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Vážení spoluobčané, přijměte pozvání k novoročnímu ohňostroji. Sejdeme se 30 minut
po silvestrovské půlnoci na návsi u vánočního stromu, kde si společně připijeme a popřejeme
do nového roku 2013.

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané, dámy a pánové,
za několik dní se sejde rok s rokem, budeme bohatší o další
zkušenosti a prožitky v roce odcházejícím a s nadějí budeme
očekávat rok 2013. Než se tak stane, jsou před námi nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. Svátky, kdy jsme rádi v kruhu
našich rodin a přátel, svátky, kdy jsou si lidé blíž.
Přál bych si, aby největším dárkem pro vaše bližní byl úsměv,
pochopení, pohlazení. Nezoufejme, že pod stromečkem nenajdeme to, co naši známí, kolegové, sousedi. Naši blízcí ocení to, že na ně nezapomínáme, máme pro ně úsměv, radost
a pokoj.
Chtěl bych na konci tohoto roku poděkovat všem obyvatelům
Žatčan, že přispívají ke spokojenému soužití nás všech.
Děkuji pracovníkům obecního úřadu a také zastupitelstvu
obce za pomoc při řízení a zvelebování obce. Přeji vám všem
v novém roce zdraví, optimismus, osobní spokojenost, rodinnou pohodu a pracovní úspěchy.
Na konci roku bývá zvykem ohlédnout se za uplynulým rokem. I já tak učiním a v souhrnu vás seznámím s činností zastupitelstva a obce za uplynulé období.
Zima nás zaskočila tuhými mrazy, přesto se práce na obci nezastavila. Během zimních měsíců se provedla úpravu biokoridorů za hřištěm a u Hranečníků. Bylo nutné provést úpravu
ploch vysázených stromy. Ty byly před patnácti lety vysázeny
z malých sazenic s tím, že budou průběžně probírány do požadovaného sponu. Tato akce se neprováděla a byl nejvyšší
čas upravit výsadby do požadovaného stavu.
Obecní zaměstnanci v průběhu celého roku prováděli údržbu
zeleně, provoz skládky a komunitní kompostárny. Opravovali
chodníky, odvodnění problémových míst místních komunikací, čistili a udržovali dešťové kanalizace. Zajišťovali udržování
pořádku v obci. Při nepříznivém počasí byl opraven a opatřen
nátěry mobiliář obce. Na podzim společně s hasiči očistili vozovku Na Kouskách, upravili dešťové vpustě před pokládáním nového povrchu vozovky a následně dosypali a upravili
krajnice cesty.

Komunikace

V rámci investic byla plánována komunikace Na Šanhaji. Tato
akce se přesouvá na další rok z důvodu prodloužení ukončení plynofikace a potřeby upravit některé věci v projektu, které
se ukázaly během příprav na stavbu.
Při výstavbě polních cest za obcí byla využita skrývka ornice
na úpravy obecních ploch. Děti v hojné míře využily prosincové sněhové nadílky na kopci za hřištěm.
Při pozemkových úpravách v současné době přibylo za obcí
2,5 km asfaltových cest. Současně je na celé akci profinancováno 15 mil. Kč z rozpočtu EU.
Využili jsme přítomnost techniky při asfaltování polních cest
a firma Ekostavby položila nový koberec na místní komuni2/16

kaci Na Kouskách Tato akce stála 196 tis. Kč.. Jsem rád, že
se podařilo ještě před touto akcí opravit na této komunikaci
retardéry.
Během roku byly opraveny některé části propadených chodníků. Na Návsi za samoobsluhou byla odvodněna vydlážděná
plocha u studny a další dešťová laguna u Janečkového. Před
mateřskou školou byly opraveny chodníky a upravená zelená
plocha.

Dětské hřiště
To bylo již v havarijním stavu a volalo po opravě. Dlouhou
dobu jsme se nebyli schopni dohodnout na tom, jak bude
opraveno. Požádal jsem o grant, ale ten obec nezískala.
Proto bylo utvořeno užší zastupitelstvo, které vybralo prvky
na hřiště na základě několika nabídek. Prvky starého hřiště byly odstraněny a nahrazeny novými v ceně 140 tis. Kč.
Byly oficiálně předány dětem při rozsvícení vánočního stromu na Návsi. Jisté je, že některým rodičům chybí na hřišti
například houpačky. Výběr prvků byl dělán zodpovědně.
Každý prvek má svoji bezpečnostní plochu a v rámci velikosti
se do pískového prostoru nevešlo víc prvků. Doufám, že děti
budou s touto výbavou spokojeny.

Obecní policie
Od dubna provádí v naší obci hlídkovou činnost na základě
veřejnoprávní smlouvy Obecní policie Telnice. Obec Žatčany
se podílí na financování její činnosti částkou 144 tis. Kč. Hlídková činnost je prováděna dvěma strážníky. Ti se zaměřují
na dodržování veřejného pořádku se zaměřením na zájmová
místa. Mívají dozor při pořádání různých akcí v obci při zabezpečení pořádku, pomoc při usměrňování dopravy. Dále řeší
přestupky a jiné správní delikty v katastru obce.
Přestupky řešeny domluvou – 43x přestupky v dopravě
Uložení blokové pokuty za 42 přestupků – měření rychlosti.
Byly uloženy pokuty ve výši 48 tis. Kč., uhrazeno bylo 34 tis.
Kč. Tato částka se vrací do rozpočtu obce.
Oznámení od občanů 27x
Kontrola osob – 34x
Postoupení přestupku správnímu orgánu-19x
Činnost polici je zaměřena na zvýšení bezpečnosti v obci.
Obyvatelé si stěžují na rychlou jízdu v obci a měření policie
to jen potvrdilo. Činnost obecní policie je zaměřena na bezpečnost. Věřím, že se to nelíbí zejména občanům postiženým
za přestupek. Je to ale prevence. V případě, když se přihodí
tragédie, bude nám vyčítáno, že nekonáme. Při své činnosti
provádí osvětu v základní škole se zaměřením na dopravní
bezpečnostní výchovu v rámci integrovaného záchranného
systému, jehož je obecní policie součástí.

Kultura a zájmové spolky
Zastupitelstvo podporuje všechny zájmové a kulturní spolky.
V rámci rozpočtu je na ně pamatováno finanční podporou.

Sokol požádal o příspěvek na opravu chodníku, Orel na opravy orlovny. V rozpočtu se vždy našly prostředky na pomoc organizacím. Zastupitelstvo požaduje po organizacích, aby své
akce a záměry do budoucna plánovaly tak, aby mohly být
včas projednány na ZO a případně zapracovány do rozpočtu.
Příspěvky jednotlivým organizacím:
SK Žatčany
40 000,- Kč.
Orel Žatčany na provoz
52 000,- Kč
Mimořádný příspěvek na opravu
40 000,- Kč
Sokol Žatčany na provoz
55 000,- Kč
Mimořádný příspěvek na opravu
15 000,- Kč
Junák příspěvek na činnost
8 000,- Kč
Kalimero příspěvek na činnost
1 500,- Kč
MK ALKA příspěvek na činnost
10 000.- Kč
Myslivci příspěvek na činnost
4 000,- Kč
Hasiči příspěvek na činnost
15 000,- Kč
Hasiči příspěvek za sběr železa
11 325,- Kč
Je potěšitelné, že v obci se staly tradicí 3 plesy pojaté v různých formách. Nadále jsou pořádány tradiční hody s folklorním vystoupením mládeže. Úspěšně ji doplňují žatčanští
mužáci. V dalších aktivitách má své místo Pálení čarodějnic,
Loučení s prázdninami, Uspávání broučků.

Sbor dobrovolných hasičů
V letošním roce oslavil 110 let od svého založení. V květnu
po delší době pořádali okrskovou soutěž SDH a 10. června
proběhly vlastní oslavy výročí. Zúčastnili se jich hosté z okolních sborů. Bohatý program byl zahájen slavnostním průjezdem jak historické, tak moderní techniky obcí. Vzpomínkou
na zemřelé hasiče byl položen věnec k soše sv. Jana na místním hřbitově. Tohoto aktu a následného předávání medailí
se zúčastnil náměstek hejtmana JMK senátor ing. Stanislav
Juránek.
SDH a jeho zásahová jednotka jsou podporovány z rozpočtu
obce a také z dotačních titulů na provoz a vybavení. Chtěl
bych poděkovat této malé skupině lidí, která je vždy připravena pomoci v krizových situacích nejen v obci, ale i v rámci
integrovaného záchranného systému výjezdy do okolních
vesnic.

Škola
V únoru letošního roku schválilo zastupitelstvo obce vypsání konkurzu na místo ředitele základní a mateřské školy
v Žatčanech. V konkurzu byla vybrána Mgr. Ilona Kalná, která
byla jmenována ředitelkou od 1. srpna 2012. Od 1. září vyučují v základní škole Mgr. Alena Stávková, Mgr. David Lorenz
a o několik týdnů později Lucie Kalná.
Škola se pomalu plní žáčky a obec bude mít za úkol vyřešit
potřebu učeben. Předpokládali jsme, že bychom požádali o dotaci na nástavbu mateřské školy ve výši 20 mil. Kč..
Po konzultaci s agenturami vyřizujícími dotace budeme

nuceni hledat jiné řešení. Bez dotace není obec schopna takovou akci krýt z vlastního rozpočtu.

Ze zastupitelstva
Na listopadovém zasedání zastupitelstvo schválilo vyhlášku
o odpadech. Tato nahrazuje vyhlášku vydanou v roce 2010
a upravuje její znění tak, aby odpovídala novele zákona.

Vyhláška o odpadech
Ve vyhlášce byl upřesněn výčet poplatníků, kteří mají povinnost platit za odpady. Jedná se o cizince s trvalým nebo
přechodným pobytem. Nově budou platit fyzické osoby vlastnící
stavbu k rekreaci, byt nebo rodinný dům, kde není hlášena žádná
osoba , platí poplatek za 1 osobu. Sazba poplatku na rok 2013 je
400 Kč na osobu a rok.
Osvobozeny od poplatku jsou fyzické osoby s trvalým pobytem a mají
v užívání v obci stavbu k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům,
kde nejsou hlášeny k pobytu žádné fyzické osoby. Úleva se poskytuje
dětem do 15 let ve výši 300,- Kč za rok, platba za dítě 100 Kč.
Zastupitelstvo sazby za odvoz odpadů neměnilo, protože
svozová firma v nabídce na rok 2013 neměnila sazby za odvoz odpadů.

Vodné a stočné
Firma VAK zaslala na obec návrh vodného a stočného na rok
2013. Sazby byly jen mírně navýšeny. Cena vodného a stočného je udávána v hodnotách bez DPH, protože v době
schvalování návrhu nebyla parlamentem schválena sazba
DPH na další léta.
Vodné ve výši 31,10 Kč bez DPH, stočné37,- Kč bez DPH
Zastupitelstvo schválilo výši vodného a stočného dle zaslaného návrhu.
Schválilo strategický rozvoj obce do roku 2016. Tento dokument je potřebný pro žádosti některých typů dotací.
Na prosincovém zastupitelstvu byl předložen návrh rozpočtu
na rok 2013.
Návrh rozpočtu- byl postaven dle příjmů minulých let upravený na základě zákona o rozpočtovém určení daní ve výši
příjmů a výdajů v objemu 24 451 800 Kč. Rozpočet je sestaven jako schodkový a rozdíl mezi příjmy a výdaji bude hrazen
z rezervy minulých let ve výši 2 524 tis. Kč. Ve výdajích jsou
zahrnuty položky pro zajištění chodu a údržby obce v hodnotě 7 mil. Kč. včetně splátky úvěru na kanalizaci ve výši 444
tis. Kč.
Výsadba biokoridorů bude financována z dotace SFŽP a tak
se tato částka promítne v příjmech a výdajích ve výši 13 711
tis. Kč.
V investicích počítáme s výstavbou komunikace a sítí Na Šanhaji v hodnotě 2 900 tis. Kč., chodníky v ulici K Nesvačilce
za 700 tis. Kč. Chtěli bychom opravit komunikaci od kostela ke hřišti s využitím firem budujících polní cesty za obcí.

Předpokládaná cena 200 tis. Kč. V dalších bodech
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byly mimo jiné schváleny komise pro inventury za rok
2012, rozpočtové opatření, prodloužení nájmu budovy
č.111 panu Miloslavovi Osičkovi. Dále byla schválena
smlouva s DPMB na noční linku za rok 2012 a příspěvek na opravu kulturní památky , fasády a odizolování
kostela v ceně 100 tis. Kč.
Finanční výbor obce v roce 2012
„Finanční výbor je kontrolním orgánem zastupitelstva obce,
ale také jeho iniciativním orgánem. Kontroluje dodržování
všech povinností stanovených obci při jejím hospodaření.“
Finanční výbor obce tvoří 3 členové:
Edita Bílá, předsedkyně fin.výboru
Ing. Lukáš Jurečka, člen výboru
Ing. Antonín Sedláček, člen výboru

tem zpříjemnily odpoledne v školní družině. Naučily se hry,
jako jsou Zvířata, Šipkovaná, Mrkaná, Městečko Palermo,
Kočičko, dej mi mlíčko, Okano a plno dalších krásných her.
Také jsme si ukázali, že příroda kolem nás je nádherná a že
i v ní je možné najít plno krás, které jsou našim očím skryté.
O tom svědčí i oblast zvaná Písky, kde jsme mohli obdivovat
krásnou a rozmanitou přírodu. Děti se přesvědčily, že i v této
oblasti lze objevit plno nečekaného jako je skrytý poklad.
Děti se tak seznámily s celosvětovou hrou Geocashing, která
se provozuje po celém světě v přírodě. K této hře stačí internet a GPS, pomocí něhož lze v přírodě nacházet cashky (kešky). K této příležitosti děti pojmenovaly plyšového dinosoura
a poslaly ho do světa jako trackovatelný předmět. Společně
tak doufáme, že navštíví plno krásných míst a že se nám
ke konci školního roku vrátí zpět do naší školy.
Během podzimního období jsme měli plno soutěží, jako byla

Pracovní náplní finančního výboru obce je:
1. Provádění kontroly hospodaření s majetkem a finančními
prostředky obce.
2. Provádění přípravy rozpočtu obce, rozpočtových změn
a kontrola jeho plnění v průběhu kalendářního roku.
3. Příprava zpráv o hospodaření obce.
4. Kontrola účetních dokladů, pokladen a účtů.
5. Další činnosti, týkající se hospodaření.
Finanční výbor se schází pravidelně u pololetních kontrol
hospodaření obce a ZŠ a MŠ Žatčany a nepravidelně při jednáních finančního výboru a to tak často, jak vyžaduje dění
na úřadě či organizacích v jeho správě.
Dovolte mi poděkovat za činnost v roce 2012 všem členům
finančního výboru, především za jejich čas, a také paní Jašové, účetní a rozpočtářce obecního úřadu, za její vzornou pečlivost. A v neposlední řadě panu starostovi za součinnost.

ně, která je vybavena jak hračkami, tak časopisy, zajímavými
knihami, výtvarnými potřebami pro tvoření různých obrázků
a jiných věcí. Během této doby si děti mohly kreslit, hrát,
vytvářet rukodělné výtvory. Mezi oblíbené činnosti ve školní
družině patří hra s molitanovým hradem, během kterého si
děti hrají například na obchod, rodinu a podobně.
Děti se také společně naučily vytvářet různé ruční výrobky,
například pavučinky z bavlnek, či papírového draka. Ve vánočním období společně vytvořily papírový (stužkový) řetěz
na vánoční strom, který dohromady měřil víc jak 56 metrů.
V neposlední řadě si děti mohly jak ve vánočních dílničkách,
tak ve školní družině vytvořit vlastnoručně vyrobené svíčky,
které jim zajisté udělaly velkou radost. A musím opravdu podotknout, že se jim svíčky skutečně vydařily.
Poohlédnuli se po uplynulém čase ve školní družině, tak mu-

sím říct, že to tam skutečně žije. A je to dobře. Ale co bude
další rok? Mohou se děti těšit na něco nového? Myslím si, že
je stále něco, čím lze děti překvapit. Děti se tak mohou těšit
na různé výlety do okolí, ale také do muzea v Brně, na návštěvu zoologické zahrady, ale také na překvapení, které je
bude čekat od nového roku. Věřím, že se jim daný program
bude líbit a že si to všichni pořádně užijeme.
Na závěr bych chtěl všem obyvatelům, rodičům a přátelům
ze Žatčan poděkovat za podporu a spolupráci s naší školou,
bez které by to dozajista nešlo. O tom svědčí velká účast
v soutěži ve sběru papíru, ale také spolupráce Vás rodičů při
pořádání Dýňování a Vánoční besídce. Díky Vám všem lze
dětem do ŠD pořídit nejen moderní deskové hry, ale také
další materiální vybavení, které děti během školního roku určitě využijí. Věřím, že děti budou mít z nového vybavení v ŠD
velkou radost.
Závěrem bych Vám všem chtěl popřát krásné prožití vánočních svátků, hodně krásných a šťastných chvil v rodinném
kruhu a šťastný nový rok.
Mgr. David Lorenz, vychovatel v ŠD Vánoční dílničky

soutěž o nejdelší čáru z listí, o největší kupu listí, o nejdelší
ocas z listí, případně dobrých sněhových podmínek soutěž
o největšího sněhuláka. Tyto venkovní činnosti jsou obohacené o slovo „štronzo“, po jehož vyslovení musí všichni zkamenět a přestat se hýbat, ať se děje cokoliv. Hýbat se mohou,
až po pokynu učitele.
Když nám počasí nepřálo, trávili jsme náš čas ve školní druži-

Do nového roku nám všem přeji klid, pohodu, dostatek financí a co nejméně problémů k řešení.
Edita Bílá

Školní družina
Čas utekl jako voda a už jsou zde Vánoční svátky. Člověk si
jistě vzpomene, jaké to bylo, když začal letošní školní rok
v Žatčanech. Děti samotné byly zajisté plné očekávání, co je
v letošním roce čeká, co se naučí a jaké nové zážitky prožijí.
Letošní podzimní počasí nám umožnilo trávit většinu času
venku v přírodě. Během této doby jsme společně s dětmi poznali okolí Žatčan a našli plno míst, kde je možné trávit náš
volný čas. Na vhodných místech jsme hráli plno her, které dě4/16

Krásné prožití vánočních svátků a v novém roce 2013 hodně zdraví, štěstí, optimismu, elánu i společných zážitků přeje všem kolegům , dětem MŠ, žákům ZŠ, jejich rodičům a občanům Žatčan
Mgr. Ilona Kalná, ředitelka školy
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Vánoční dílničky

Vánoční besídka

Ti z Vás, kteří se zúčastnili vánoční besídky, jistě nepřehlédli
nádherné výrobky dětí z místní mateřské a základní školy.
Vánoční dílničky se letos ocitly zejména v duchu svíček.
V mateřské škole mohly děti pod dozorem paní učitelky vytvořit voňavé svíčky ze včelích plástů, ze kterých pak vznikly
pěkné svícny. V základní škole se děti učily tvořit svíčky zase
jinou technikou, a to odléváním vosku do různých forem.
Žáci si mohli podle fantazie přidat do formy voskové čočky,
různobarevné kousky vosku, popřípadě přidat i pár kapek
vonné esence.

Vážení přátelé,
přiblížily se nám opět Vánoce, adventní čas je v plném proudu, a ačkoli pro většinu z nás je to čas příprav a spousta
práce, bylo milé se sejít v Orlovně k příležitosti předvánoční
školní besídky. Vždyť Vánoce prožívají nejintenzivněji právě ti
nejmenší a i oni si pro své blízké chtěli připravit dárek.
Všichni se svými učiteli trénovali a připravovali se, aby svým
babičkám, dědečkům i sourozencům předali dárek. Sice nehmotný, ale i tak velmi hodnotný – zastavení v tom všeobecném shonu, vánoční náladu plnou koled, básniček a hudebních představení, tu radost z toho, že máme své děti i sebe
navzájem.

	
  

Ovšem nejen svíčkami se mohly děti na vánočních dílnách
bavit. Paní učitelky neváhaly a nabídly dětem, které mohly
přijít i v doprovodu svých rodičů, práci zcela odlišnou. Vyrábělo se taky z keramiky. Jak úžasní andílci vznikli pod dětskýma rukama, jste se mohli přesvědčit sami a některého si
zakoupit na páteční besídce.
Našli se i odvážlivci, tentokrát zejména z řad maminek, kteří
se pustili do šití malých polštářků ve tvaru vánočního zvonku.
Ať už se tvořilo cokoli, všechno se to dětem moc povedlo
a všechny odcházely domů spokojené a s vlastnoručně vyrobeným dárkem třeba pro babičku…

Věřte, že všechny zúčastněné stála příprava besídky a výrobků hodně sil, snahy a času, ale stálo to za to. Děti překonaly
trému, maminky i paní učitelky byly hrdé, tatínkové měli co
natáčet a fotit a babičky i dědečkové jistě vzpomínali na Vánoce za časů jejich dětství.
Snad nás všechny předvánoční besídka posunula k sobě
navzájem blíže. Proto děkujeme za veškerou pomoc s její
přípravou těm, kteří pomohli a přispěli a všem občanům
a občánkům Žatčan, i těm, kteří chodí do zdejší školy a školky a jsou přespolní.

Lampionový průvod světlušek

Vánoční posezení pro seniory

Stejně jako v minulých letech se v prvních listopadových
dnech i letos konalo za světélek lampionů loučení s teplým podzimem a až do jara se všemi broučky. Letos jsme
se s dětmi na návsi sešli v pondělí 5. listopadu a to již v půl
páté, abychom se všichni stihli přivítat bonbónkem a také
aby si každé z dětí mohlo vybrat svého malovaného broučka,
kterého bude uspávat. Přes šedesát broučků malovaných
na kamínky zmizelo v dětských teplých ručkách cobydup.
Pomalu se na zem snášela tma. Lampiónový průvod dětí,
maminek, tatínků, babiček i dědečků se jako svítící barevný
dlouhý had sunul vsí. U mostu přes řeku Cezavu jsme všechny malované broučky ukryly pod stromy do listí, kde budou
spinkat až do jara – s těmi broučky opravdovými. Některé
děti jim zazpívaly na sladké sny ukolébavku a některé se
s nimi nedokázaly rozloučit a v kapsičce si je odnesly domů,
kde v teple jejich pokoje také zimu přečkají. Když už všichni
broučci spali, vypustili jsme několik lampionů štěstí do nebe
i na řeku. Tiše stáli, za nimi se dívali a něco si přáli…
Broučky půjdeme s dětmi na jaře budit. Zřejmě těch malovaných po tuhé zimě mnoho nenajdeme, ale těch živých
bude určitě v přírodě zase dost. A když jich bude málo, n
amalujeme si je barevnými křídami na cestu. Který bude ten
nejkrásnější?

Už podruhé byli pozváni žatčanští senioři k malému vánočnímu posezení, které pro ně připravil sociální a kulturní výbor
obce. Konalo se 6. 12. v místní orlovně. V nazdobeném sále
na ně čekalo bohaté pohoštění - chlebíčky, zákusky, slané
pečivo, káva, víno a sváteční kulturní program. Své taneční
pásmo zatančily děti pod vedením p. Kleinové a p. Fialové,
o hudební doprovod se postaral pan Zezula s harmonikou
a pan Dokoupil s houslemi. A protože byl zrovna svátek Sv.
Mikuláše, navštívil naše seniory také Mikuláš doprovázený
anděly a čerty, kteří každému nadělili mandarinku za dobré skutky a bramboru za ty horší. Každý také dostal hezké
vánoční přání od dětí ZŠ. Po občerstvení zahrál k poslechu
i tanci pan Sekanina z Újezda. K velkému a milému překvapení patřilo vystoupení seniorů, kteří zpívají ve folklorním
souboru MUŽÁCI. Všem účinkujím děkujeme, stejně jako
členkám sociálního a kulturního výboru – Z. Dokoupilové,
R. Kleinové, S. Lejskové za obětavou pomoc při organizaci
akce. Jménem zastupitelstva obce bychom si moc přáli, aby
se toto vánoční posezení stalo milou tradicí a připomnělo našim starším spoluobčanům, že si i současná mladá generace
váží toho, co pro naši obec udělali.
V souvislosti s tím se rozhodlo zastupitelstvo obce zavést
ve Zpravodaji pravidelnou rubriku, ve které chceme přát seniorům starším sedmdesáti let, kteří v daném čtvrtletí oslaví
své životní jubileum.

Edita Bílá, pořadatelka akce

Mgr. Eva Stiborová, pořadatelka akce.

Martinské posezení
Tak jako každý rok na svátek svatého Martina se i letos v neděli odpoledne 11. listopadu uskutečnilo tradiční martinské
posezení u cimbálu pořádané ve spolupráci Orla jednoty
Žatčany a místní organizace KDU-ČSL. V žatčanské orlovně
bylo možné ochutnat letošní Svatomartinské víno z vinařství
Rozařín a přitom si za doprovodu cimbálové muziky Donavy
a jejích hostů zatancovat a zazpívat.

Mgr. Alena Stávková

Přejeme za základní a mateřskou školu příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí, klidu a pohody v příštím roce, abychom se mohli setkávat při podobných akcích
a aby se nám v těch Žatčanech spolu dobře pracovalo i žilo.
Petra Čermáková
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Návštěvníky, mezi nimiž bylo mnoho krojovaných, také velmi příjemně překvapilo vystoupení mladších a starších dětí
s jejich pásmem tanců doprovázené mladými žatčanskými
hudebníky. Během odpoledne vystoupili i žatčanští mužáci
a došlo i na soutěž v předávání klobouků z hlavy na hlavu
– oblíbenou „kloboukovou“, která byla pro velký ohlas opakována hned dvakrát. Celé odpoledne a podvečer proběhl
v neformálním duchu a tak se podařilo zapojit do hry a zpěvu
i mladé žatčanské muzikanty, kteří na závěr posezení přebrali pomyslnou štafetu a doprovázeli zpěváky a tanečníky
i v okamžiku, kdy byl cimbál již odvezen ze sálu. Říká se, že
v nejlepším je třeba přestat. A tož myslím, že tak to i bylo.
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Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě martinského posezení u cimbálu a také těm, kteří se přišli bavit
a bavili i druhé.
Ing. Lukáš Jurečka (foto archív autora)

i takové „obyčejné“ létání se dá oživit, byl předveden krásný akrobatický let na vybranou hudbu. Jestliže by se našla
osoba snažící se modelařinu zaškatulkovat do určité věkové
kategorie, zde by zjistil, jak hluboce se mýlí. Nejenže svůj model po nebi proháněl teprve 4letý Radeček Raja, předvedl se
nám i ze všech zúčastněným modelářů ten služebně nejstarší, modelářský nestor pan Oldřich Vitásek, historicky první
zahraniční host na našich akcích.
Nejen na obloze se však proháněly modely. Provoz byl
i na hladině místní říčky, kde se proháněly modely lodiček
a opodál rozrývaly trávník „uřvané“ modely autíček. Vzduchem byly cítit nejen vůně ricinu, ale i grilovaných klobás,
k nimž se podávalo čerstvě načepované pivečko, pro děti se
samozřejmě našlo i nějaké to nealko. Pro koho by snad tohle
bylo málo, vězte, že modeláři mají co předvést i po setmění.
Stačí pár žároviček a už se nám nad zemí prohání osvětlené letadýlko. A aby bylo vidět i v blízkém okolí, že se tady
pořádala nějaká akce, byl k obloze vyslán krásný, ač krátký
ohňostroj.
Již teď se těšíme na další ročník této akce a větší účast diváků ze Žatčan. K plné spokojenosti nás pořadatelů už jen jedno přání – aby skončilo vandalské ničení modelářské plochy,
jejíž vybudování a údržba stojí nejen dost peněž, ale hlavně
úsilí a volného času, který se dá využít i jinak.
Autoři článku: Kostyálová Veronika, Kostyál Pavel
Foto: Kostyálová Veronika, ing. Oldřich Novoměstský

Divadelní představení
„ELCE, PELCE, DO PEKELCE“
V neděli 16.12. 2012 se v sokolovně konalo tak jako každoročně touto dobou dětské divadelní představení TJ Sokol
Žatčany,. Letošní pohádka se jmenovala „ELCE, PELCE,
DO PEKELCE“. Ve čtvrtek a v pátek se hrála dopoledne vždy
dvě předstvení pro žáky z okolních škol, kterých letos přijelo
asi 780.V neděli odpoledne se malí herci předvedli svým rodičům, sourozencům a všem milovníkům dětského divadla.
Je třeba připomenout, že divadlo se začíná připravovat už
koncem srpna, kdy se herci začínají shánět po rolích a zvoní
u dveří režisérek. Potom nás čeká nácvik, který probíhá dvakrát týdně a před premiérou dokonce denně, což znamená
asi 70 společně strávených hodin. Neumíte si představit, jak
je někdy těžké sejít se v plném počtu, takže občas při zkouškách režisérky suplují i dvě a více rolí. Vše nám ale vynahradí
spokojení diváci a radost dětí z povedeného představení.
Také letos se všichni snažili, aby se představení co nejvíce
podařilo, za což si zaslouží velkou pochvalu. Zejména Aneta
Báderová, která letos vychází 9. třídu a opouští náš soubor.
Stejně jako všichni ostatní odcházející herci, i ona dostala
na památku keramický hrnek Thalie.
Nejen jí, ale i všem ostatním hercům děkují režisérky za práci
v souboru, Na závěr bychom chtěly poděkovat i jménem šikovných herců všem našim divákům za potlesk a popřát jim
vše dobré v novém roce 2013.
Za SKV OZ Mgr. Eva Stiborová,

Modelářský den MK Alka
V pátek 28. září 2012 se na svém malém letišti sešli modeláři z MK Alka, aby společně předvedli všemožným návštěvníkům, co to vlastně celý rok v té své dílně plné pracovního nepořádku tvoří. Hosté této akce, která se konala již počtvrté,
mohli za slunečného počasí shlédnout nejen ukázky modelů
na zemi, ale i přímo v akci.
Díky komentovanému létání se všichni dozvěděli základní
informace o modelu, jeho výrobě, dosavadním účinkování
na obloze a i něco o jeho majiteli. Aby se děti nenudily, bylo
pro ně nachystáno sladké překvapení v podobě z letadla
shazované nálože plné bonbonů. Naštěstí byl shoz nákladu
úspěšný, a tak děti moc daleko běžet nemusely. Tradičně
se akce zúčastnil i parašutista Ferda, jehož hlavu sice tvoří
florbalový míček, o to větší machr to však je při samotném
seskoku, nebo spíše řízeném pádu. Tomu, kdo by nevěřil, že
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Honební společenstvo Žatčany

FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA

I když tato organizace existuje již 20 let, je kvůli svojí nenápadné činnosti pro většinu občanů zcela neznámá. Byla
založena v roce 2002 po schválení nového zákona o myslivosti, který vytvoření myslivecké honitby podmínil sdružením
vlastníků půdy. Pokud tito vlastníci měli alespoň 500 ha zemědělské půdy, mohli požádat okresní úřad o uznání samostatné honitby a tuto provozovat buďto ve vlastní režii a nebo
ji za úplatu pronajmout mysliveckému sdružení.
Náročný proces podepsání smluv o vstupu do honebního
společenstva se stovkami vlastníků ze Žatčan, blízkého
i vzdáleného okolí zajistili v roce 2002 členové mysliveckého sdružení a honitbu získali do pronájmu za úplatu . V roce
2013 končí druhé nájemní období žatčanské honitby o kterou se myslivci pečlivě starají.

S rostoucími výkony A mužstva a tím i určitým příslibem lepší budoucnosti žatčanského fotbalu, rozhodlo se vedení SK
Žatčany opět obnovit fotbalovou přípravku pro ty nejmenší
obdivovatele nejpopulárnější kolektivní hry na světě.
A tak se od září každý pátek schází v průměru 10 fotbalistů
ve věku od 5-ti do 10-ti let, kteří se chtějí naučit ovládat kožený kulatý nesmysl se stejnou bravurou jako jejich velké vzory
z televize či žatčanského trávníku. Děti se začaly učit základy
této míčové hry, prostorové vnímaní a týmové spolupráci různými hrami a s příchodem zimy a tím spojeným přesunem
do orlovny se naskytl prostor i pro opičí dráhu, vybíjenou,
vlka a ovečky a jiné. Samozřejmě , že každý trénink je zakončen fotbalem a střílením penalt, protože účelem fotbalové přípravky je přinášet malým fotbalistům radost. Radost
z výhry, z povedené přihrávky, ze stráveného času s kamarády a hlavně si opravdu prožít radost ze vstřelené branky….
stejně jako velké hvězdy v počítačových hrách nebo televizi.
A co se týče fotbalové budoucnosti zmiňované na začátku,
myslím si, že žatčanská kopaná nemusí mít obavy – máme
u nás talenty, kteří hrají fotbal s chutí a nasazením větším
než na prvoligových trávnících, byť za podmínek snad nehodných ani okresního přeboru.
Závěrem mi dovolte připomenout, že na chlapce a dívky, kteří ještě nenašli odvahu přijít a byť si fotbal jen vyzkoušet, čekáme od 4. ledna 2013 každý pátek od 17 hodin v Orlovně.
Přeji všem fotbalovým příznivcům krásné a pohodové Vánoce a mnoho sportovních úspěchů v roce 2013.

Každý člen musí každoročně odpracovat desítky brigádnických hodin, dále má na starosti 1-2 bažantí zásypy, také
máme v honitbě zaječí a srnčí krmelce, lizy pro zvěř se zásobou potřebné soli a více než desítku napaječek, které plníme
vodou v teplém letním období. Potřebné krmivo (pšenice,
kukuřice, seno, řepu) si sami vypěstujeme na mysliveckých
políčcích, nebo nakupujeme.
Pro kulturní vyžití našich spoluobčanů každý rok pořádáme
hojně navštěvovaný myslivecký ples. Za umožnění výkonu práva myslivosti odvádí žatčanští myslivci každoročně
na účet honebního společenstva Žatčany 12 000 Kč.
Z těchto prostředků se každoročně odvádí nájemné pozemkovému fondu za církevní pozemky. V letošním roce byl zakoupen program do počítače ve kterém je evidence všech
pozemků spadajících do honitby a jejich vlastníků. Tato evidence nám umožní vyplatit finanční prostředky vlastníkům
půdy jako“ honebné“.
Výplatu těchto peněz chceme stihnout do následující valné
hromady honebního společenstva Žatčany, která proběhne
v pondělí 11. 2. 2013 v Orlovně.
Členové mysliveckého sdružení chtějí i v následujícím, 10letém nájemním období, které začíná 1. 4. 2013, pokračovat
v péči o naši žatčanskou honitbu, o kterou se pečlivě starali
po mnoho předchozích let.
MVDr. Jiří Ryba
místostarosta HS, myslivecký hospodář

Miroslav Bílý, trenér mládeže

Žatčanští kováři
V dřívějších dobách byla vesnice téměř výlučně zemědělská.
Při hospodářstvích se živily celé početné rodiny, větší sedláci
obdělávali pole koňskými potahy, menší s kravičkami. V obci
bylo ještě v roce 1952 71 koní a 152 krav. Zemědělský provoz musel být zajišťován kováři, kolářem, sedlářem nebo
mlynářem. V neposlední řadě byl chov obecních plemeníku,
kterému se také věnovala mimořádná péče.
Věnujme se nejdříve kovářům:

Obecní kovárna
V obci byla v polovině 19. století jen jedna kovárna, která
byla v majetku obce. Kováři se věnovali především kováním a ošetřováním kopyt koní, výrobou pluhů, okováváním
nových dřevěných vozů nebo kol, zhotovovali radlice, brány
a jiné zemědělské nářadí atd. Také ošetřovali paznehty kravám, které používali menší sedláci k pracím na polích. Kováři
si kovárnu pronajímali, byla součástí domku číslo 49 vedle
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bývalého obecního úřadu, ve kterém také bydleli. Nedochovalo se, jak obecní kovárna vypadala, pravděpodobně už její
vybavení už neodpovídalo novějším potřebám. Obec kovárnu
v roce 1932 prodala.
Podle zjištění bývalého kronikáře Josefa Zezuly na ní vykonávali kovářské řemeslo v letech
1840 – 1871
1872 – 1873
1874 - 1875
1876 – 1877
1878 – 1888
1889 – 1907
1907 – 1927
1927 – 1932

M. Trbola
Trbola , syn
Böhm
Gremlica
Tobiáš Konečný
Jan Zezula
František Lozart st.
František Lozart ml.

Obě kovárny byly po celé dny otevřeny, my děti, jsme zvědavě nahlížely, jak se v ohništi ve vysokém žáru z kovářského
uhlí nahřívá železný materiál a jak jej zruční kováři přetváření
na kovadlinách do hotových výrobků. Podívanou bývalo také
kování koní nebo ošetřování krav.
Foto domu, ve kterém byla Konečného kovárna
Foto Lozartovy kovárny

Konečného kovárna
Tobiáš Konečný, který na obecní kovárně vykonával řemeslo
10 let, se v roce 1888 vybudovat vlastní kovárnu. Pocházel
ze Sokolnic a v roce 1878 se oženil s Kristinou Ocáskovou
na číslo 31. Tam byla také jeho původní kovárna. V roce
1897 se rozhodl stavení zbourat a na jeho místě postavit
nový dům, včetně nové kovárny Řemeslo po tragické smrti
manželky Kristiny v roce 1921 (spadla z pater) předal synovi
Antonovi a přestěhoval se na dům č. 77, později zrušený. Zemřel v roce 1948 ve věku 94 let. Pana Antonína Konečného
už většina starších občanů dobře znala. Byl zakladatelem
SK Žatčany, vášnivým myslivcem a divadelním ochotníkem
v místním Sokole. V řemesle se, kromě běžné kovářské práce, specializoval na ošetřování paznehtů kravám. Před kovárnou měl zvláštní vytahovací zařízení (rumpál), do něhož
byla kráva upoutána a vyzvednuta, aby při ošetření paznehtů nekopala. S nástupem socialismu kovárna zanikla. V roce
1958 dům přestavěl do dnešní podoby (nyní rohový dům
Harvánkův).

Lozartova kovárna
Poslední nájemník obecní kovárny, František Lozart ml., koupil v roce 1932 obecní kovárnu za 20 tis. Kč. Kovárna byla
součástí obydleného domu a už nevyhovovala jeho představám. Proto se ještě téhož roku rozhodl, že na rohu domu č.
49 postaví kovárnu úplně novou. Kovárna se v původní podobě zachovala dodnes.
Kovářina se v rodu Lozartů dědila. Z generace nejstarší František předal řemeslo Františku mladšímu a jeho dva synové
František a Antonín se kovářství také vyučili. Kovárna prováděla větší rozsah prací než Konečného, zejména se věnovala
kování a ošetřování kopyt koní. Když uvážíme, že v obci bylo
až ke stu koní, o zákazníky nebyla nouze. Socialismus kovárnu zlikvidoval.
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ
V ŽATČANECH 2013
1. 1.
5. 1.
18. 1.
26. 1.

Novoroční setkání občanů na návsi, pořádá ZO Žatčany
3. Krojovaný ples, pořádá Orel jednota Žatčany a KDU ČSL
36. Myslivecký ples, pořádá Myslivecké sdružení Žatčany
Zájezd na divadlo do Boleradic, pořádá SKV ZO Žatčan

2. 2.
9. 2.
23. 2.

Dětský karneval a maškarní ples, pořádá Motobanda Vokuši
Ostatky – pochůzka po obci, pořádá SDH
Zájezd na divadlo do Boleradic, pořádá SKV ZO Žatčany

2. 3.
23. 3.
26. 3.

Gymnastické závody Orla, pořádá Orel jednota Žatčany
Zájezd na divadlo do Boleradic, pořádá SKV ZO Žatčany
Průvod světlušek, pořádá Edita Bílá

1. 4.
13. 4.
27. 4.
27. 4.
30. 4.

Pondělí Velikonoční, pochůzka lidové muziky po obci
Miss aerobik, pořádá Orel jednota Žatčany
Pochod do Starého lesa, pořádá TJ Sokol
Zájezd na divadlo do Boleradic, pořádá SKV ZO Žatčany
„Pálení čarodějnic“ a soutěžní odpoledne pro děti, pořádá SKV ZO Žatčany

12. 5.
19. 5.
25.5.
25-26.
27. 5.

Svátek matek, pořádá Orel jednota Žatčany, KDU ČSL, ZŠ
Turnaj pétanque, pořádá SKV ZO Žatčany
Zájezd na divadlo do Boleradic, pořádá SKV ZO Žatčany
Žatčanské hody, pořádají stárci
Ženáčské hody, pořádají ženáči

1. 6.
31. 8.

Motosraz, Den dětí, pořádají Motobanda Vokuši
„Loučíme se s prázdninami“, pořádá SKV ZO Žatčany a KDU ČSL

22. 9.
28. 9.
		

Volejbalový turnaj „O pohár starosty“, pořádá SKV ZO Žatčany
Modelářský den, pořádá ALKA
Dýňování – konec září, pořádá ZŠ

12-13. 10.

Drakiáda, pořádá ALKA

4. 11.
10. 11.
1. 12.
7. 12.
15. 12.
		
27. 12.

Průvod světlušek, pořádá Edita Bílá
Svatomartinské posezení u cimbálu, pořádá KDU-ČSL, Orel jednota Žatčany
Rozsvícení vánočního stromu, pořádá ZŠ a MŠ Žatčany
Vánoční posezení pro seniory, pořádá SKV ZO Žatčany
Dětské divadelní představení, pořádá TJ Sokol
Vánoční besídka ZŠ
Živý Betlém, pořádají KDU-ČSL a Orel jednota Žatčany

Jarní předplatné
26. 1. 2013
DÁMSKÁ ŠATNA – Arnošt Godflam
Divadlo Prkno Veverská Bitýška
Dámská šatna je místo, kde se všechno určuje, probírá, ovlivňuje, posuzuje a rodí…
Dámská šatna je především o životě čtyř žen, které ho zasvětily divadlu, čtyři kolegyně, kamarádky a soupeřky…
Dámská šatna Vám řekne o divadle víc než sto kritik a článků…
Dámská šatna je drbárna, když je pohromadě tolik ženskejch…
Dámská šatna je středobod, mlýn, duše, pranýř divadla a též jeho obraz…
23. 2. 2013
MIKVE – Hadar Garlon
Divadelní spolek Kroměříž
Izraelské drama. Mikve – židovské očistné lázně – jsou místem pro rozvíjení osmi příběhů. Osudy osmi žen
z židovské komunity se střetávají a mnohdy vyvrcholují právě tady, na místě, kde ženy mohou odložit šátek z hlavy
a věnovat se samy sobě, aby potom mohly zpět ke svým mužům.
23. 3. 2013
PŮLDRUHÉ HODINY ZPOŽDĚNÍ – J. Dell, G. Sibleyras
Divadelní spolek Vojan Libice nad Cidlinou
Vynikající francouzská komedie obdařená nejen duchaplností a lehkostí, ale také neotřelým pohledem na milostné
vztahy.
27. 4. 2013
BŮH MASAKRU – Yasmina Reza
Divadelní spolek Kroměříž
Komedie francouzské autorky řešící problém vyražených zubů po rvačce dvou chlapců a poukazující na přetvářku
a faleš dospělých ...
25. 5. 2013
BLÁZNOVY ZÁPISKY – N. V. Gogol
Divadelní spolek Vojan Libice nad Cidlinou
Gogol ve svém monologu s neobyčejnou empatií a zároveň se smyslem pro místy až krutou grotesku dává nahlédnout do mysli malého bezvýznamného človíčka, který se stále více propadá do svého šílenství.
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přijměte    pozvání    na    tradiční  
  

ŽIVÝ  BETLÉM  
na  návsi  v  Žatčanech    
  
ve  čtvrtek  27.12.2012        17.00  hod  
  

  

Žatčany

Pořádá v pátek
18.1.2013 v Orlovně

  
  

drobné  občerstvení  zajištěno  
(  čaj,  svařené  víno,  cukroví)  

K tanci a poslechu hraje
GETRIO
začátek ve 20 hod.

připraví fa. Pavla Rychlíka
Míchané nápoje, koktejl bar, kvalitní odrůdová vína .

  

Orel jednota Ž atčany a KDU-ČSL Žatčany
si vás dovolují pozvat na

3. KROJOVANÝ

Myslivecké sdružení

PLES

který se koná v sobotu 5. 1. 2013

od 2o:00 hodin v orlovně v Žatčanech
❀ hraje Dechová kapela Zlaťanka
❀ bohatá tombola
❀ krojovaní vstupné dobrovolné
❀ cena vstupenky 100 Kč
❀ rezervace vstupenek 776 369 978

: divočák, vepřové půlky,

selata, bažanti, zajíci a další věcné
ceny…

Již tradičně vystoupí : mažoretky
z Lažánek
a šermířská skupina AMORET
Vstupné 100 Kč.
K příjemnému pobavení srdečně zvou
myslivci.
Závazná rezervace míst od 10.1.2013 na tel. 602 500 362

Srdečně zvou pořadatelé
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Z akcí v naší vesnici

podzim s Alkou

Světlušky

Rozsvěcení vánočního stromu

divadlo „ELCE, PELCE DO PEKELCE“

Martinské hody
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