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SLOVO STAROSTY

 Vážení spoluobčané, 

blíží se konec roku a nastává čas bilancování. Byl to 

první rok působení zastupitelstva obce ve složení, které 

vzešlo z voleb v roce 2010.

 Je to ohlédnutí za tím, co se podařilo i co se nezdařilo. 

Je to ohlédnutí nás všech, čím jsme přispěli k lepšímu 

soužití a životu v naší obci. Na jaře mě potěšil zájem 

občanů o to, v jakém prostředí žijeme. Účast na  „Dni 

pro obec“ mě mile překvapila a potěšila.

 Snažili jsme se zpříjemnit život našim nejmenším, 

a proto jsme pro ně ve spolupráci se spolky a organiza-

cemi uspořádali několik sportovně zábavných akcí.

 Při pohledu do kulturního kalendáře soudím, že bylo 

z čeho vybírat. Proto bych chtěl tímto poděkovat všem 

organizátorům za jejich přínos pro kulturní a sportovní 

činnost v obci.

 Největší událostí bylo výročí první zmínky o Žatča-

nech a vydání knihy o historii a životě v Žatčanech.

 V investičních akcích se snažíme zlepšit kvalitu ko-

munikací a doplnění inženýrských sítí. V tomto trendu 

chceme pokračovat i v dalších letech, zejména s opra-

vou chodníků, které utrpěly budováním kanalizace.

 V letošním roce pro nás bylo prvním větším test fun-

gování komunitní kompostárny. A je to poznat na vzhle-

du obce i za humny. Jistě jsme měli i představy o tom, 

co by se mohlo ještě zvládnout. Přiznávám, že ne vše 

je podle mých i Vašich představ. V neposlední řadě ne-

chceme zapomínat ani na naše seniory.

 I když rozběh byl pomalý, věřím, že předvánoční setká-

ní se jim líbilo. A do budoucna jsme si společně udělali 

představu, co bychom mohli pro ně dělat.

 Na závěr chci poděkovat zastupitelům a zaměstnan-

cům obce za pomoc při výkonu mé funkce.

 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám 

se závěrem starého roku poděkoval za Váš podíl 

na spokojeném životě v Žatčanech a popřál Vám 

i Vašim rodinám všechno dobré v novém roce.

starosta obce, Ing. František Poláček

INFORMACE PRO OBČANY 

Elektronický občanský průkaz
S účinností od 1. 1. 2012 bude pro naši obec přijímat žádosti 

o nový občanský průkaz pouze pověřený Městský úřad Židlo-

chovice.

K žádosti je třeba doložit rodný list a doklad o změně, tj. od-

dací list, potvrzení o změně trvalého pobytu, rozvodový list 

s nabytím právní moci. Již se nepřikládá fotografi e. Ta bude 

pořízena na úřadě při podání žádosti.

Praktický zubní lékař v Těšanech
Někteří naši občané využívají ordinaci zubního lékaře v Těša-

nech. Pan doktor Plšek odchází do důchodu, ale pacienti se 

nemusí obávat o péči o svůj chrup. 

Společnost DENTALIS BOHEMIA bude pokračovat v provozu 

ordinace po panu doktorovi Plškovi. Nový personál se těší 

na současné pacienty. Další registrace pacientů jsou možné 

od března 2012.

Výstavba Na Dolech
V minulém zpravodaji jsem vás informoval o zahájení výstav-

by komunikace Na Dolech, Tato akce se blíží k dokončení. 

Na několika fotografi ích můžete posoudit stav před zaháje-

ním akce a stav současný. Výstavba způsobená zpožděním 

stavebního povolení se blíží ke zdárnému konci. Na komuni-

kaci Na Kouskách budou postaveny zpomalovací retardéry 

pro zvýšení bezpečnosti provozu v lokalitě.
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NAŠLI V KRONICE – ŽATČANY PŘED 240 LETY – V ROCE 1771.

Plynofi kace Šanhaj
Ve výběrovém řízení, při kterém byly osloveny 3 fi rmy, byla 

vybrána fi rma DURIT s.r.o. V současné době je položen hlav-

ní řád plynofi kace a zbudovány přípojky po hranice parcel

jednotlivých domů. Čekáme na dokumentaci plynáren, aby-

chom mohli požádat o kolaudaci stavby. 

Vyhlášky obce
Zastupitelstvo obce Žatčany vydalo na závěr roku dvě vyhlášky.

Vyhláška o volném pohybu psů

Tato vyhláška nebyla vydána proto, aby znepříjemňovala

pejskařům život v obci, ale proto, že neexistoval žádný

nástroj pro řešení situace napadení nebo pokousání psem. 

V této situaci se policie ptá, jakým způsobem má tuto situaci 

obec ošetřenou. Protože se v nedávné době přihodilo několik 

případů i s poraněním občanů, zastupitelstvo se rozhodlo tuto 

situaci řešit vydáním vyhlášky. V obci budou umístěny další 

odpadní koše na psí exkrementy.

Vyhláška o provozování hracích automatů

Tato vyhláška zakazuje provoz hracích automatů na území 

obce. Doposud byly hrací automaty provozovány i přes po-

rušování zákona o obcích z důvodu nejasného výkladu pro-

vozování těchto zařízení. Po rozhodnutí Ústavního soudu byl 

tento stav narovnán a obce mají možnost zakázat automaty 

na základě zákona o obcích.

Zastupitelstvo není přesvědčeno o tom, že automat musí být 

v hostinci proto, aby se hostinec uživil.

Vodné a stočné

Zastupitelstvo schválilo na svém zasedání výši vodného 

a stočného na rok 2012. Původní vodné v ceně 39,26 Kč/m3 

bylo navýšeno na 42,18 Kč/m3, stočné z ceny 33,15 Kč/m3 

na 34,66 Kč/m3.

Tyto ceny byly navýšeny relativně mírně. Změna nastala

zejména z důvodu změny sazby DPH.

Poplatky na rok 2012

Firma SITA ponechala ceník svozu komunálního odpadu 

na stejné výši jako v roce 2011. Z tohoto důvodu nebude obec 

měnit provozovatele této služby.

Poplatky za popelnice: 1 dospělá osoba 400 Kč/rok

 dítě do 15 let 100 Kč/rok

Za kabelovou televizi: 960 Kč/ rok – (80 Kč/ měsíc)

Za psa:   50 Kč/ rok

Termín vybírání poplatků bude zveřejněn v kabelové televizi 

a na webových stránkách obce.
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 Z naší nejstarší kroniky je známo, že v tom roce bylo 

v Žatčanech provedeno první sčítání domů.

 V té době bylo v obci 1771. Tehdy ještě obepínal obec velký 

Žatčanský rybník.

 Při pohledu na mapku nás upoutá promyšlenost tehdejšího 

uspořádání obce. Od jihovýchodu se výstavba rozšiřuje, aby 

na uzavřené severozápadní straně vytvořila velké centrální 

prostranství – náves, kterou nám mohou okolní obce závidět. 

 S číslováním se začalo postupně od čísla 1, nynějšího 

domu paní Švarcové, směrem ke křižovatce na Újezd. Pak se 

přešlo na druhou stranu a pokračovalo do středu obce. Prů-

čelí návsi bylo zakončeno 5-ti domy a nynějším Severovým 

hostincem. V Koutě bylo v té době 6 domů. Do Žatčan patřila 

také samota – vodní mlýn Na Hrázi. Severnímu okraji obce 

dominuje od dávných dob kostel Nejsvětější Trojice a také 

kaple sv. M. Magdalény, jejíž vznik je datován právě do 18. 

století. 

 Ve velkých hospodářských usedlostech bydlelo v té době 

kolem 280 obyvatel, v přepočtu téměř 10 lidí v každém domě. 

Zemědělci na návsi vlastnili většinou nad 9 ha zem. půdy 

(půllány), největší sedlák Kundera na č. 7 (nyní Ing. Svobo-

da) měl kolem 18 ha (lán). V Koutě hospodařili menší sedláci 

na výměrách do 9 ha (čtvrtláníci).

 Domy z roku 1771 doznaly do dnešních dnů velkých změn. 

Bývalá pastouška v oblouku na Újezd č. 9 byla při přechodu 

fronty za 2. světové války po vybombardování srovnána ze 

zemí.

 Z původních širokých stavení byla po poslední válce jedna 

třetina domů rozdělena na dvě parcely, na kterých byly posta-

veny domy nové.

TAKÉ NĚCO K HISTORII SOKOLA

 V posledním čísle Obecního zpravodaje neznámý autor na-

psal-„ po první světové válce se duch Sokola začal měnit, 

do vedení se dostali členové s protikatolickou orientací, ka-

tolíci začali Sokol opouštět.“

 Uvedený popis je zaměřen na naši jednotu. Ve stanovách 

Sokola není popsán „duch Sokola“. Pokusím se připomenout 

změny ke kterým po 1.světové válce došlo. Do roku 1918  

byla naše země součástí rakousko-uherské říše- 300 let. Byl 

to stát 12 národů. Zcela privilegovaní v něm byli Rakušané 

a Maďaři. Od roku 1848 jí vládl císař František Josef. K jeho 

charakteristice odkazuji na seriál rakouské televize, vysíla-

ný asi před 5 lety na naší televizi. Bylo v něm uvedeno, že 

jeho moc se opírala o 2 pilíře. Jedním byla armáda a policie, 

druhým církev. Do světových dějin se nesmazatelně zapsal 

vyhlášením 1.světové války 28.července 1914. Na jejím konci 

bylo asi 20 miliónů padlých a podstatně větší počet zraně-

ných a doživotně zmrzačených. Přesto mu byl 25. září 2004 

odhalen ve Františkových lázních pomník a ministr zahra-

niční Svoboda ve svém projevu uvedl-„ Abychom nevnímali 

rakousko-uherskou monarchii pouze očima Švejka jako něco 

přežitého.Měli bychom se vrátit k některým jeho hodnotám“ 

Jsem přesvědčen, že ve Vídni by s návratem k monarchii ne-

pochodil.

 K charakteristice postavení českého národa v mocnářství 

použiji opět a záměrně rakouský pramen. Syn císaře Rudolf 

byl liberálního smýšlení. Obdivoval dobu a činy císaře Josefa 

II., jenž se často stýkal s prostým lidem. Tvrdil, že je třeba 

podpořit český národ, poněvadž je nejubožejší a nejbídnější 

mezi Slovany“.

 K obdobnému přesvědčení dospěli již 20 let před Rudolfem 

zakladatelé Sokola- Jindřich Fügner a Miroslav Tyrš. Oba po-

cházeli z německých rodin! Svou národnost zradili a stali se 

z nich čeští vlastenci. Sokol založili v roce 1862. Byla schvá-

lena zásada-„ do jednoty může vstoupit každý bez rozdílu 

stavu“. Na sokolské schůze docházel policejní rada Dederra, 

nechvalně známý tím, že zajišťoval deportaci Karla Havlíčka 

Borovského do Brixenu.

 Stručně bych ideu a poslání Sokola vysvětlil tak, že jeho 

zakladatelé chtěli dosáhnout náročnou tělocvičnou přípravou, 

aby český národ byl zdatný, morálně a vlastenecky připravený 

k boji-„ každou píď země české krýti chceme těly svými“.

Mimořádná ušlechtilost sokolských ideálů byla potvrzena 

tím, že do roku 1914 byly jednoty založeny v mnoha českých, 

moravských městech a vesnicích ale též v Srbsku, Sloven-

sku, Polsku, Rusku, ve Švýcarsku, ve Francii, v obou částech 

Ameriky.

 T. G. Masaryk vstoupil do pražského Sokola v r.1884 a pra-

videlně se zúčastňoval cvičení. Nejdůležitější rozhodnutí své-

ho života učinil 18. Prosince 1914. Přesné rozhodnutí znělo: 

„ Já, pro svoji osobu, jsem se rozhodl pro zápas s monarchií 

na život a na smrt.“  Než opustil Prahu, aby se tajně dostal 

do Švýcarska z monarchie, sešel se starostou Sokola Br. 

Scheinerem a dohodli se o zapojení Sokola do odboje. V prv-

ní kronice naší TJ je zapsáno, že s každým členem, jenž byl 

povolán do armády, se ostatní sešli. Před rozchodem zazpívali 

národní písně  Kde domov můj. V prvním roce války, do září 

1915, se podařilo přejít či utéci do ruského zajetí 74.000 Če-

chům a Slovákům. Z nich do legií vstoupilo 60.000 a zapoji-

li se do boje proti rakouské nebo německé armádě. Méně 

početné byly legie srbské, italské a francouzské. Na různých 

frontách Evropy padlo 5.397 legionářů. V listopadu 1915 

byla ˇČOS rozpuštěna. Boj legionářů byl rozhodující pro vznik 

a uznání Československa vítěznými mocnostmi- USA, Francií 

a Anglií. Neméně platí, že by to nebylo možné bez mimořádné 

politickoorganizátorské práce T.G.Masaryka, Edvarda Beneše 

a Milana Rastislava Štefánika. 

 Jednoznačně označil zapojení členů Sokola do legií T. G. 

Masaryk: „Bez Sokola by nebylo legií, bez legií by nebylo 

Československo.“

 Z naší TJ bojovalo v ruských legiích 7 členů, v italských

2 a ve francouzských 1. Starosta jednoty Rajmund Sekanina 

se vrátil z Vladivostoku, přes Ameriku v září 1919 jako ruský 

legionář.
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 První výročí vzniku Československa opět organizovala naše 

TJ. Oslavu zahájil místostarosta Žatčan Tomáš Fiala. Hlavní 

projev přednesl Rajmund Sekanina. Na závěr řekl „Účast čet-

ná, ale přece ne úplná, to snad si mnozí myslí, že oslavujeme 

den, který si oslavy nezasluhuje?“ V červnu 1923 se dokon-

čovala výstavba sokolovny. V témže čase končil ve funkci 

správce naší školy Jan Fuchs. Rajmund Sekanina u nás učil 

od roku 1906 a byl dobrým učitelem. Přesto zastupitelstvo 

obce Žatčany jako jmenování do funkce správce 10.6.1923 

nedoporučilo. Třebomysličtí a okresní úřad byli jiného názoru 

a správcem byl jmenován.

 Počet členů naší TJ po 1.světové válce podstatně vzrostl. 

V roce 1913 měla 117, v roce  1921- 213 vč.žactva. Úvodní 

popis těch let vyznívá tak, že probíhala v Sokole protikato-

lická kampaň a téměř všichni katolíci vystoupili. Rozhodující 

jsou vždy fakta. V roce 1921 byl založen SK a Orel. V tom roce 

měla jednota 86 mužů, počet se snížil na 81 v roce 1922 a 66 

v roce 1923. Pak se opět změnil na 73 v roce 1925. Asi bych 

nesnadno zjišťoval kolik jich přešlo do Orla, do SK, vzdali se 

členství nebo se odstěhovali.  V letech výstavby sokolovny 

bylo od členů vyžadováno mnoho- prací i peněz. Byla to léta 

poválečné krize, někteří členové byli nezaměstnaní.

 Příslušnost k církvi nebyla nikdy v Sokole zjišťována neboť 

„ byl pro národ veškerý“. Proto pouze odhaduji, že i v roce 

1923 bylo ¾ členů katolické církvi. 

 Považuji za podstatně důležitější jak zkoumání úvodní pro-

blematiky, že v období ohrožení republiky, mobilizace v roce 

1938 naprostá většina členů obou našich organizací odhod-

lána bojovat za naši republiku. Nejstatečnější opustili vlast 

a bojovali v zahraničních armádách proti Německu. 

 Připomínám mimořádnou události našich dějin-  atentát 

na Heydricha. První útočil samopalem Gabčík, vyrůstal v So-

kole. Samopal mu selhal. Granátem usmrtil Heydricha Kubiš, 

vyrůstal v Orlu. Byli to opravdoví hrdinové. Takoví vlastenci 

se už v naší zemi nerodí. Souhlasím s tím, že Sokol není, co 

býval. Změny souvisí s celou naší společností. 

 Postupně zaniká opravdové bratrství a sesterství. Životním 

cílem pro mnoho občanů jsou peníze a kariera. Životní kréda 

T. G. Masaryka Nebát se a nekrást bylo „nepatrně“ upraveno 

pro naši současnost. 

M. Ryba, kronikář TJ Sokol

CO SE U NÁS UDÁLO

BUDULÍNEK

 Podzimní počasí a nemoci sice způsobily, že řady ma-

lých návštěvníků Budulínka trochu prořídly, ale věříme, 

že se situace zase zlepší.

 Během října a listopadu jsme získali pro děti do Budu-

línka dvě nové cvičební pomůcky. Jménem svým i dětí 

děkujeme obecnímu zastupitelstvu za fi nance na poříze-

ní padáku a TJ Sokol Žatčany za pořízení krásné trampo-

líny. Děti mají z obou pomůcek velkou radost.

 V listopadu jsme také provedli vylepšení našich 

webových stránek (www.budulinek-zatcany.webnode.

cz), které se tak snad staly přehlednějšími. Můžete se 

zde dozvědět novinky týkající se Budulínka, prohlédnout 

si fotky nebo nám napsat vzkaz. 

 Abychom mohli neustále vylepšovat program a získali

novou inspiraci, absolvovali jsme letos už třetí škole-

ní v Centru pro rodinu a sociální péči v Brně.Tentokrát 

bylo tématem školení „Cvičení s padákem a balančními 

míči“, v létě to byly „Metodika pohybových her s kojenci 

a batolaty“ a „Inspirace hravou tělesnou výchovou III“.

 Snažíme se, aby se dětem v Budulínkovi vždy líbilo 

a doufáme, že nám děti i maminky zachovají svou přízeň 

i v příštím roce. Přejeme Vám všem hodně štěstí a zdra-

ví do nového roku!

Za Budulínka Anna Rybová
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VÁNOČNÍ POSEZENÍ PRO SENIORY

 V podvečer 7. prosince uspořádal Kulturní a sociální výbor 

OZ vánoční posezení pro seniory.

 Při posledním setkání výboru jsme zhodnotili naši práci 

a zjistili, že ke stávajícím akcím pro děti přibyly dvě nové  

– Pálení čarodějnic a Loučení s prázdninami. Ale skupinou, 

která byla až dosud tak trošku „opomíjena“, byli naši senioři, 

tedy lidé, kterým také vděčíme za to, kde a jak dnes žijeme.

 Už na podzim jsme pro ně připravili přednášku o bezpeč-

nosti seniorů, kterou v rámci prevence realizuje Policie ČR. 

Byli jsme trošku zklamáni malým zájmem našich nejstarších 

spoluobčanů, kterých se dostavilo pouze 7. Mezi řečí si po-

steskli, že se pro ně pořádá málo aktivit. To bylo také im-

pulzem k uspořádání vánočního posezení. Protože jsme naše 

seniory chtěli náležitě pohostit a netušili jsme, kolik se jich 

zúčastní, bylo nutné se předem nahlásit. Tři dny před akcí 

seznam neobsahoval jediné jméno a musím přiznat, že mi 

z toho bylo smutno. Nicméně jsme připravili malý sálek v or-

lovně a svátečně ho vyzdobili. Jaké bylo moje překvapení, 

když jsem v pondělí v seznamech našla více než 40 jmen. Na-

rychlo, ale s radostí, jsme akci přestěhovali do velkého sálu, 

kde byl k dispozici i taneční parket a objednána hudba – pan 

Sekanina z Újezda.

Na vyzdobených stolech bylo bohaté pohoštění, zákusky, 

chlebíčky včetně vína, které zdarma dodal pan starosta. Ten 

úvodem seniory pozdravil a program zahájily děti kulturním 

pásmem. Zahrály na housle a na fl étnu, přednesly básně.

 Po počátečním ostychu se začal parket postupně plnit 

a tak se zpívalo a tancovalo až do večera. Bohaté občerst-

vení se setkalo s ohlasem a také poděkováním, které jsme 

od našich seniorů slyšeli. Akce se jim líbila a souhlasili by 

s tím, kdyby se mohla ještě někdy zopakovat.

Nechte se tedy překvapit v jarních měsících.

Mgr. Eva Stiborová
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DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ TJ SOKOL

„HASTRMAN A DETEKTIVOVÉ“

 Jak už je zvykem posledních sedmnáct let, také letos děti 

z TJ Sokol Žatčany nacvičily oblíbenou vánoční pohádku. 

S výběrem pohádky se začíná už o prázdninách a bývá čím 

dál těžší najít hezké předlohy. Proto jsme se letos rozhodly 

vrátit se k jedné z nejvydařenějších pohádek. Poprvé jsme 

ji hráli v zimě 1999. Pamatuji si to dobře hlavně proto, že 

malého narozeného vodníčka Vendelína hrál Filip Stibor, 

kterému bylo v té době pět měsíců. V letošním představení 

už si zahrál Vendelína-školáka. Z dětí, které v té době hrá-

ly v hlavních rolí – Bětka Sedláčková, Eva Jašová, Marcela

a Mirka Cábová, Daniel Stibor, Mirek Lízal a další, jsou už 

dnes dospělí lidé. O tom, že je láska k divadlu stále drží, 

svědčí i to, že je každoročně vídáme mezi diváky na našich 

představeních.

 Také letošní verzi vidělo téměř 900 diváků, zejména dětí 

z okolních mateřských a základních škol a podle jejich re-

akcí se dá usuzovat, že jsme zvolili dobře. Potvrzuje se, že 

děti zůstávají dětmi a svět fantazie a pohádkových postav je 

stále dokáže okouzlit. Celé představení doprovázel srdečný 

smích a potlesk. Ten patřil i herci, který si letos s námi zahrál 

naposledy – Eriku Kallovi. Za svou práci v souboru byl také 

on odměněn „Žatčanskou Thálií“, což je keramický hrníček, 

který dostává na památku každý herec, který končí základní 

školu a opouští soubor.

 Letošní představení však bylo výjimečné i jinak. Pohádku 

jsme hráli hlavně pro naši divadelní kamarádku Marušku Kal-

vodovou, která  ji s námi už nenacvičila. V našich srdcích, 

ale zůstává pořád tou blonďatou královnou, kterou si s námi 

zahrála naposledy.

Jménem všech herců a režisérek Vám všem děkuji za přízeň, 

kterou nám věnujete a za celý soubor Vám přeji pevné zdraví 

a klidný nový rok.

Mgr. Eva Stiborová
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LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
SVĚTLUŠEK A JINÝCH BROUČKŮ

 Ve čtvrtek 3. listopadu se konal průvod světlušek a jiných 

broučků. Za příjemného počasí se sešly děti s maminkami, 

tatínky i prarodiči, aby se symbolicky rozloučily s tou teplejší 

polovinou roku a uspaly všechny malé broučky, kteří se na

několik měsíců právě uložili k zimnímu spánku. Některé

dětičky přišly v maskách broučků s tykadélky, s křidélky,

některé přinesly i své malé plyšové kamarádí broučky.

 Sešli jsme se na návsi v pět hodin odpoledne a pak

barevným a veselým průvodem prosvítili celou obec. Každé 

z dětí-broučků si svůj krásný lampion hrdě neslo a hlídalo.

O dost více si lampiony hlídaly ty děti, kterým v nich svítily 

klasické svíčky. Jako vždycky nejeden lampionek shořel.

 Průvod jsme ukončili u řeky Cezavy písničkou „Spi můj 

broučku spi….“ a vypustili do nebe dvě desítky různobarev-

ných lampionů štěstí. 

Co si kdo z dětí i dospělých přál, ví jen on sám…

Edita Bílá

„Spi, můj broučku,spi, 

zavři očka svý. 

Už je podzim, bude zima,

teploučká je tvá peřina. 

Spi, můj broučku, spi…“

 

Orel jednota Žatčany a KDUOrel jednota Žatčany a KDU -- ČSL ŽatčannyČSL Žatčany 
SISI VÁS DOVOLUJÍ POZVAT NAVÁS DOVOLUJÍ POZVAT NA 

22 . . KROJOVANÝ  PLESÝKROJOVANÝ  PLES 
      kterýkterý sese konákoná vv sobotusobotu  7. 7.  ledna  ledna 

201222012 
odod 2o:002o:00 hodin vhodin v orlovně v Žatčanechorlovně v Žatčanech 

Moravská besedaMoravská beseda  ddechová kapela Zlaťankaťťechová kapela Zlaťanka 
Bohatá tombolaBohatá tombola  krojovaní vstupné dobrovolnékrojovaní vstupné dobrovolné 

CC na vstupenky 100 Ken čena vstupenky 100 Kč rezervace vstupenekrezervace vstupenek  776 776 369369 978978 

Srdečně zvou a za případné darySrdečně zvou a za případné dary 
do tomboly děkují pořadatelédo tomboly děkují pořadatelé 

POZVÁNKY NA AKCE V NAŠÍ VESNICI

Novoroční setkání na návsiNovoroční setkání na návsi
u vánočního stromuu vánočního stromu

Vážení spoluobčané,

přijměte naše pozvání k novoročnímu přípitku.

Sejdeme se 30 minut po silvestrovské půlnoci na návsi

u vánočního stromu, kde si společně připijeme

a popřejeme do nového roku 2012.
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DĚTSKÝ KARNEVAL
Koná se v sobotu 28. 1. 2012 ve 14,00 hodin v orlovně.
Pro děti, maminky, tatínky i prarodiče je připravena bohatá 
tombola a občerstvení.

K tanci i pro radost zahraje DJ Luigi.

Všechny děti srdečně zvou Vokuši.

3. MAŠKARNÍ PLES
Koná se v sobotu 28. 1. 2012 ve 20.00 hodin v orlovně.
Zajištěno výborné občerstvení a bohatá tombola.
K tanci hraje živá kapela SONET

Pro hosty je připraveno večerní hudební překvapení.

Srdečně zvou Vokuši.

Pozvánka na 35. myslivecký ples

V pátek 20. ledna 2012 pořádá myslivecké sdružení v sále orlovny 

svůj tradiční, už v pořadí 35. myslivecký ples.

Jeho pečlivé přípravě se věnujeme už v dostatečném předstihu. Chvojí na vý-

zdobu sálu si vozíme až z lesa u Veverské Bitýšky, kde nám ho připravují naši 

zelení kamarádi. V  jejich lese byl uloven také divočák, který bude součástí 

bohaté tomboly. V ní se můžete těšit, kromě zvěřiny – bažantů a zajíců, také 

na oblíbené vepřové půlky, selata a spoustu dalších výher. Počítáme, že jich tak 

jako každý rok bude 150-180, to znamená, že cenu může vyhrát skoro každý 

host našeho plesu.

Na žádost našich hostů jsme v letošním roce pozvali novou hudbu. Skupi-

nu MODUL z Těšan nahradí GETRIO z Měnína. V jídelně budou připra-

veny k ochutnání zvěřinové speciality od kuchaře Pavla Rychlíka z Těšan 

a k dobré náladě jistě přispějí selská vína z výborného ročníku 2011 z vinař-

ství Husák Nesvačilka.

Vážení spoluobčané, srdečně Vás zveme k příjemnému pobavení na náš 35. 

ples v pátek 20. ledna od 20,00 hodin do orlovny.

Bezplatná rezervace míst od 13. ledna na čísle 602 500 362 

MVDr. Jiří Ryba, myslivecký hospodář

��
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JARNÍ PŘEDPLATNÉ - DIVADLO BOLERADICE

Upozorňujeme zájemce, že je k dispozici posledních 

8 volných míst. Vstupenky lze vyzvednout denně

v podvečer u paní Evy Stiborové.

Cena předplatného za 5 představení je 360,-Kč.

Program Jarní předplatné:

14. 1. 2012

Marc Camoletti

BÁJEČNÁ ANNA – DS Kroměříž

Není dobrý nápad přivést si domů milence, když má váš man-
žel vedle v pokoji svou přítelkyni… Přesně tohle je případ 
manželů Jacqueline a Bernarda. Normální, fungující manžel-
ství si oba oživují svými „kamarády z dětství“ - mladým při-
tažlivým Robertem a naivní Brigitte. Nejlepší čas na schůzku 
s nimi je právě dnes večer, pěkně u sebe doma. Manželka 
přece odjela na víkend k rodičům, manžel musel nečekaně 
na služební cestu a hospodyni Annu poslali na návštěvu 
k sobě domů. Ta však nikam neodjela a vrátila se, aby mohla 
zabraňovat katastrofálním situacím! Jaké to je, když je v lož-
nici manželka Jacqueline se svým milencem a vedle v pokoji 
pro hosty Bernard se svou milenkou? Anna si musí zachovat 
chladnou hlavu plnou nápadů, zvláště když se věci začnou 
vyvíjet zcela nepředpokládaným směrem…

18. 2. 2012

Nathaniel Richard Nash

OBCHODNÍK S DEŠTĚM – Divadlo Duha Polná

Romantická, humorná i dojemná hra Richarda Nashe, klasické
americké drama z roku 1954. Odehrává se v období sucha 
na farmě rodiny Curryových kdesi na jihu USA, v době nástupu
rock‘ n‘rollu. Do prostředí rodiny, čítající otce a jeho potomky 
Jonáše, Jima a Lízu, přibude svérázný host: Bill Starbuck, 
je skoro určitě podvodník a dostává se záhy do konfl  iktu 
s pragmatickým správcem farmy Jonášem. Svým snílkov-
ským pohledem na svět ale Starbuck dokáže rodinu přimět 
k otevřeným konfrontacím, kterým se po celý život úzkostlivě 
vyhýbala…

17. 3. 2012

K. J. Erben

KYTICE - Taneční divadlo Mimi Fortuna Brno

Baladická hra Kytice, jejímž námětem je šest básní ze stej-
nojmenné slavné sbírky Karla Jaromíra Erbena. Jevištní 
zpracování se samozřejmě zcela liší od známého fi  lmu, ne-
boť divadelní scéna poskytuje jiné prostředky. Tvůrci Hana 
Smičková - Látalová, Zuzana Solčányová a Jaroslav Slavoj 
Látal používají nejen Erbenovy verše, ale také běžné mluvené 
slovo a pohybovou techniku současného scénického tance. 

Cílem ovšem není snaha o maximální kombinaci žánrů, ný-
brž vytvoření divadla sugestivního, mírně hororového, nikoliv 
však ponurého, jakož i ke smíchu vyzývajícího; jde tedy ne-
sporně o Kytici novou a je jen na váženém obecenstvu, aby 
samo posoudilo, jakou… sami umělci říkají, že představení 
je vhodné pro diváky „všech věků i stavů“.
S mystériem Erbenových básní kontrastuje na scéně rozehra-
ný život téměř renesančních komediantů, včetně „pouťové-
ho“ vyvolávání a popěvků. Kontrast mezi nadčasově baladic-
ky pojatými básněmi a „přízemními“ lidskými osudy podtrhují 
kostýmy a masky Miroslavy Staré.
 
14. 4. 2012

Michael Frayn

ZA SCÉNOU – Divadelní studio “V“ Brno

Komedie o tom, co divák neměl vědět. Co všechno se děje 
za scénou při divadelním představení, eventuálně na scéně 
při generální zkoušce, bychom si my divadelníci raději nechali
pro sebe. Ale všechno to na nás vyzvonil vynikající anglický 
dramatik Frayn v komedii, která je dnes už legendou a proto-
typem komedie z divadelního prostředí. Za poslední čtvrtsto-
letí se s obrovským úspěchem hrála na jevištích všech obyd-
lených světadílů a všem divákům dala nahlédnout do našich 
soukromých životů. Určitě tušíte, že herci někdy zapomenou 
text a že milenci tokající na jevišti se mohou za scénou stejně
vášnivě milovat, jako nenávidět. Ale možná vás nenapadlo, 
že sardinky na scéně mohou být životu nebezpečné nebo 
že střemhlavý pád herce na jeviště, který jste odměnili po-
tleskem, vůbec nebyl narežírován. Dozvíte se ještě mnohem 
víc… Nenechte si ujít příležitost bavit se na náš účet.
 
19. 5. 2012

ROBIN HAWDON

ÚŽASNÁ SVATBA – Divadelní soubor AMADIS Brno

Úžasná svatba - situační komedie ze svatebního apartmá. 
Svatební den. Po rozlučkovém večírku se svobodou se nastá-
vající ženich probudí ve svatebním apartmá vedle krásné, leč 
úplně neznámé dívky. Pátrá v paměti, co se asi dělo minulou 
noc, když v tom se k pokoji blíží jeho budoucí žena... Úžasná 
situační komedie současného britského dramatika, která ro-
zesmává hlediště po celém světě.

Fiona Bettanini a Diego Ruiz

BEZ PŘEDSUDKŮ – Divadelní soubor AMADIS Brno

Dojemná a zároveň mírně lechtivá italská komedie o přá-
telství, zvědavosti, vztazích, tajemstvích ... a hlavně o nás 
všech – lidech jako takových. Co se stane, když spolu musí 
v laciném motelu na dálnici takřka osudovou náhodou neplá-
novaně přespat šéf se sekretářkou, kteří jsou navíc dlouho-
letí přátelé? Oba mají doma své partnery, kterým chtějí být 
naprosto věrní – nebo alespoň do míry, kterou jim umožní 
jejich italský temperament. Právě tady nastává okamžik, kdy 
se budou muset uchýlit ke skutečně drastickým řešením.
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ V ŽATČANECH 2012

 1.1. Novoroční setkání občanů na návsi, pořádá OZ Žatčany

 7.1. 2. Krojovaný ples, pořádá Orel jednota Žatčany

 14.1. Zájezd na divadelní představení do Boleradic, pořádá KSV OZ Žatčany

 20.1. 35. Myslivecký ples, pořádá Myslivecké sdružení Žatčany

 28.1. Dětský karneval a maškarní ples, pořádájí Vokuši

 18.2. Ostatky – pochůzka po obci, pořádá SDH 

 18.2. Zájezd na divadelní představení do Boleradic, pořádá KSV OZ Žatčany

 3.3. Gymnastické závody Orla, pořádá Orel jednota Žatčany

 15.3. Zájezd na divadelní představení do Boleradic, pořádá KSV OZ Žatčany

 16.–20.3. Velikonoční dílny, pořádá ZŠ a MŠ Žatčany

 17.–18.3. Modelářská výstava, pořádá ALKA

 15.4. Zájezd na divadelní představení do Boleradic, pořádá KSV OZ Žatčany

 21.4. Miss aerobik, pořádá Orel jednota Žatčany

 28.4. Pochod do Starého lesa, pořádá TJ Sokol

 30.4. „Pálení čarodějnic“ a soutěžní odpoledne pro děti, pořádá KSV OZ Žatčany

 8.5. Volejbalový turnaj „O pohár starosty“, pořádá KSV OZ Žatčany

 13.5. Svátek matek, pořádá Orel jednota Žatčany 

 19.5. Zájezd na divadelní představení do Boleradic, pořádá KSV OZ Žatčany

 19.5. 1. kolo soutěže požárních sportů u příležitosti výročí 110 let SDH Žatčany

 26.5. Den dětí, pořádají Vokuši a KSV OZ Žatčany

 26.5. Motosraz, pořádají Vokuši

 3.6. HODY, pořádají Stárci

 10.6. Oslava výročí založení SDH, pořádá SDH Žatčany

 27.–28.7. SUNFEST, pořádá Luděk Růžička

 1.9. „Loučíme se s prázdninami“, pořádá KSV OZ Žatčany

 23.9. Volejbalový turnaj „O pohár starosty“, pořádá KSV OZ Žatčany

 28.9. Modelářský den, pořádá ALKA

 27.10. Drakiáda, pořádá ALKA

 8.11. Průvod světlušek, pořádá Edita Bílá

 11.11. Svatomartinské posezení u cimbálu, pořádá KDU-ČSL, Orel jednota Žatčany

 12.–16.12. Vánoční dílny, pořádá ZŠ a MŠ Žatčany

 2.12. Rozsvícení vánočního stromu, pořádá ZŠ a MŠ Žatčany, OZ Žatčany

 5.12. Vánoční posezení pro seniory, pořádá KSV OZ Žatčany

 9.12. Vánoční besídka, ZŠ a MŠ Žatčany

 16.12. Dětské divadelní představení, pořádá TJ Sokol

 27.12. Živý Betlém, pořádají KDU-ČSL a Orel jednota Žatčany

2012
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OBECNÍ ZPRAVODAJ – vydává Zastupitelstvo obce Žatčany, náklad 300 ks, řídí redakční rada, tisk povolen MK ČR E 12700.
Neprošlo jazykovou úpravou. Redakční rada: Ing. František Poláček, Mgr. Eva Stiborová, grafi ka-příprava a tisk Radek Lejska.

Příspěvky můžete odevzdávat na OÚ Žatčany nebo zasílat e-mailem na ZatcanyNET@seznam.cz.

LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

Po 26 1

Út 27 1 2

St 28 1 2 1 3

Čt 29 2 1 3 2 4 1

Pá 30 3 2 4 1 3 5 2

So 31 4 3 5 2 4 1 6 3 1

Ne 1 5 4 1 6 3 1 5 2 7 4 2

Po 2 6 5 2 7 4 2 6 3 8 5 3

Út 3 7 6 3 8 5 3 7 4 9 6 4

St 4 8 7 4 9 6 4 8 5 10 7 5

Čt 5 9 8 5 10 7 5 9 6 11 8 6

Pá 6 10 9 6 11 8 6 10 7 12 9 7

So 7 11 10 7 12 9 7 11 8 13 10 8

Ne 8 12 11 8 13 10 8 12 9 14 11 9

Po 9 13 12 9 14 11 9 13 10 15 12 10

Út 10 14 13 10 15 12 10 14 11 16 13 11

St 11 15 14 11 16 13 11 15 12 17 14 12

Čt 12 16 15 12 17 14 12 16 13 18 15 13

Pá 13 17 16 13 18 15 13 17 14 19 16 14

So 14 18 17 14 19 16 14 18 15 20 17 15

Ne 15 19 18 15 20 17 15 19 16 21 18 16

Po 16 20 19 16 21 18 16 20 17 22 19 17

Út 17 21 20 17 22 19 17 21 18 23 20 18

St 18 22 21 18 23 20 18 22 19 24 21 19

Čt 19 23 22 19 24 21 19 23 20 25 22 20

Pá 20 24 23 20 25 22 20 24 21 26 23 21

So 21 25 24 21 26 23 21 25 22 27 24 22

Ne 22 26 25 22 27 24 22 26 23 28 25 23

Po 23 27 26 23 28 25 23 27 24 29 26 24

Út 24 28 27 24 29 26 24 28 25 30 27 25

St 25 29 28 25 30 27 25 29 26 31 28 26

Čt 26 29 26 31 28 26 30 27 29 27

Pá 27 30 27 29 27 31 28 30 28

So 28 31 28 30 28 29 29

Ne 29 29 29 30 30

Po 30 30 30 31

Út 31 31 1

KALENDÁŘ 2012
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