
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V Ý R O Č Í  8 8 0  L E T  O D  P R V N Í  P Í S E M N É  Z M Í N K Y  O  O B C I  

Na druhou říjnovou neděli připadla oslava výročí 
880 let od první písemné zmínky o obci. Přípravy 
na slavnost začaly už koncem srpna. Zastupitelstvo obce 
se inspirovalo podobnou oslavou, která se konala 
před deseti lety, a rozhodlo se oslovit ke spolupráci 
všechny spolky a organizace. Smyslem bylo ukázat 
spoluobčanům, co všechno se v naší malé obci děje, a 
představit jim knihu, kterou k tomuto výročí obec 
vydala. 

Nedělní slavnost začala vlastně už ráno mší 
svatou, která byla obětována za živé a zemřelé rodáky a 
obyvatele obce. Od 14:00 odpoledne probíhala oslava 
na návsi a začala uvítáním přítomných a položením 

věnce u pomníku obětem válek. Vzpomněli jsme na 
ně společně minutou ticha a zpěvem státní hymny. 
Po krátkém úvodním slovu starosty obce ing. Františka 
Poláčka, se ujal slova dlouholetý bývalý starosta a 
v současné době také kronikář obce pan Josef Sedláček. 
Představil svou knihu „Z historie obce Žatčany“ a krátce 
promluvil o jejím vzniku. A protože součástí každé 
historie jsou i místní tradice, připomněli jsme si 
prostřednictvím tanečních vystoupení dětí všech 
věkových kategorií i historii, vývoj a současnost 
žatčanského kroje. Taneční vystoupení se prolínalo se 
zpěvem nedávno založeného pěveckého sboru 
žatčanských mužáků. 

Po úvodním programu následovalo posezení 
na návsi s cimbálovou muzikou Donava a symbolické 
přivítání přítomných nabízením koláčků a burčáku. 
Ve stejné době byla nabízená do prodeje kniha 
o historii, byly zpřístupněny k prohlídce také sídla 
organizací a spolků a byla možnost projet se po obci 
v bryčkách tažených koníkem, které nabídli občanům a 
hlavně dětem pan Doubek a pan Sýkora. Občané si 
mohli prohlédnout třídy naší školy plné hezkých a 
zajímavých výrobků žáků. Na faře probíhala výstavka 
fotografií k historii obce a také výstava z historie 
žatčanské farnosti. Kousek od fary vedly kroky většiny 
návštěvníků na prohlídku kostela a kaple, ve které byly 
vystaveny nejrůznější liturgické předměty. Příjemným překvapením bylo otevření zvonice, kterou mnozí shlédli 

poprvé. Prohlídka pokračovala do sokolovny, kde kromě 
výstavy z činnosti organizace a fotografií z vystoupení 
dětského amatérského divadla, probíhala výstava 
nejrůznějších prací našich spoluobčanů. Mladá generace 
se představila svými obrazy a obrázky, bižuterií a 
výrobky z papíru, starší generace překrásnými 
výšivkami krojů, ubrusů, prostírání, zdobenými 
cukrovinkami a výrobky ze dřeva a z kovu. Kromě toho 
jsme v sokolovně mohli vidět zajímavou výstavku 
trofejí místního mysliveckého sdružení. Dalším místem 
k zastávce byla budova mateřské školy, ve které 
předvedly naše nejmenší děti svoji šikovnost. Hned 
vedle byla k nahlédnutí požární zbrojnice s vystavenou 

požární technikou. Prohlídkový okruh končil na návsi návštěvou orlovny, kde byla instalována výstava 
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z činnosti jednoty Orla, modelářského klubu Alka, 
oddílu juda a fotbalového oddílu SK Žatčany. Prostory 
byly vyplněny výstavkou zasvěcenou nalezení hrobu 
keltského bojovníka v katastru naší obce – významného 
dokladu naší historie. V prostorách návsi se předvedlo 
také občanské sdružení Vokuši ukázkou motorek a 
veteránů a hlavně stánkem s občerstvením, ve kterém 
nabízelo pivo, výbornou grilovanou klobásu a další 
pochoutky. 

Díky krásnému počasí, příjemné hudbě a 
výbornému občerstvení odpoledne na návsi rychle 
uteklo a čekal nás už poslední bod oslavy – podvečerní 

beseda s kronikářem a autorem knihy o historii obce, 
doplněná promítáním dobových fotografií, které se 
zúčastnilo asi padesát občanů. 

Není možné vyjmenovat všechny, kteří svou 
ochotou pomoci a svou osobní účastí přispěli k důstojné 
připomínce naší historie i příjemnému přátelskému 
posezení na návsi. Je ale možné jim upřímně poděkovat 
za velký kus práce stejně tak, jako těm, kteří ukázkami 
svých prací potvrdili, že v Žatčanech žije plno 
šikovných lidí, kterým záleží na tom, jak a kde žijí, a 
kteří svou prací dávají základ pro podobné oslavy 
příštím generacím. 

Mgr. Eva Stiborová 

N O V Á  P R O D E J N A  V  Ž A T Č A N E C H  

Koncem měsíce září byla v prostorách bývalého kadeřnictví otevřena nová prodejna firmy Cupák – 
Domácí dílna. Její sortiment zahrnuje zejména železářství, nářadí, dřevo, elektro, potřeby pro zahradu, barvy a 
laky.  

Nabízí také široký výběr nádobí z plastu, kouřovinu, folie, různé druhy tmelů, pytle, malířské potřeby, 
zeminu, truhlíky, hnojiva, ochranné prostředky proti škůdcům, smetáky, zednické potřeby, garnýže všech 
velikostí, přepravky, demižony, bečky, žebříky, schůdky, pletivo, gumové ubrusy a další jiné zboží. Pan Cupák 
rovněž nabízí rozvoz zakoupeného zboží zdarma.  

Otevírací doba prodejny Cupák – Domácí dílna: 
pondělí až pátek 8:00 – 12:00  14:00 – 18:00 
sobota  8:00 – 12:00 

Na vaši návštěvu se těší majitel a zaměstnanci prodejny. 
Vladimíra Sedláčková 

O R E L S K Ý  V O L E J B A L O V Ý  T U R N A J  

V neděli 16. října 2011 v odpoledních hodinách 
se uskutečnil ve školní tělocvičně v Újezdě 2. ročník 
župního orelského turnaje ve volejbale, který již 
podruhé pořádala jednota Orla Žatčany. Zúčastnilo se 
ho celkem 6 týmů z orelských jednot Obřany (2 týmy), 
Židenice (2 týmy), Moutnice a Žatčany. 

V závěrečném finále se  utkala 2 družstva 
z Obřan, z nichž těsně zvítězil tým vyššího věkového 
průměru nesoucí na dresech název „Nully“. Třetí 
skončila pořádající jednota Orla ze Žatčan.  

Turnaj je určen pro amatérská smíšená družstva, 
jejich hráči nesmějí hrát volejbal na soutěžní úrovni.  
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Cílem je trochu si zasportovat a zároveň prožít příjemné nedělní odpoledne při setkání s přáteli. K dobré 
atmosféře přispěla i ochutnávka burčáku věnovaného sponzory. 

Ing. Antonín Sedláček 

P Ř E D N Á Š K A  P O L I C I E  Č R  

Kulturní a sociální výbor Obecního 
zastupitelstva uspořádal ve středu 19. října 2011 
v žatčanské orlovně přednášku Policie ČR na téma 
„RADY PRO SENIORY“.  

Přednášející policistka informovala přítomné 
posluchače o možných nebezpečích, které jim ohrozí 
při nákupech, na předváděcích akcích a zejména 
při návštěvě různých podomních „obchodníků“ a 
falešných zprostředkovatelů prodeje elektřiny a plynu 
a na několika krátkých videozáznamech naše občany 
seznámila s možnými nekalými praktikami, které tito 
podvodníci používají a poradila, jak je dobré se 
v podobných případech zachovat.  

Policistka varovala před podvodnými zástupci společností, kteří navštěvují občany v bytech či domech a 
požadují uzavření nových smluv na dodávky energie. Někdy přitom nepravdivým způsobem informují 
zákazníky o podmínkách dodávek energií nebo o tom, za jakého dodavatele vystupují. Z uvedených důvodů 
Policie ČR žádá občany, aby vždy pečlivě vyhodnotili veškeré nabízené podmínky a smlouvu podepisovali s 
rozvahou a po důkladném přečtení. Pouze tak lze minimalizovat rizika spojená s nepoctivě uzavřenými 
smlouvami. 

Ing. Radek Hemala 

P Ř E D  9 0  L E T Y  B Y L A  Z A L O Ž E N A  M Í S T N Í  J E D N O T A  O R L A  

Když byl v roce 1910 založen Sokol, přihlašovali se za členy všichni zájemci bez ohledu na politické a 
náboženské přesvědčení. Po 1. světové válce se duch Sokola začal měnit, do  vedení se dostali  členové 
s protikatolickou orientací, katolíci začali Sokol opouštět.  

Katolická mládež se začala sdružovat v Katolické omladině při Čsl. straně lidové. Po vytvoření 
samostatného tělocvičného spolku Orel v roce 1919 v Brně se jednoty Orla začaly zakládat i na venkově. Za 
dva roky nato byla jednota Orla 17. září 1921 založena i u nás. Ke cvičení se přihlásilo 33 členů. Začalo se 
cvičit v propůjčené farní stodole na zakoupených bradlech, hrazdě a žíněnce. 

Členové nemohli být s provizorními prostorami spokojeni. Nechtěli zaostávat za Sokoly, kteří otevřeli 
v roce 1923 vlastní tělocvičnu. Jednota se v roce 1925 
rozhodla koupit starý Adlerův hostinec 
na třebomyslickém čísle 52. Ještě téhož roku byl založen 
Spolek pro postavení a udržování Spolkového domu 
(orlovny), a když se náklady na udržování bývalého 
hostince ukázaly jako neudržitelné, bylo v roce 1934 
rozhodnuto starou budovu zbourat a na tom místě 
postavit orlovnu novou. Stavělo se s nadšením a na tu 
dobu bez jakékoliv mechanizace neuvěřitelně rychle. 
V červnu byla stará budova zbořena, v červenci se 
začalo stavět a za 4 měsíce, třetí neděli v říjnu, 
na tzv. císařské hody, se v novém sále konala taneční 
zábava. Stavělo se z členských podílů a úvěru od místní Raiffeisenky.  

V nové budově se rozvinula bohatá činnost tělovýchovná, vzdělávací a společenská. V sále se pěstovala 
gymnastika, na Haltýři před orlovnou se provozovala lehká atletika, v létě se jezdilo na veřejná cvičení 
do okolních jednot, hrávalo se několik divadelních her ročně, pořádaly se hody, taneční zábavy, dožínky, 
hrávalo se loutkové divadlo a pod. 

Nástupem německé okupace byl Orel v r. 1941 zrušen, na Spolkový dům se zákaz nevztahoval, proto 
se tam mohly konat kulturní akce. 
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Po osvobození se jednota pustila s nadšením znovu do práce. Čítala tehdy 151 členů. Prostory orlovny 
se ukázaly jako nedostačující, proto bylo v letech 1947 přistavěno přísálí. 

Vítězný únor znamenal násilný konec Orla 
v roce 1948 a Spolkového domu v roce 1952. 
Zestátněný majetek byl převeden do správy MNV. 
V odůvodnění z ONV Slavkov je uvedeno, že ,,jeho 
existence nepomáhá výstavbě socialismu a tak ohrožuje 
veřejný pokoj a řád.“  

Z orlovny se stal kulturní dům. Do roku 1974 se 
tam prakticky nic nedělo, kulturní a společenské akce 
se konaly jen výjimečně, budova chátrala. Teprve pak 
řešil MNV špatný stav provedením generální opravy 
budovy. Ani ta moc nepomohla, protože budova neměla 
řádného hospodáře. 

Vzápětí po pádu komunismu se začala jednota 
připravovat na obnovení činnosti a již 26.7.1990 byla znovu ustavena. Zchátralou budovu vrátila obec jednotě 
v roce 1992. Nastal nový rozvoj, začalo se cvičit, hrál se 
stolní tenis, sálová kopaná, provozovala se gymnastika, 
aerobik, kalanetika a jiné. V kulturní oblasti se 
každoročně pořádají oslavy Svátku matek, vánoční 
besídky, hody, byla také obnovena činnost loutkového 
divadla.  

V roce 2005 bylo přijato zásadní rozhodnutí 
o rekonstrukci budovy. V zadním traktu budovy byla 
provedena přístavba moderního sociální zařízení 
s posilovnou, v 1. poschodí vznikl malý sál (salonek) 
s kuchyňským příslušenstvím. Celá budova byla 
odizolována proti zemní vlhkosti. Byla také vyměněna 
stará okna a dveře za plastové a v roce 2010 obnovena 
barevná fasáda. 

Významnými členy Orla mezi světovými válkami byli:  
- František Sehnal - první starosta jednoty (1921 – 1935) 
- P. Alois Svára - duchovní rádce a kulturní činitel (1924 – 1938) 
- Jan Zezula st. - náčelník, později starosta, hospodář a čestný člen jednoty 
- učitel František Zezula - organizátor stavby nové orlovny a později i přísálí, vzdělavatel, režisér divadelních 
představení. 

V poválečném období se na činnosti jednoty významně podíleli: 
- Gabriel Lauterbach st. - cvičitel, náčelník, organizátor kulturních akcí (velkolepé byly dožínky v roce 1968), 
po obnově Orla v roce 1990 ústřední náčelník. 
- Jan Zezula ml. – obětavý a neúnavný správce orlovny, organizátor všech oprav a údržby budovy, hlavní 
iniciátor obnovení jednoty v roce 1990. 
- Ing. Antonín Sedláček – starosta jednoty od roku 1993 (18 let), zajišťuje rekonstrukci orlovny, řídí sportovní a 
kulturní činnost jednoty. Má zásluhy na rozvoji Orla, který je se 130 členy v současnosti nejpočetnějším 
občanským sdružením v obci. 

Uvedené fotografie: 
1. snímek: členové Spolkového domu a Orla před bývalým Adlerovým hostincem,  
2. snímek: orlovna vystavěná v roce 1934, 
3. snímek: orlovna v roce 2011. 

Josef Sedláček, kronikář obce 

P O Z V Á N K A  N A  P R Ů V O D  S V Ě T L U Š E K  A  J I N Ý C H  B R O U Č K Ů  

Milé děti, ve čtvrtek 3. listopadu se v 17:00 hodin sejdeme v Žatčanech na návsi, abychom si užili 
světélek různobarevných lampionů, rozloučili se s létem a všemi broučky, kteří se právě uložili k zimnímu 
spánku. 
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Přijďte v maskách broučků, nebo jen se symbolickými tykadélky či křidélky. Anebo třeba vezměte 
s sebou svého plyšového kamaráda broučka či berušku. Ať je naše rozloučení s těmi živými co nejupřímnější, a 
co nejveselejší. 

V průvodě prosvítíme lampiony celou žatčanskou vísku a u řeky Cezavy pak do nebe vypustíme 
lampiony štěstí.  

Edita Bílá 

P O Z V Á N K A  N A  F O L K L O R N Í  V Y S T O U P E N Í  

Občanské sdružení Újezdská Rozmarýna srdečně zve všechny příznivce a milovníky folkloru na 
Folklorní podvečer s Rozmarýnou, který se uskuteční v sobotu 5. listopadu 2011 v 15:30 hodin v sokolovně 
v Újezdě u Brna. V programu vystoupí újezdské soubory: dětský lidový soubor Jamírek, folklorní soubor 
Hruška, ženský soubor Rozmarýna a dále přespolní soubory: Brněnští Gajdoši, cimbálová muzika Kyničan z 
Moravských Knínic, folklorní soubor Bejatka ze Štítiny u Opavy a mužský sbor Žatčany. 

Pořadatelé srdečně zvou na posezení s hudbou, tancem, lidovými zvyky a zpěvem. 
Vladimíra Sedláčková 

P O Z V Á N K A  N A  B E S E D U  U  C I M B Á L U  

V neděli 13. listopadu 2011 se v žatčanské orlovně uskuteční tradiční beseda u cimbálu. K poslechu, 
zpěvu i tanci bude hrát cimbálová muzika Donava. Začátek bude v 15:00 hodin. Vstupné dobrovolné. Všichni 
jste srdečně zváni. 

Ing. Antonín Sedláček 

P O Z V Á N K A  N A  D I V A D E L N Í  P Ř E D S T A V E N Í  

Amatérský divadelní soubor Tylovo divadlo z Újezdu u Brna sehraje v žatčanské orlovně v sobotu dne 
26. listopadu 2011 v 19:00 hodin divadelní představení od známého plzeňského režiséra a herce Antonína 
Procházky „Ve státním zájmu“. Jedná se o veselohru plnou humoru, překvapivých situací, zejména s odkazem 
na naši současnou politickou kulturu. Všichni jste srdečně zváni. 

Vladimíra Sedláčková 

P O Z V Á N K A  N A  D I V A D E L N Í  P Ř E D S T A V E N Í  T J  S O K O L  

Je tu podzim, což pro naše malé herce znamená poctivé nacvičování divadelního představení. Jako 
každý rok, tak i letos se scházíme pravidelně dvakrát týdně v žatčanské sokolovně, abychom pro děti z okolních 
škol a také pro vás nacvičili oblíbenou vánoční pohádku. Ta letošní se jmenuje “Hastrman a detektivové” a 
zahrajeme ji v neděli 18.12.2011 v sokolovně.  

Tímto si vás všechny, milí spoluobčané, dovolujeme srdečně pozvat na naše vystoupení. 
Mgr. Eva Stiborová 

P O Z V Á N K A  N A  2 .  K R O J O V A N Ý  P L E S  

Orel jednota Žatčany a místní organizace KDU-ČSL Vás srdečně zvou na 2. KROJOVANÝ PLES, 
který se uskuteční v sobotu 7. ledna 2012 od 20:00 hodin v orlovně v Žatčanech. K tanci a poslechu zahraje 
dechová kapela Zlaťanka. 

Ing. Antonín Sedláček 

C O  N Á S  J E Š T Ě  L E T O S  Č E K Á  

Listopad: 3.11. Lampiónový průvod světlušek  
  13.11. Svatomartinské posezení u cimbálu, pořádá KDU-ČSL a Orel 
  26.11. Divadelní představení “Ve státním zájmu“ 

27.11. Rozsvícení vánočního stromu, pořádá ZŠ a MŠ Žatčany 
Prosinec: 18.12. Dětské divadelní představení “Hastrman a detektivové”, pořádá TJ Sokol 

27.12. Živý Betlém, pořádá Orel a KDU-ČSL  
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OPEN SUN FEST Žatčany 29.–30.7.2011 

 
Atletické závody 11.9.2011 

 
Modelářský den 28.9.2011 

 
Oslava 880 let od první písemné zmínky 2.10.2011 

 
Loučení s prázdninami 28.8.2011 

 
Volejbalový turnaj 25.9.2011 

 
Mateřské centrum Budulínek 29.9.2011 

 
Oslava 880 let od první písemné zmínky 2.10.2011
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Příspěvky můžete odevzdávat na OÚ Žatčany nebo zasílat e-mailem na ZatcanyNET@seznam.cz. 


