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Úvodní slovo starosty

Vážení občané,
v tomto vydání zpravodaje se s vámi loučí zastupitelstvo obce 
zvolené v říjnu 2010. Ve stručnosti vám připomínáme, jak 
zastupitelstvo pracovalo a co se za tu dobu v obci změnilo.
Zastupitelstvo zasedalo obvykle každou druhou středu v mě-
síci a na svém zasedání projednávalo body důležité pro chod 
a rozvoj obce. Reagovalo v rámci možností na vaše podněty 
a připomínky. Ne vše se podaří vyřešit ke spokojenosti kaž-
dého z vás, ale při ohlédnutí za uplynulým obdobím je vidět 
práce zastupitelstva zlepšením života v obci, podporou ak-
tivit jednotlivých spolků a organizací. Naší snahou je zkva-
litnění a zpříjemnění pobytu našich dětí v mateřské školce 
a ve škole.

PodĚKovÁní

Po volbách v roce 2010 bylo do zastupitelstva obce zvole-
no pět nových zastupitelů, kteří v zastupitelstvu nikdy nebyli 
a rozhodování o chodu obce bylo pro ně novou výzvou.
Již po druhém zasedání a rozdělení úkolů bylo znát, že zastu-
pitelstvo bude pracovité a že jeho složení dávalo naději pro 
úspěšný rozvoj obce. Moje představy se naplnily a proto chci 
všem zastupitelům poděkovat za jejich uvážlivé připomínky 
a rozhodování. Jejich práci můžete sami zhodnotit při pohle-
du, jak se obec mění, co se podařilo zlepšit a jaké máte mož-
nosti v kulturním, společenském a sportovním vyžití v obci.

Zastupitelstvo pracovalo v letech 2010–2014 v tomto složení: Bílá 
Edita, ing. Jurečka Lukáš, Lejsková Soňa, Osička Jaroslav, 
ing. Poláček František, Mgr. Rudolecká Jana, MVDr. Ryba 
Ondřej, Mgr. Stiborová Eva, Sýkora Zdeněk, Škrháková 
Dagmar, Tichý Oldřich a sešlo se na 47 zasedáních zastu-
pitelstva.

Mimo jiné chci také poděkovat za práci pro obec paní Janě 
Jašové – účetní obce, Radku Hemalovi za vzorné vedení 
webových stránek, Marcele Procházkové za vedení knihov-
ny, kronikářce Vlaďce Sedláčkové, Miroslavu Tichému, 
správci hřiště, Renatě Kleinové a Martině Fialové za vedení 
mládeže k udržování tradic, obecním zaměstnancům, kteří 
se starali o údržbu a pořádek v obci a v neposlední řadě 
všem, kteří se podíleli na chodu obce, organizování kultur-
ních a sportovních akcí.

I když se to může někomu zdát nudné, pro skládání účtů 
za období je potřeba nahlédnout na závěrečné účty minu-
lých období.

starosta obce Ing. František Poláček

ZÁvĚrečný Účet obce Žatčany 
Za roK 2011

1. Celkové příjmy obce za rok 2011 ve výši 9 824 190,25 Kč
jsou v rozpočtu v tomto % zastoupení:
Daňové příjmy ve výši  66 %
Nedaňové příjmy ve výši  7 %
Kapitálové příjmy ve výši  0,4 %
Přijaté transfery ve výši 2 6,6 %

2. Obec obdržela transfery ve výši 2 609 426 Kč:
a) Všeobecná pokladní správa – 4 280,- Kč na sčítání lidu, 
domu a bytu, nevyčerpaná částka 243,- Kč byla vrácena při 
finančním vypořádání za rok 2011.
b) Rozpočet Jihomoravského kraje na zabezpečení akce-
schopnosti jednotky SDH – 24 446,- Kč, na věcné vybavení, 
odbornou přípravu a zásahy JSDH mimo její územní obvod, 
čerpána v plné výši.
c) Rozpočet Jihomoravského kraje v rámci Programu RV 
JMK na „Výstavbu komunikace „Na dolech“ – 150 000,- Kč, 
čerpána v plné výši.
d) SFŽP uvolnil 10% pozastávku dotace na akci „Podtlaková 
splašková kanal. obce Žatčany I. etapa – 2 113 400,- Kč.
e) Transfer ze stát. rozpočtu v rámci souhrn. dotačního vzta-
hu na školství, knihovnu a výkon stát. správy – 288 800,- Kč.
f) Úřad práce na vytvoření pracovních příležitostí v rámci ve-
řejných prospěšných prací – 28 500,- Kč

3. Obec poskytla neinvestiční transfery:
a) neziskovým organizacím a podnikatelským subjektům 
ve výši 408 099,60 Kč
b) veřejným rozpočtům ve výši 207 059,80 Kč
c) vlastní příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Žatčany ve výši 
1 145 303,20 Kč.

4. Obec poskytla investiční transfer ZŠ a MŠ Žatčany ve výši
54 696,80 Kč.

5. Obec splácí půjčku od SFŽP na kanalizaci ročně ve výši
444 000 Kč, splatnost závazku je do roku 2017.

6. Celkové výdaje obce za rok 2011 dosáhly částky 7 875 094,40 Kč. 
Z toho v % zastoupení jsou běžné výdaje v rozpočtu obce ve výši 
73,5 %, kapitálové ve výši 26,5 %.

PŘÍJMY
Třída 1 – Daňové příjmy  6 487 269,49 Kč
Třída 2 – Nedaňové příjmy  687 494,76 Kč
Třída 3 – Kapitálové příjmy  40 000,00 Kč
Třída 4 – Přijaté transfery  2 609 426,00 Kč
PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci)  9 824 190,25 Kč
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VÝDAJE
Třída 5 Běžné výdaje  7 875 094,40 Kč
Třída 6 Kapitálové výdaje  2 082 497,80 Kč
- komunikace na Dolech
 a zpomalovací prahy Kousky  1 110 916,00 Kč
- vodovodní přípojky občanu  33 386,00 Kč
- rozšíření plynofikace na Šanhaji  272 620,00 Kč
- projekt. dokum. vodovod Šanhaj I 39 856,00 Kč
- projekt. dokum. plyn Šanhaj I  21 359,00
- projekt. dokum. dešť. kanalizace Šanhaj 110 227,00 Kč
- digitalizace kabelové televize  38 092,00 Kč
- sekačka na trávu STIGA  200 000,00 Kč
- nákup pozemku 101 345,00 Kč
- investiční příspěvek ZŠ
 (nákup plyn.sporáku)  54 696,80 Kč
VÝDAJE CELKEM (po konsolidaci)  7 875 094,40 Kč

FINANCOVÁNÍ
Prostředky minulých let –1 505 095,85 Kč
Splátka půjčky na kanalizaci  –444 000,00 Kč
FINANCOVÁNÍ CELKEM  –1 949 095,85

HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENé PŘÍSPěVKOVé OrgANIZACE
Základní škola a Mateřská škola, Žatčany

Náklady celkem - hlavní činnost  4 853 067,42 Kč
Náklady celkem - hospodářská činnost  2 830,00 Kč
Výnosy celkem - hlavní činnost  4 926 866,65 Kč
Výnosy celkem - hospodářská činnost  3 422,00 Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním
– hlavní činnost  73 799,23 Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním
– hospod .činnost  592,00 Kč
Výsledek hospodaření po zdaněním
– hlavní činnost  73 799,23 Kč
Výsledek hospodaření po zdanění
– hospod. činnos 592,00 Kč
Příspěvek od zřizovatele celkem 1 200 000,00 Kč
  –1 145 303,20 Kč
- investiční příspěvek (plynový sporák) 54 696,80 Kč
Nesplacená půjčka na kanalizaci
od SFŽP k 31. 12. 2011 2 626 600,00 Kč
Zůstatek na běžných účtech
u Komerční banky k 31. 12. 2011 8 649 193,71 Kč
Zůstatek podílových listu Sporoinvest
k 31. 12. 2011 4 892 936,94 Kč

ZÁvĚrečný Účet obce Žatčany 
Za roK 2012

1. Celkové příjmy obce za rok 2012 ve výši 7 901 219,66 Kč jsou
 v rozpočtu v tomto % zastoupení:

Daňové příjmy ve výši  82 %
Nedaňové příjmy ve výši  7 %
Kapitálové příjmy ve výši  3 %
Přijaté transfery ve výši  8 %

2. Kapitálové příjmy tvořila tržba z prodeje plynárenského zařízení 
ve výši 165 500 Kč, tržba z prodeje pozemku ve výši 40 765 Kč 
a příspěvky od občanu na vodovodní přípojky ve výši 20 000 Kč.

3. Obec obdržela transfery ve výši 668 489,20 Kč:
a) Všeobecná pokladní správa – 23 000,- Kč na volby do za-
stupitelstev krajů, nevyčerpaná částka 7 464,- Kč byla vráce-
na při finančním vypořádání za rok 2012.
b) Všeobecná pokladní správa – 1 000,- Kč na volbu pre-
zidenta ČR, nevyčerpaná částka 669,- Kč byla vrácena při 
finančním vypořádání za rok 2012.
c) Rozpočet Jihomoravského kraje na zabezpečení akce-
schopnosti jednotky SDH – 19 268,- Kč, na věcné vybavení, 
odbornou přípravu a zásahy JSDH mimo její územní obvod, 
neinvestiční dotace čerpána v plné výši.
d) Rozpočet Jihomoravského kraje – Dotační program po-
skytovatele na požární techniku a věcné prostředky k řešení 
mimořádných událostí jednotek sboru- na opravu CAS, ná-
kup výzbroje a výstroje – 30 000,- Kč, neinvestiční dotace 
čerpána v plné výši.
e) Rozpočet Jihomoravského kraje – Dotace na zpracování 
územních plánu – 93 000,- Kč, investiční dotace čerpána 
v plné výši.
f) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – Operační 
program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast pod-
pory 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních 
školách (akce „ EU peníze školám) – 145 793,02 Kč.
(ÚZ 33123, nástroj 32, zdroj 5), 25 728,18 Kč (ÚZ 33123, 
nástroj 32, zdroj 1) určeno pro příspěvkovou organizaci ZŠ 
a MŠ Žatčany, finanční vypořádání proběhne v roce 2013.
g) Transfer ze stát. rozpočtu v rámci souhrn. dotačního vzta-
hu – 296 700,- Kč.
h) Obec Telnice – dar na odstranění škod a nedostatku v ob-
lasti bezpečnosti
silničního provozu jako např. prevence bezpečnosti chodců 
a dětí- 34 000,- Kč.

4. Celkové výdaje obce za rok 2012 dosáhly částky 6 615 493,14 Kč. 
Z toho v % zastoupení jsou běžné výdaje v rozpočtu obce ve výši 88 %, 
kapitálové tvoří 12 %.

5. Obec poskytla neinvestiční transfery:
a) neziskovým a podobným subjektům ve výši 357 896,80 Kč.
b) veřejným rozpočtům územní úrovně ve výši 272 990,05 Kč.
c) vlastní příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Žatčany na pro-
voz ve výši 980 876 Kč a v rámci „EU peníze školám“ ve výši 
171 521,20 Kč.
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6. Obec poskytla investiční transfer ZŠ a MŠ Žatčany na dovybavení 
školní kuchyně ve výši 229 124 Kč.

7. Hospodaření obce s majetkem � Investiční akce:
a) Obec si musela na základe legislativy nechat zpracovat 
tzv. „překlopení“ územního plánu ve výši 269 400 Kč, pro-
jednání a schválení proběhne v roce 2013.
b) Na návsi byly zabudovány hrací prvky pro děti v celkové 
výši 140 640 Kč.
c) Byly zpracovány projekty na silnici na Šanhaji dle etap 
výstavby v celkové výši 85 140 Kč.
d) Bylo vybudováno pět vodovodních přípojek ve výši 
34 835 Kč.
e) Na silnici na Dolech byly ukončeny stavební práce, za sta-
vební dozor činily výdaje 21 600 Kč, kolaudace je v plánu 
v roce 2013.
f) Na Šanhaji byla dokončena výstavba plynárenské zaří-
zení, hradil se technický dozor a tlaková zkouška ve výši 
10 200 Kč. Zařízení bylo prodáno firme JMP Net s.r.o., ztráta 
z prodeje zařízení činila 169 tis. Kč.

8. Opravy majetku:
a) Na opravy majetku bylo vynaloženo 333 tis. Kč, jedná se 
o pravidelné opravy a údržbu. Z větších oprav lze uvést nový 
asfaltový povrch na vozovce na Kouskách ve výši 202 tis. Kč.

9. Pozemky:
a) Obec prodala pozemek parc. č. 819/11 o výměře 263 m2 
zapsanou na LV c. 10001, jednalo se o parcelu pod stavbou 
jiného vlastníka.
V roce 2012 nebyly čerpány žádné úvěry, půjčky a finanční 
výpomoci. Obec splácíb půjčku od SFŽP na kanalizaci ročně 
ve výši 444 000 Kč, splatnost závazku je do roku 2017, zbý-
vá uhradit 2 182 600 Kč.

 
PŘÍJMY

Třída 1 – Daňové příjmy 6 457 246,44 Kč
Třída 2 – Nedaňové příjmy  549 219,02 Kč
Třída 3 – Kapitálové příjmy 226 265,00 Kč
Třída 4 – Přijaté transfery 668 489,20 Kč
PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci) 7 901 219,66 Kč

VÝDAJE
Třída 5 – Běžné výdaje 5 824 554,14 Kč
Třída 6 – Kapitálové výdaje 790 939,00 Kč
• Územní plán obce 269 400,00 Kč
• Vodovodní přípojky občanu 34 835,00 Kč
• Rozšíření plynofikace na Šanhaji 10 200,00 Kč
• Projektová dokumentace silnice
 Šanhaj I, II, III  85 140,00 Kč
• Dětské hřiště na návsi  140 640,00 Kč

• Komunikace na Dolech
 a zpomalovací prahy Kousky  21 600,00 Kč
• Investiční příspěvek ZŠ
 (dovybavení školní kuchyně)  229 124,00 Kč
VÝDAJE CELKEM (po konsolidaci)  6 615 493,14 Kč

FINANCOVÁNÍ
8115 Prostředky minulých let  -841 726,52 Kč
8124 Splátka půjčky na kanalizaci  -444 000,00 Kč
FINANCOVÁNÍ CELKEM  -1 285 726,52 Kč

HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENé PŘÍSPěVKOVé OrgANIZACE
Základní škola a Mateřská škola, Žatčany
Náklady celkem - hlavní činnost  5 182 152,86 Kč
Náklady celkem - hospod. činnost  44 557,00 Kč
Výnosy celkem - hlavní činnost  5 181 509,86 Kč
Výnosy celkem - hospod. činnost 45 200,00 Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním
- hlavní činnost  -643,00 Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním
- hospod. činnost  643,00 Kč
Výsledek hospodaření běž. účet. období
- hlavní činnost -643,00 Kč
Výsledek hospodaření běž. účet. období
- hospod. činnost  643,00 Kč
Příspěvek od zřizovatele celkem 1 210 000,00 Kč
  –980 876,00 Kč
- investiční příspěvek 
(dovybavení školní kuchyně) 229 124,00 Kč
  171 521,20 Kč
Nesplacená půjčka na kanalizaci
od SFŽP k 31. 12. 2012 2 182 600,00 Kč
Zůstatek na běžných účtech
u Komerční banky k 31. 12. 2012 9 490 920,23 Kč
Zůstatek podílových listu
Sporoinvest k 31. 12. 2012 4 965 442,60 Kč

ZÁvĚrečný Účet obce Žatčany 
Za roK 2013

Hospodaření a vyúčtování transferů

1. Celkové příjmy obce za rok 2013 (po konsolidaci) ve výši
9 085 498,76 Kč jsou v rozpočtu v tomto % zastoupení: 
Daňové příjmy  8 223 028,99 90,5 % 
Nedaňové příjmy  498 483,77 5,5 % 
Kapitálové příjmy  16 600,00 0,2 % 
Přijaté transfery  347 386,00 3,8 % 

2. Kapitálové příjmy tvořila tržba z prodeje pozemků ve výši 
12 600 Kč a příspěvek od občanů na vodovodní přípojku ve výši 
4 000 Kč. 



5/24

3. Obec obdržela transfery ve výši 347 386 Kč: 
a) Všeobecná pokladní správa – 26 000,- Kč na volby 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, nevyčerpaná 
částka 8 211,- Kč byla vrácena při finančním vypořádání 
za rok 2013. 
b) Všeobecná pokladní správa – 27 400,- Kč na volbu 
prezidenta ČR, nevyčerpaná částka 10 685,- Kč byla 
vrácena v průběhu roku 2013. 
c) Rozpočet Jihomoravského kraje na zabezpečení ak-
ceschopnosti jednotky SDH – 15 371,- Kč, na věcné 
vybavení, odbornou přípravu a zásahy JSDH mimo její 
územní obvod, neinvestiční dotace čerpána v plné výši 
na pohonné hmoty a motorovou pilu. 
d) Rozpočet Jihomoravského kraje – Dotační program 
poskytovatele na požární techniku a věcné prostřed-
ky k řešení mimořádných událostí jednotek sboru 
na opravu požární techniky, pořízení výzbroje a výstroje 
- 50 000,- Kč, neinvestiční dotace čerpána v plné výši 
na pořízení 4 ks dýchacích přístrojů, spoluúčast obce 
činila 81 799,12 Kč. 
e) Rozpočet Jihomoravského kraje – Dotační program 
poskytovatele na pokrytí mimořádných finančních pro-
středků pro jednotky SDH obcí nasazených v průběhu 
povodní v červnu 2013 – vybavení jednotek SDH obcí 
věcnými prostředky pro zabezpečení jejich akceschop-
nosti - 99 500,- Kč, neinvestiční dotace čerpána v plné 
výši na pořízení kalového čerpadla, pracovních stejno-
krojů, ochranných přileb a dofinancování 4 ks dýcha-
cích přístrojů. 
f) Transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného do-
tačního vztahu na výkon veřejné správy – 139 800,- Kč. 
g) Proběhlo finanční vypořádání dotace Základní škole 
a Mateřské škole, Žatčany poskytnuté prostřednictvím 
zřizovatele z Ministerstva školství, mládeže a tělový-
chovy – Operační program Vzdělávání pro konkuren-
ceschopnost, oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek 
pro vzdělávání na základních školách (akce „ EU peníze 
školám) ve výši 428 803,- Kč. Dotace byla poskytnu-
ta škole v roce 2010 (257 281,80 Kč) a v roce 2012 
(171 521,20 Kč). Dotace byla čerpána v plné výši. 

4. Celkové výdaje obce za rok 2013 (po konsolidaci) dosáhly 
částky 8 115 331,44 Kč. V rozpočtu obce jsou v % zastoupení 
Běžné výdaje 7 717 836,44 Kč 95,1 % 
Kapitálové výdaje 397 495,00 Kč  4,9 % 

5. Obec poskytla neinvestiční transfery: 
a) neziskovým a podobným organizacím ve výši 
362 929,60 Kč. Z toho spolkům působícím v obci byl 
poskytnut příspěvek na činnost a opravy budov ve výši 
342 000 Kč (podrobný rozpis poskytnutých příspěvků 
je v tabulce Plnění rozpočtu) 

b) veřejným rozpočtům územní úrovně ve výši 
272 990,05 Kč. Z toho činil výdaj na Obecní Poli-
cii Telnice, která vykonává činnost i pro naši obec, 
částku 193 372 Kč, příspěvek městu Židlochovice 
za přestupky 2 280 Kč, příspěvek DSO Region Židlo-
chovicko 8 547 Kč a příspěvek DSO Region Cezava 
26 894,90 Kč. 
c) vlastní příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Žatčany 
na provoz ve výši 1 290 000 Kč, z toho činil mimořádný 
příspěvek na opravu budov částku 340 000 Kč. 

6. Hospodaření obce s majetkem Investiční akce: 
a) Obec si musela na základě legislativy nechat zpraco-
vat tzv. „překlopení“ územního plánu. Jeho financová-
ní probíhalo od roku 2012, dokončen byl v roce 2013, 
z toho v roce 2013 činily výdaje na dokončení 2 788 Kč. 
Na základě nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné 
části ÚPD ze dne 3. 8. 2013 byla navýšena hodnota 
původního územního plánu obce o 272 188 na celko-
vých 597 008 Kč. Úprava územního plánu byla z části 
financována z dotace JMK ve výši 93 000 Kč, která byla 
poskytnuta v roce 2012. 
b) Byly zabudovány hrací prvky pro děti v celkové výši 
120 585 Kč – lanová houpačka Hnízdo na návsi v ceně 
26 926 Kč a lanová pyramida v parku na Dolech v ceně 
93 659 Kč. 
c) Byla zpracována projektová dokumentace na Cyklo-
stezku Žatčany (k Újezdu) a uhrazeny správní poplatky 
za územní řízení v celkové výši 98 545 Kč. 
d) Byla vybudována vodovodní přípojka k domu č. 234 
ve výši 7 234 Kč. 
e) Na silnici na Dolech proběhlo geometrické zaměření 
stavby ve výši 5 800 Kč a připravuje se kolaudace. 
f) Z důvodu bezpečnosti dětí byl na silnici na návsi na zá-
kladě projektové dokumentace vybudován zpomalovací 
práh v celkové výši 109 908 Kč. 
g) V lokalitě Malá Niva, kde se připravuje nová výstavba 
rodinných domů, byla financována přípolož veřejného 
osvětlení ve výši 52 635 Kč. 
h) Obec zařadila do svého majetku devět děkovných kří-
žů, a to každý jednotlivě v ocenění 1 Kč. Obec zveřejnila 
na své úřední desce od 23. 5. 2013 do 30. 11. 2013 
Výzvu vlastníkům devíti děkovných křížů v katastru 
obce, k vlastnictví se ve vymezeném čase nikdo nepři-
hlásil. Vlastníkem se tedy stala obec, aby mohla o tento 
majetek místního historického významu pečovat. 
i) Státní pozemkový úřad převedl bezúplatně na obec 
stavby účelových komunikací ve výši 12 587 456 Kč 
a biokoridoru ve výši 238 346 Kč, které byly vybudová-
ny na základě schválených pozemkových úprav. 
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7. Opravy majetku: 
a) Na opravy majetku bylo vynaloženo 1 645 tis. Kč. 
Proběhla dlouho plánovaná oprava chodníků K Nesva-
čilce, která spolu s projektovou dokumentací činila cel-
kem 974 tis. Kč. V roce 2014 bude ještě firmě Zemako 
hrazena pozastávka ve výši 94 tis. Výdaje na chodník 
v Kalvodové uličce činily 129 tis. Kč. 

8. Pozemky:
a) Obec prodala: 
• pozemek parc.č. 222 o výměře 22 m2, zapsaný na LV 
č. 10001, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
• pozemek parc. č. 23/2 o výměře 41 m2 zapsaný 
na LV 10001, druh pozemku: zahrada 
• pozemek parc.č. 3851/28 o výměře 7m2, zapsaný 
na LV č. 10001, druh pozemku: zastavěná plocha a ná-
dvoří 
b) Na základě návrhu na zápis vlastnického práva obce 
k nemovitým věcem do katastru nemovitostí na základě 
zákona č. 172/1991 Sb. Byl proveden zápis pozemků 
z MNV Žatčany na vlastníka Obec Žatčany v k.ú. Měnín, 
Těšany, Telnice u Brna.

9. V roce 2013 nebyly čerpány žádné úvěry, půjčky a finanční vý-
pomoci. Obec splácí půjčku od SFŽP na kanalizaci ročně ve výši 
444 000 Kč, splatnost závazku je do roku 2017, zbývá uhradit 
1 738 600 Kč. 

ZÁvĚrečný Účet obce Žatčany
Za roK 2013

PŘÍJMY
Třída 1, – Daňové příjmy 8 223 028,99 Kč
Třída 2, – Nedaňové příjmy 498 483,77 Kč
Třída 3, – Kapitálové příjmy 16 600,00 Kč
Třída 4, – Přijaté transfery 347 386,00 Kč
Převody z rozpočtových účtů 538 100,00 Kč
PŘÍJMY CELKEM  9 623 598,76 Kč
PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci) 9 085 498,76 Kč

VÝDAJE
Třída 5 – Běžné výdaje 7 717 836,44 Kč
Převody vlastním rozpočt. účtům 538 100,00 Kč
Třída 6 – Kapitálové výdaje 397 495,00 Kč
- Územní plán obce – dokončení 2 788,00 Kč
- Vodovodní přípojky občanů 7 234,00 Kč
- Zpomalovací práh na návsi 109 908,00 Kč

PrOJEKtOVÁ DOKuMENtACE
- Cyklostezka Žatčany 98 545,00 Kč
- Dět. hřiště na návsi a na Kouskách 120 585,00 Kč
- Silnice Doly – geometrické zaměření  5 800,00 Kč

- Přípolož veřejného osvětlení
 výstavba Malá Niva 52 635,00 Kč
VÝDAJE CELKEM 8 653 431,44 Kč
VÝDAJE CELKEM (po konsolidaci) 8 115 331,44 Kč

FINANCOVÁNÍ
8115 Prostředky minulých let -526 167,32 Kč
8117 Termínovaný vklad 2 000 000,00 Kč
8118 Převod z běžného účtu
na termínovaný vklad -2 000 000,00 Kč
8124 Splátka půjčky na kanalizaci  -444 000,00 Kč
FINANCOVÁNÍ CELKEM -970 167,32 Kč 

HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENé PŘÍSPěVKOVé OrgANIZACE
Základní škola a Mateřská škola, Žatčany
Náklady celkem – hlavní činnost 5 767 401,51 Kč
Náklady celkem - hospod. činnost 52 423,00 Kč
Výnosy celkem - hlavní činnost 5 758 674,51 Kč
Výnosy celkem - hospod. činnost 61 150,00 Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním
- hlavní činnost -8 727,00 Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním
- hospod. činnost 8 727,00 Kč
Výsledek hospodaření běž.účet.období
- hlavní činnost -8 727,00 Kč
Výsledek hospodaření běž.účet.období
- hospod. činnost 8 727,00 Kč
Příspěvek od zřizovatele celkem 1 290 000,00 Kč
z toho mimořádný příspěvek
na opravy budov  340 000,00 Kč

Nesplacená půjčka na kanalizaci
od SFŽP k 31. 12. 2013 1 738 600,00 Kč
Zůstatek na běžných účtech
u Komerční banky k 31. 12. 2013 8 017 087,55 Kč
Zůstatek podílových listů Sporoinvest
k 31. 12. 2013 4 979 784,38 Kč
termínovaný vklad – J&t banka 2 000 000,00 Kč

co se v naší obci Za 4 roKy
Podařilo

výHled roZvoJe obce
 

Zastupitelstvo zpracovalo dotazník pro občany, spolky 
a podnikatele v obci. Tímto šetřením se snažilo získat in-
formace a představy obyvatel o dalším směřování obce. 
Po vyhodnocení informací zaměřilo svoji práci tak, aby 
se co nejvíce přiblížilo výsledku ankety. Těchto výsledků 
využívalo při sestavování rozpočtu a plánování inves-
tičních akcí. Tyto výsledky přesahují výhled jednoho 
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volebního období a zastupitelé zvolení v dalších volbách 
mohou tyto základy využít při plánování budoucích let.

investice
 

V roce 2011pokračovalo zprovozňování systému komu-
nitní kompostárny. Byla zřízena dvě sběrná místa pro 
biologický odpad, odkud je svážen na centrální kom-
postárnu. Občané si na tento systém navykli a ukazuje 
se, že je funkční. Trápí nás, že se pořád úplně nedaří tří-
dit odpad na těchto sběrných místech. Je velmi pracné 
pro zaměstnance obce třídit smíchaný biologický odpad 
s větvemi.

Na Šanhaji byla rozšířena plynofikace k nově postave-
ným domům za 282 tis. Kč. Zařízení bylo prodáno firmě 
JMP NET s.r.o.se ztrátou z prodeje 169 tis. Kč. 

Stará sekačka byla zapůjčena modelářskému klubu 
ALKA, který ji opravil a využívá pro údržbu modelářského 
letiště za řekou.
V areálu starého OÚ byl zbudován přístřešek pro stroje, 
které dosud parkovaly na otevřené ploše. Dále pokraču-
je dovybavení pracovní čety nářadím sloužícím k údržbě 
obce. Starý OÚ slouží také jako sběrné místo pro elek-
troodpad, vyřazené televizory, ledničky, počítače, mra-
záky…

Obec přispěla také na opravu kostela. Každý rok v roz-
počtu pamatuje na údržbu památkově chráněných ob-
jektů jako jsou kostel Nejsvětější Trojice, kaple Maří 
Magdaleny, hřbitov kolem kostela a Floriánův kříž 
u vchodu na hřbitov.
Na opravu kostela přispěla 200 tis. Kč a má připraven 
příspěvek na opravu střechy kaple Maří Magdaleny. 
V letošním roce se počítalo s restaurátorskými opra-
vami Floriánova kříže, ale pro dlouhotrvající nepříznivé 
počasí se doposud akce nerealizovala. Dále obec pře-
vzala do svého majetku děkovné kříže v katastru obce. 
Tento krok zastupitelstvo učinilo proto, abychom mohli 
lépe udržovat památky po našich předcích a také pro 
možnost žádat dotace na tyto stavby.

V roce 2012 bylo opraveno dětské hřiště na návsi z roz-
počtu obce za 140 tis. Kč
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Byla postavena nová silnice Na Dolech a ze smutného 
kouta naší obce se stala pěkná část navazující na upra-
vený park. Finanční náklady činily 1 132 600,- Kč. Tuto 
akci podpořil JMK dotací 150 000,- Kč

Opravila se komunikaci na Kouskách. V rámci budování 
polních cest jsme využili nabídky techniky a na starou 
vozovku byl položen nový povrch. Tím se také podařilo 
vyřešit problémy se zpomalovacími prahy.
Pro bezpečnost na návsi a u školy byl pořízen zpomalo-
vací práh na cestě do Kouta. Obec přispěla k dovybave-
ní školní kuchyně.
V roce 2013 proběhlo překlopení územního plánu 

z roku 2006 do platné podoby dle nového stavební-
ho zákona. Na tuto akci jsme vyjednali dotaci od JMK 
ve výši 269 tis. Kč.
V parku Na Dolech byla pro děti postavena lanová pyra-
mida. Obec žádala o dotaci MMR, ale tu nezískalo. Proto 
byl pořízen jeden prvek z obecního rozpočtu ve výši 120 
tis. Kč s tím, že zbývající budou postupně doplňovány. 

Během října tohoto roku bude instalována houpačka 
a šplhadlo ve výši 45 tis. Kč.



9/24

Zámkovou dlažbou zpevněna Kalvodova ulička za 130 
tis. Kč.

Byly také opraveny chodníky v ulici K Nesvačilce v ceně 
950 tis. Kč .

Další akcí byla oprava komunikace od návsi ke hřišti. 
V lokalitě byla opravena kanalizace, odvedena dešťová 
voda přitékající od hospody a ze hřbitova. Byl položen 
nový kanál u kabin, opravena studna a na starou vozov-
ku položen nový asfaltový povrch. 
U hřbitovní zdi za kabinami byla odstraněna nevzhledná 
vlečka na odpad ze hřbitova. Obecní zaměstnanci budu-
jí novou odpadní plochu tak, aby nehyzdila okolí.
Byla rozšířena parkovací plocha mezi hospodou a kos-
telem ze žulové dlažby.
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Současně probíhá výběrové řízení na opravu chodníků 
ve zbytku obce. Jedná se o výměnu staré betonové dlaž-
by zámkovou dlažbou. Ve výběrovém řízení uspěla firma 
ZEMAKO a měla by v nejbližších dnech zahájit práce. 
Předpokládaná cena je 1 988 tis. Kč.

Ve škole byla vnitřními úpravami zřízena další třída pro 
výuku za 350 tis. Kč. V roce 2014 probíhá přístavba so-
ciálního zázemí v základní škole s dotačním příspěvkem 
JMK ve výši 200 tis. Kč. Pro zvýšení bezpečnosti dětí  
se buduje přechod přes hlavní silnici k mateřské škole. 
Obec získala dotaci na zateplení střechy a pláště ma-
teřské školy ve výši 1 200 tis Kč. Celá akce bude stát 
2 mil. Kč. Práce by měly být zahájeny v tomto roce.

Základní škola s podporou obce a dotací JMK získala 
finanční prostředky pro pořízení nových notebooků pro 
výuku v mobilní počítačové učebně ve výši 100 tis. Kč. 
V mateřské škole byla provedena modernizace kuchyně 
za 270 tis. Kč.

PÉče o KraJinU
a Životní Prostředí

V zimě roku 2011 byla zahájena revitalizace biokoridoru 
u hřiště vysázeného v roce1996. Ve spolupráci s mysliv-
ci proběhla probírka nevhodných stromů.

Dále byla provedena probírka poškozených a nevhod-
ných stromů v parku Na Dolech. Ta byla již zaměřena 
na budoucí instalaci herních prvků pro dětské hřiště.
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Na jaře roku 2011 byla vyhlášena akce „Den pro obec“, 
která se každoročně úspěšně opakuje. Je to úklid od-
padků kolem obce, úklid veřejné zeleně a předzahrádek 
po zimě. Jsme rádi, že občanům není jedno, v jakém 
prostředí žijí. 

V roce 2012 pokračovala údržba biokoridoru u rybníka. 
Údržby zeleně i mimo intravilán obce pokračují i v dal-
ších letech. 
Obec nechala vyčistit část Hranečnického potoka 
ve spolupráci s Povodím Moravy a na vlastní náklady 
odvodňovací strouhu u hřiště. Tím se otevřelo vyústě-
ní dešťové kanalizace a z potrubí se uvolnily usazeniny 
z posypů komunikací, které obecní zaměstnanci ze 
strouhy odstranili.

V rámci využití dotačních titulů byly vysazeny biokorido-
ry ve směru na Nesvačilku a Moutnice. 
Akci v hodnotě 12,5 mil. Kč provedla firma Kavyl za do-
hledu projekční kanceláře Fontes. Pro mnohé to bude 
vzpomínka na rodinu Marie Sedláčkové z Kouta. Při od-
chodu do domova se svým synem Zbyňkem zanechala 
na obci dopis, aby jejich pozemky byly využity pro účely 
obce. Po jejich smrti pozemky připadly státu, ale po jed-
nání s Úřadem pro zastupování státu se je podařilo pře-
vést na obec pro výsadbu těchto biokoridorů. Kdykoli 
se dostaneme do těchto míst, můžeme si připomenout 
a poděkovat za to, že po této rodině zůstane něco pěk-
ného pro nás a následující generace.

Při výstavbě obslužných komunikací využila obec přeby-
tečné zeminy a nechala upravit kopec u hřiště.
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strateGie obce

Zastupitelé se snažili vyhodnotit dotazník pro další vývoj 
obce a na jeho základě rozvojový výbor připravoval pod-
klady pro zastupitele.
Od roku 2012 jezdí do z Brna do Žatčan víkendová noč-
ní rozjezdová linka, kterou využívají zejména mladí. Pro-
zatím se nepodařilo dojednat s KORDISEM, aby linka 
612, zrychlený autobus, zastavovala také v Žatčanech. 
Požadavky dopravního inspektorátu a provozovatele na 
opětovné zbudování zastávek ve směru k Nesvačilce 
jsou vysoké. Jednání nadále pokračují a věřím, že se 
podaří dohodnout kompromis mezi obcí a zmíněnými 
organizacemi.
Pro úsporu nákupu energií proběhlo jednání s firmou 
ENERGIE POD KONTROLOU. Byla s ní uzavřena smlou-
va o správě a výběru dodavatele energií pro obec.
Obec v rámci svých pravomocí a zájmů se zúčastňova-
la jednání o vzniku nové zástavby v lokalitě Malá Niva. 
Jsme rádi, že po dlouhých a obtížných jednáních bylo 
založeno sdružení Malá Niva a již se připravuje výstavba 
nových domů v lokalitě. Protože se rozběhly přípravné 
práce pro stavbu rodinných domů na Malé Nivě, obec 
nechala položit do výkopu elektrických přípojek také 
přípolož pro veřejné osvětlení. V nové zástavbě se po-
čítá s ulicí o 38 domech. Stavebníci na své náklady 
zbudují sítě a komunikaci, které budou bezúplatně pře-
vedeny do majetku obce a obec je bude na své náklady 
spravovat.
Obec odkoupila od dědiců stavbu po panu Cagašovi 
a předpokládá prodat pozemek zájemci pro výstavbu.
 V rámci DSO CEZAVA vstoupila naše obec do MAS 
Za humnama.Tato místní akční skupina bude mít mož-
nost čerpat z nových Evropských programů v dalším 
plánovacím období dotace. A tím také jednotlivé obce, 
podnikatelé a spolky, které jsou členy této MAS. Členem 
se automaticky stávají všechny vyjmenované skupiny 
v rámci obce.
V roce 2011 byla započata digitalizace kabelové televi-
ze. Tím jsme vám mohli postupně nabízet další televizní 
programy do vašich domácností a zkvalitnit příjem pro 
moderní typy televizorů.
Zastupitelstvo jednalo o dalším vývoji kabelové televize 
a připojení internetu přes obecní kabel. Proběhlo ně-
kolik jednání s firmami poskytujícími tyto služby. Obec 
zatím preferovala provoz televize ve vlastní režii z ceno-
vých důvodů. Do budoucna se bude muset zabývat také 
připojováním dalších lokalit a také zavedením optického 
kabelu do obce. Zastupitelstvo konstatovalo, že řešení 
situace postoupí novému zastupitelstvu. Ale i tato disku-
se napomohla tomu, že provozovatel internetu zkvalitnil 
své služby. 

Zastupitelstvo ve výhledu předpokládá postavení nové 
mateřské školky v areálu zahrady za školou. Tím by se 
soustředilo výukové centrum školství do jedné lokality.
Budova mateřské školky by se nadále mohla využít pro 
obecní úřad s bezbariérovým přístupem, společenskou 
místností, prostory pro spolky a organizace a do bu-
doucna i ordinaci lékaře.

Pracovní četa

V roce 2011 byl přijat do pracovní čety jeden stálý 
pracovník. Ostatní pracují na dohodu. Tento krok byl 
učiněn z důvodu dalšího dovybavení pracovní skupiny 
o další stroje a zařízení. Na tyto stroje jsou potřebná 
školení a kvalifikace (patřičný řidičský průkaz, zkoušky 
na motorovou pilu…). Při využití zázemí starého OÚ jsou 
obecní pracovníci schopni provádět údržbu obce, různé 
drobnější opravy a úpravy. Jsou zruční také při menších 
zednických pracích.

sPolKy a KUltUra

Nebudu vyjmenovávat všechny funkční spolky, ale jen 
chci připomenout některé, které vznikly od roku 2011.
V obci přibylo sdružení BUDULÍNEK. V něm se scházejí 
maminky s předškolkovými dětmi. Aby nemusel složitě 
vyřizovat registrace, využil nabídky sokola Žatčany jako 
záštity pro provoz. Obec směřuje příspěvky na toto sdru-
žení přes Sokol.
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Podobně pracuje folklórní sdružení MUŽÁCI, které za-
štiťuje Orel. 
V rámci Orla úspěšně pracuje oddíl judo. Aktivitami ně-
kterých rodičů bývají na podzim pořádány SVĚTLUŠKY, 
kdy se děti s lampiony loučí s broučky a světluškami 
a ukládají je k zimnímu spánku.
Obec pořádá společně se spolky a organizacemi během 
roku pro děti ČARODKY, kdy děti mají různé sportovní 
a dovednostní soutěže spojené s pálením čarodějnice 
a následným táborákem s opékáním špekáčků. Dále 
pořádá pro děti LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI.
Velmi aktivní je modelářský klub ALKA, který povědomí 
o obci vyváží na mezinárodní soutěže po Evropě.

Nelze zapomenout na udržování tradic, kdy stárci, malá 
chasa, chasa a Mužáci vystupují nejen na akcích v obci, 
ale také u sousedů. V poslední době jsou často vidět 
i v Brně. Zúčastňují se folklorních vystoupení Brněnsko 
tančí a zpívá, v letošním roce krajských dožínek. Děv-
čata v kroji asistovala na Mistrovství republiky dorostu 
v hasičských soutěžích. 

ObEC NEZAPOMÍNÁ ANI NA SENIOrY
Každoročně pořádá předvánoční posezení se seniory. 
Nabízí program procvičování paměti. Zatím to byl pokus, 
třeba se uchytí.
Poslední akcí pořádanou obcí bylo setkání seniorů 
v Orlovně doplněné kulturním programem paní Procház-
kové s manželem. Všechny tyto akce pořádá pro seni-
ory zastupitelstvo obce s plným finančním zajištěním. 

Dále poskytuje Sokolu příspěvek na provozování klubu 
seniorů v Sokolovně.
Významnou akcí byla druhá říjnová neděle roku 2011, 
kdy jsme si připomněli 880 let od první písemné zmínky 
o obci a při té příležitosti obec pořádala na návsi setkání 
občanů a hostů. Byly otevřeny veřejné a historické bu-
dovy. K této příležitosti byla vydána kniha Z HISTORIE 
OBCE ŽATČANY sepsána kronikářem a bývalým staros-
tou panem Josefem Sedláčkem.

V roce 2014 se obec přihlásila do soutěže VESNICE 
ROKU. V rámci soutěže získala diplom ZA ROZVÍJENÍ 
LIDOVÝCH TRADIC a diplom ZA VZORNÉ VEDENÍ KRO-
NIKY. Za tato umístění obec obdržela od JMK příspěvek 
ve výši 70 tis. Kč.

orGaniZace ZřiZovanÉ obcí

Obec je zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy, 
Žatčany, příspěvkové organizace a Jednotky sboru dob-
rovolných hasičů Žatčany.

ŠKOLStVÍ
Při zahájení práce zastupitelstva obce nebyla situace 
ve škole a ve vzájemné komunikaci mezi školou a zři-
zovatelem na dobré úrovni. Proto zastupitelstvo využilo 
možnosti vydáním novely Školského zákona a v roce 
2012 vypsalo výběrové řízení na obsazení funkce ředi-
tele školy. Výběrová komise doporučila a starosta jme-
noval novou ředitelkou školy Mgr. Ilonu Kalnou. Ve škole 
a školce postupně došlo k obměně pedagogického sbo-
ru a věřím, že ve prospěch našich dětí.
Obec má zájem o zachování málotřídní školy v Žatča-
nech a také o kvalitní výuku pro žatčanské děti. Proto 
v rámci rozpočtu investuje do modernizace ZŠ, v roce 
2013 zřídila další třídu tak, aby byla škola třítřídní. 
V letošním roce bylo přistavěno hygienické zázemí. Ško-
la získala ve spolupráci s obcí dotaci od JMK na nové 
počítače. V MŠ jsme získali dotaci na zateplení budovy. 
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Jen nemohu pochopit reakce některých rodičů. Obec se 
snaží nastavit co nejlepší podmínky pro rodiče při vzdě-
lávání jejich dětí. Rodiče v plné míře využívají možnosti 
mateřské školky, ale do prvního stupně základní školy 
dávají své děti do sousedních vesnic. Uvědomme si, že 
i ekonomicky je škola a školka provázána. I při relativně 
malém rozpočtu jsme nakloněni další podpoře naší ško-
ly A nebo, že by byl tak malý patriotismus v Žatčanech?
Vždyť ani paní poslankyně Putnová se nestydí za to, že 
navštěvovala žatčanskou školu. Ba co víc, pozvala děti 
do Parlamentu ČR do Prahy a ve školském výboru hájila 
zájmy málotřídních škol proti ministru Dobešovi. I pan 
premiér Sobotka bránil v televizní debatě tento způsob 
školství a podotkl, že navštěvoval dělenou málotřídní 
školu, i v Žatčanech. 
Buďme rádi a využijme toho, že naše děti mají ve škole 
individuální péči. I ti méně úspěšní z naší školy, když při-
jdou do většího kolektivu, patří většinou mezi ty úspěš-
nější.

JEDNOtKA SVAZu DObrOVOLNÝCH HASIčů
Žatčanská jednotka SDH je každoročně podporována 
z rozpočtu obce a nebo spolufinancovaná v rámci do-
tačních titulů. Za poslední období proběhla moderniza-
ce vybavení jednotky. Byl zřízen přívěsný vozík pro VW 
s výbavou, zakoupené dýchací přístroje, nové čerpadlo, 
zásahové obleky, motorová pila a další potřebné vybave-
ní pro činnost jednotky. Děkuji za jejich aktivity ve pro-
spěch obce a jistoty bezpečnosti občanů.

vyHlÁšKy

V roce 2012 vydala obec vyhlášku O VOLNÉM POHYBU 
PSŮ, ve které řeší dodržování zákonných norem a upra-
vuje vztahy mezi občany, pejskaři a myslivci.
Obec vyčlenila obecní plochy pro volný pohyb psů. Vydá-
ním vyhlášky se také brání v případě napadení občanů 
na veřejnosti psem. Další vyhláškou je ZÁKAZ PROVO-
ZOVÁNÍ VÝHERNÍCH HRACÍCH AUTOMATŮ NA ÚZE-
MÍ OBCE. I když se provozovatelé brání tím, že stejně 
půjde zájemce hrát někde jinde, nemáme zájem umož-
ňovat provoz těchto zařízení na území obce. Opravdu je 
nepříjemné řešit sociální důsledky hazardu.

Z obce

volby do obecníHo
ZastUPitelstva

Ve dnech 10. a 11. října 2014 proběhnou komunální 
volby do zastupitelstva obce. Zastupitelstvo schvaluje 

počet zastupitelů na další čtyřleté období. Starosta na-
vrhl složení zastupitelstva z jedenácti členů tak, jak bylo 
doposud. Tento návrh byl zastupitelstvem schválen.

ŠKOLA
Proběhlo výběrové řízení na přístavbu sociálního záze-
mí v základní škole. Z nabídek byla vybrána firma pana 
ing. Zdeňka Šmída. Zastupitelstvo schválilo uzavření 
smlouvy s touto firmou. Přes slibný začátek prací se po-
stup prací na přístavbě začal komplikovat dlouhotrvají-
cími dešti, které začaly 20 července.
Prvních čtrnáct dní škola řešila náhradní výuku nového 
školního roku volnějším programem a výukou v prosto-
rách Orlovny. Situace se již stabilizovala a v nejbližší 
době budou stavební práce dokončeny.
Obec získala dotaci na zateplení budovy mateřské škol-
ky ve výši 1,2 mil. Kč. Výběrovým řízením a zajištěním 
realizačního managmentu v rámci tohoto projektu byla 
pověřena firma RPA Tendr.

POZEMKY
Obec Žatčany a Město Újezd u Brna jsou společnými 
vlastníky pozemku 4189 o výměře 198448 m2. Rada 
města Újezda u Brna odsouhlasila prodej a zastupi-
telstvo obce Žatčany odkoupení 2/3 podílu pozemku 
v ceně 14 Kč/m2. Jedná se o pozemek Pod Břehy u Tel-
nice. Obec ve výhledu předpokládá revitalizaci lokality.

HrObOVé MÍStO
Zastupitelstvo se rozhodlo, že při uzavírání nových ná-
jemních smluv vyčlení na hřbitově u kostela jedno hro-
bové místo pro potřeby obce. K tomuto kroku nás ved-
la situace, kdy při koupi domu po panu Cagašovi byla 
ve sklepě nalezena urna s ostatky pana Zdeňka Cagaše. 
Příbuzní tuto situaci nechtěli řešit a proto se zastupitel-
stvo rozhodlo udržovat jedno hrobové místo aby mohly 
být ostatky občanů v takových situacích pietně uloženy.

CEStA NA OVčÍrNÁCH
Rodina Gregorova se obrátila na obec z důvodu využí-
vání místní komunikace Na Ovčírnách za jejich domem. 
Starosta po jednání s panem Gregorem upřesnil s vlast-
níky pozemků, kam sahají pozemky k obdělávání a kam 
parcela obecní cesty. Po dalším jednání s panem Grego-
rem se starosta dohodl, že obec navrhne opatření, jak 
zabránit ohrožování stability zídky. Na jednání se staveb-
ním odborníkem bylo obcí navrženo řešení situace. Pan 
Gregor sdělil, že nechá návrh posoudit ze své strany 
a k návrhu se vyjádří.

PArKOVÁNÍ u HŘbItOVA
Zastupitelé diskutovali o úpravě prostranství za hospodou 
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u hřbitova. Doposud automobily parkovaly na nezpev-
něné ploše a na trávníku. Proto zastupitelstvo schválilo 
zpevnění plochy v návaznosti na probíhající komunikaci 
žulovou dlažbou. Tato akce již byla realizovaná.

DOStAVbA DětSKéHO HŘIŠtě V PArKu NA DOLECH
Starosta seznámil zastupitele s nabídkami firem na do-
stavbu dětského hřiště. Byla vybrána firma Alestra, kte-
rá během října dodá dva herní prvky. Při té příležitosti 
opravili zaměstnanci obce dětské herní prvky v rohu 
parku u domu rodiny Cupákovy. 

KONtrOLA HOSPODAŘENÍ
V měsíci červenci a srpnu proběhla kontrola hospoda-
ření na obecním úřadě. Finanční výbor konstatoval, že 
obec i škola se chovají hospodárně.
Kontrolní výbor kontroloval plnění usnesení zastupitel-
stva obce z 26. až 44. zasedání zastupitelstva. Všechny 
úkoly, kterými byl pověřen starosta obce, byly splněny.

VÝběrOVé ŘÍZENÍ NA OPrAVu CHODNÍKu
Obec plánuje 2. etapu oprav chodníků. První výběrové 
řízení bylo zrušeno starostou obce a vyhlášeno druhé 
výběrové řízení nastavením přísnějších kriterií.
Toto řízení proběhlo 3. 10. a z pěti kandidátů uspěla fir-
ma ZEMAKO. Pokud zastupitelstvo na svém posledním 
zasedání schválí uzavření smlouvy, firma zahájí opravy 
v nejbližších dnech.

NÁJEM HrObOVÝCH MÍSt
Chci upozornit, že k  31. 12. 2014 vyprší smlouvy na 
pronájem hrobových míst na našem hřbitově. Smlouvy 
budeme uzavírat opět na 10 let, a to od 15. října 2014 
na Obecním úřadě Žatčany. Zastupitelstvo stanovilo 
cenu ve výši 10 Kč/m2 na rok (cena za nájem 5 Kč/m2, 
cena za služby 5 Kč/m2). 
Veškeré informace o prodlopužení, nebo ukončení ná-
jmu hrobových míst najdete na webových stránkách 
obce.
V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat:  
tel. 544 244 526, e-mail: obec@obeczatcany.cz. 

Milí spoluobčané,
dovolte, abych ukončil čtyřleté působení tohoto obec-
ního zastupitelstva.
Zastupitelé pracovali v zájmu občanů, připravovali co 
nejlepší podmínky pro život v Žatčanech.
Za to jim děkuji a Vám přeji uvážlivé rozhodnutí při 
volbě nových zastupitelů v nadcházejících volbách.

starosta obce Ing. František Poláček

120. VÝrOčÍ ŠKOLY
Dobrý den, milí občané Žatčan, ráda bych zavzpomínala 
na květnové 120. výročí založení současné budovy zá-
kladní školy.

Celý den probíhal ve škole Den otevřených dveří. Vy-
stavili jsme kroniky, kam se nám zapsali významné 
osobnosti a absolventi zdejší školy. Kroniky jsme dále 
dali k dispozici v orlovně. Zájemci si mohli prohlédnout 
sedm školních kronik od roku 1860 až 2000. Pak bylo 
vedení kroniky přerušeno a opět obnoveno ve školním 
roce 2012/13, když jsem nastoupila do funkce ředitel-
ky školy. Rodiče, přátelé školy si mohli projít 3 učebny 
vybavené novým školním nábytkem, zhlédnout na inter-
aktivní tabuli prezentace o životě v základní škole. Pro 
tuto významnou událost jsme vydali almanach, který si 
můžete zakoupit. Najdete zde informace o historii školy, 
současnosti základní a mateřské školy, fotogalerii, pří-
spěvky rodáků, žáků i bývalé ředitelky Danuše Šklíbo-
vé. Přichystali jsme pro občerstvení příchozích koláčky, 
které nám upekla paní Kalvodová. Na návsi byl pro děti 
postaven skákací hrad, který zajistil pan Lukáš Jurečka.
Paní Bílá dohlížela, aby se dětem při dovádění nic ne-
stalo.

Od 14 hodin připravili pedagogičtí pracovníci společně 
s žáky ZŠ a dětmi MŠ velmi podařenou školní besídku 
Z pohádky do pohádky. Největší úspěch měla hudební 
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pohádka Budulínek. V prostorách orlovny jsme s po-
mocí pracovníků obecního úřadu nainstalovali panely 
s historickými a současnými fotografiemi ze života ško-
ly. O výzdobu orlovny se postarala výtvarně talentovaná 
paní učitelka Tereza Sklovská. Vystoupení dětí ZŠ a MŠ 
Žatčany u příležitosti 120. výročí školy jsme nechali na-
točit profesionální firmou na DVD, které si opět můžete 
zakoupit v ZŠ. Pro zájemce z řad dětí i dospělých jsme 
nechali vyrobit velmi pěkná trička s logem naší školy, 
které si opět v případě zájmu, můžete pořídit.

Pro významné hosty z řad zastupitelů obce, bývalých 
a současných pracovníků školy a pozvané poslance 
jsme nechali přichystat slavnostní tabuli. Večer jsme si 
zazpívali a zatancovali s Žatčanskými mužáky. Paní Po-
spíšilová nám jako překvapení upekla dort ve tvaru loga 
naší školy. Byl výborný, děkujeme.
Myslím si, že kdo chtěl, měl možnost prožít velmi pří-
jemný slavnostní den a večer. Máme velmi dobrý pocit, 
že vynaložený čas a energie, které nás příprava této 
slavnostní akce stála, měla jen pozitivní ohlasy. Děkuji 
všem zaměstnancům školy za aktivní účast při přípravě 
a realizaci významné události v obci Žatčany.

Mgr. Ilona Kalná, ředitelka školy

PrAHA VOLÁ! 
28. května 2014 se žatčanská školička spolu s Mgr. 
Evou Stiborovou a Sokolem Žatčany vydala za dvouden-
ním dobrodružstvím do hlavního města České republiky. 
Naší první zastávkou se staly Hrusice nedaleko Prahy – 
rodiště Josefa Lady. Hrusice završily projektovou výuku 
o Josefu Ladovi, ve které se žáci dozvěděli o Ladových 
knihách, kresbách, o jeho životě, četli knihy a hráli di-
vadlo ke 120. výročí založení školy. Po návštěvě ma-
lebné vesničky a muzea Josefa Lady jsme pokračovali 
do pražské metropole. 
Druhou zastávkou byla Poslanecká sněmovna České re-
publiky. Milá paní poslankyně Putnová, děkujeme Vám 
za celou školu, že jste nám do Poslanecké sněmovny 
zprostředkovala vstup. Byl to pro naši malou školičku 
neskutečný zážitek. Děti si prošly bezpečnostní kont-
rolou jako na letišti. Mohly zasednout do poslaneckých 
lavic a hlasovat o ředitelském volnu. Z valné většiny byl 
tento „zákon“ odhlasován. Nejvíce děti zaujaly toalety 
s automatem na čištění a leštění bot. Takový vynález 
ještě nikdy neviděly. S dokonale čistými botami jsme 
odcházeli do víru historických památek. 
Na Karlově mostě nás čekal další průvodce – pan po-
slanec Jiří Mihola. Navštívili jsme chrám sv. Mikuláše 
na Malé Straně, Václavské a Staroměstské náměstí s or-
lojem. Potkali jsme spoustu turistů a prošli si zkouškou 
bystrosti – nikdo se neztratil. Unaveni, ale plni dojmů 
jsme se odebrali na ubytovnu v Karlíně. Starší děti však 
večer čekal ještě jeden neobvyklý zážitek. Zúčastnily 
se přímého přenosu Hlasu Československa v barran-
dovským ateliérech.  Prošly si celé zákulisí a setkaly se 
populárními tvářemi české hudební scény. 
Druhý den nás vyvezla lanová dráha na Petřínskou roz-
hlednu. Ti nebojácní absolvovali výstup na rozhlednu 
a všichni jsme se pobavili v Zrcadlovém bludišti. Děti si 
vyzkoušely i jízdu „krtkem“ neboli metrem, kterou měly 
vymodlenu již týdny dopředu. I přes nepříliš příznivé po-
časí jsme odjížděli spokojeni a nadšeni z nových zážitků.
Praha již ví, že Žatčany byly v hlavním městě, naše trička 
byla totiž nepřehlédnutelná.

Lucie Kalná

JAK SE ŽIJE V NAŠÍ ŠKOLCE
 Shrnutí
V uplynulém školním roce došlo v naší mateřské škole 
k několika změnám. Změnil se kolektiv, vedení i pro-
gram pro děti. S novými lidmi přišly nové nápady a akti-
vity. Školka získala chybějící klavír, a také elektronické 
klávesy pro širší využití. 
Mateřskou školu letos navštěvuje celkem 45 převážně 
místních dětí. 
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Děti jsou rozděleny do dvou věkově smíšených tříd. 
Třída Berušky má kapacitu 24 dětí, třída Sluníčka 21 
dětí. Z celkového počtu je 14 předškoláků. Opět aktivně 
spolupracujeme se základní školou. Jako každoročně 
plánujeme společné akce pro děti i jejich rodiče, a také 
ostatní kamarády. I letos se můžou všichni těšit na Dý-
ňování na náměstí, zpívání při rozsvícení vánočního 
stromu, Vánoční vystoupení na Orlovně, společný zimní 
víkend na horách, vánoční dílničky a další akce. 
 Aktuálně
Důležitou změnou je nový Školní vzdělávací program. 
Jeho celkové zaměření je cíleno na logoprevenci, prožit-
kové učení hrou a environmentální výchovu. Děti získají 
mnoho nových dovedností, poznatků, vedeme je k větší 
samostatnosti. 
U mladších dětí je program zaměřen především na za-
členění do kolektivu, vytváření kladných vztahů k ostat-
ním dětem i dospělým, rozvoji základních návyků a do-
vedností po příchodu z domácího prostředí. 
U starších dětí upevňujeme a rozvíjíme společenské, hy-
gienické a stravovací návyky, zaměřujeme se na rozvoj 
kladného vztahu ke svému okolí a životnímu prostředí. 
Děti jsou vedeny především ke kamarádství, slušnému 
chování, respektování druhých a rozvoji svých individu-
álních schopností. Celoročně připravujeme předškoláky 
na vstup do 1. třídy. 
 Záměry
Jedním z hlavních záměrů pro letošní školní rok je zapo-
jení mateřské školy do celostátního programu s názvem 
„Mrkvička“. Tento program podporuje výchovu k ochra-
ně životního prostředí a vytváření kladného vztahu k pří-
rodě. Vzhledem k tomu, že v okolí vesnice je krásná 
příroda a možnosti pro pobyt v ní, chceme ji s dětmi co 
nejvíce poznat a uvědomit si její krásu a důležitost pro 
náš život. 
Uplatňujeme nové přístupy ve výchovně vzdělávacím 
procesu, které se možná některým dospělým zdají ne-
tradiční. Nechceme však zůstat jen zastaralou venkov-
skou školkou, chceme se naopak podílet na jejím roz-
voji. 
Dalším důležitým záměrem je podpora a rozvoj řečo-
vých dovedností. Prohlubujeme spolupráci s logopedic-
kou poradnou, aktivně se podílíme na rozvoji správné 
výslovnosti a celkového vyjadřování. Stále hledáme 
v této oblasti nové možnosti. Tento úkol si vzala na sta-
rost p. učitelka Hrdličková, která se logoprevencí dlou-
hodobě zabývá.
I nadále budeme aktivně spolupracovat s Pedagogicko 
psychologickou poradnou a dalšími odbornými institu-
cemi. 
 Pedagogové
V tomto školním roce se o děti budou opět starat 

kvalifikované učitelky. Ve třídě „Berušky“ zůstává Nora 
Kaštická, vedoucí učitelka a Bc. Zdeňka Hrdličková, vý-
chovná poradkyně pro MŠ. O děti ve třídě „Sluníčka“ 
pečuje p. učitelka Veronika Hamanová a na zkrácený 
úvazek nová p. učitelka Renata Šobová. 
 Mimoškolní aktivity
Jako každoročně nabízíme pro další rozvoj dovednos-
tí dětí řadu doplňkových aktivit. Keramiku vede p. uč. 
Blahová ze ZŠ a p. uč. Šobová. Probíhá v úterý v odpo-
ledních hodinách 1x za 14 dní a střídá se s Hudebně 
pohybovým kroužkem pod vedením p. učitelky Šobové. 
P. učitelka Hrdličková se bude zabývat výše uvedenou 
Logoprevencí v ranních i odpoledních hodinách a Nábo-
ženstvím v dopoledních hodinách. Nabídka byla letos 
rozšířena o Flétnu s p. učitelkou Hamanovou. Pro nej-
starší děti je určena Edukativně stimulační skupinka, 
zaměřená na přípravu předškoláků pro vstup do 1. třídy. 
Tuto přípravu si vzala, jako každoročně, na starosti ředi-
telka školy a současně třídní učitelka 1. třídy Mgr. Kalná. 
 Co ještě plánujeme
Plánujeme dále pokračovat v plnění našich záměrů, 
zakotvených ve školním vzdělávacím programu a touto 
formou umožnit dětem hodně podnětných zážitků, akti-
vit a zajímavých poznatků. Připravujeme je tak nejen pro 
vstup do základní školy, ale i na další život.
Budeme usilovat o vybavení mateřské školy novým, 
vyhovujícím nábytkem, hrami, hračkami, a didaktickým 
materiálem. Tím vytvoříme podnětné prostředí vhodné 
pro celodenní pobyt dětí mimo domov. Na vytváření hez-
kého prostředí se podílejí samy děti, především vlastní-
mi výrobky.

Nora Kaštická, vedoucí učitelka MŠ 

NÁbOŽENStVÍ V MAtEŘSKé ŠKOLE
Náboženská výchova nestojí mimo systém moderní 
pedagogiky, ale je její součástí. Pomáhá k všestranné-
mu rozvoji osobnosti člověka, aby byl schopný v plnosti 
uskutečňovat sebe sama a druhým uměl dopřát spra-
vedlivě totéž. Chtěla by výchovou spirituální dimenze, 
která je složkou každého člověka, přispívat k tomu, aby 
lidé mohli žít v pokoji ve vztahu k sobě samému, ke dru-
hým lidem, ke světu a skrze tyto vztahy pak ke všemu, 
co je přesahuje. Křesťanská výchova rozvíjí osobnost 
člověka tak, aby byl schopen odkrývat, rozvíjet a posilo-
vat kvalitu života také ve vztahu k Bohu, jehož je člověk 
obrazem. Rozvíjení schopnosti vytvářet, uskutečňovat 
a prožívat vztahy je základem křesťanské výchovy.
V náboženství si děti poslechnou zajímavé pohádky, 
příběhy, zpívají písničky, kreslí a vybarvují obrázky 
k aktuálnímu tématu. Poutavou formou je dětem zpro-
středkován pohled na dobro a zlo, převyprávěno nedělní 
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evangelium, úryvky ze života světců. Začínáme svatým 
Václavem, patronem české země. 
Už v předškolním věku se setkáme s vírou, která je ob-
divuhodně silná. Je dobré, že tyto děti mají možnost se 
rozvíjet a, že mohu být u toho.

LOgOPEDICKÁ PrEVENCE V MAtEŘSKé ŠKOLE
Logopedická prevence je v současné době v MŠ nasta-
vena na pravidelné logopedické chvilky, skupinová a in-
dividuální cvičení ke kompenzaci řečové vady, domácí 
cvičení, konzultace a nadstandardní péči o děti s vada-
mi řeči při individuální práci s dětmi po pracovní době 
pedagoga. Logopedie prolíná všemi oblastmi výchovy.  
Součástí výchovně vzdělávací práce jsou každodenní 
drobná motorická i grafomotorická cvičení a pravidelná 
gymnastika mluvidel, včetně dýchacích cvičení.
Projektem „Radostné poznávání s podporou přiroze-
ného a správného vývoje dětské řeči“, jsme požádali 
MŠMT o poskytnutí finančních prostředků ze státního 
rozpočtu.
Projekt je zaměřen na logopedickou prevenci a reedu-
kaci řečových vad u dětí předškolního věku pomocí lo-
gopedických pomůcek s využitím nejnovějších poznatků 
logopedie. Do projektu bude zahrnuta péče o děti obou 
tříd, které vykazují potřebu podpory řečového vývoje. 
Cílenou logopedickou intervencí chceme dosáhnout, 
aby děti měly před vstupem do základní školy správ-
nou výslovnost všech hlásek a rozvinutou řeč ve všech 
jazykových rovinách. V propojení s rozvojem ostatních 
oblastí vývoje tak budou mít tyto děti usnadněné další 
vzdělávání.

Bc. Zdeňka Hrdličková, učitelka MŠ

OHLéDNutÍ ZA LOučENÍM S PŘEDŠKOLÁKY
Není tomu tak dlouho, co jsme strávili společně s rodi-
či, prarodiči, kamarády, paní ředitelkou, místostarostou 
obce panem Tichým a dalšími krásné odpoledne. Byla 
by velká škoda se nepodělit se o zážitky i s občany 
Žatčan.

Tak tedy: Jednoho krásného červnového dne plného 
slunečních paprsků se v odpoledních hodinách začali 
scházet rodiče s dětmi na zahradě mateřské školy. Než 
začal připravený program, bylo příjemné pozorovat děti 
a jejich rodiče jak dovádí, smějí se a vykládají si o všem, 
co se ten den dělo ve školce.
A už je to tady: Usměvavé paní učitelky přivítaly všechny 
přítomné, stručně všechny seznámily s programem a už 
nic nebránilo začít. 

Vše začalo velice důležitým slavnostním „loučením“. 
Ptáte se, s kým jsme se loučili? No přece s nastávajícími 
školáky. Holky a kluci se v dopoledních hodinách loučili 
se svoji školkou a odpoledne při slavnosti se s nimi 
podáním ruky a přáním hodně úspěchů rozloučily také 
paní učitelky a paní ředitelka. Děti dostaly Pamětní list 
a krásné knihy určené k prvnímu čtení ve škole. A louče-
ní je za námi. Určitě však žádný smutek nepocítíme, pro-
tože s většinou prvňáčků se i nadále budeme potkávat. 
Vzhledem k  usilovnému žáru slunce se posunulo opé-
kání špekáčků na pozdější hodinu. 
A teď?! …teď zábava přece. Program se opravdu veli-
ce povedl. A jak to víme? Především nám to prozradil 
úsměv na tvářích dětí a všech dospělých. To vám byla 
ale legrace, když jsme se octli na potápějícím se voru 
a celá parta se musela zapojit v odčerpávání vody… ale 
nemyslete si! Lehké to nebylo. Vodu vylévaly všechny 
děti, paní ředitelka s paní učitelkou a samozřejmě rodi-
čové. A která loď se potopila? Žádná!
Po krátké přestávce jsme se octli na dikobrazí planetě 
plné jedovatých bodlinek. Nelehká to byla cesta utéct 
z planety přes bodlinky ven. Ale – ve dvou se to lépe 
táhne a ve dvou všechno překonáme! 
A protože některým hodně vyhládlo, tak, po pečlivé 
přípravě ohniště tatínky, se konečně mohl oheň rozho-
řet a připravené špekáčky začít opékat. A aby nám to 
opékání lépe uteklo, pan Tichý, mj. starosta hasičů, si 
s kolegy připravil pro děti zábavné hašení domečku. Ha-
šení se zúčastnili i někteří rodiče, kteří si také domeček 
mohli osobně uhasit. Co Vám budeme vykládat, byla to 
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senzace…, rozdávala se zmrzlina, diplomy a mlsky, pro-
dávala se trička s logem školy, povídalo se, skotačilo 
a radovalo.
Dobře připravený program a dobrá atmosféra vytvo-
řená všemi účastníky nás nejen „sblížila“, hlavně však 
naplnila štěstím a pohodou. A tak to má být. Musíme se 
pochválit – tak všechny děti, nás i vás chválím. Celý pe-
dagogický sbor se těší na další společně strávené chvíle 
s vámi všemi. Nashledanou příště! 

Veronika Hamanová, učitelka MŠ třídy Sluníček.

rECYKLOHrANÍ ANEb EKOLOgIE JE HrA
V dnešní době slýcháme často slovo „ekologie“, nebo 
„Environmentální výchova“. Média se mnohdy zaobíra-
jí různými environmentálními problémy tak, že člověk 
z toho nemusí být zrovna dvakrát moudrý. Lidé si často 
myslí, že se jich tento problém netýká. Neví, jak lze třídě-
ný odpad dále využívat. 

My učitelé víme, že tento problém je celosvětový, a že 
se týká téměř všech. Proto jsme se rozhodli děti zasvě-
tit do této problematiky tak, aby slovo „ekologie“ nebyl 
neznámý pojem. Od loňského roku jsme se zapojili 
do projektu Recyklohraní. Jedná se o školní recyklační 
program, který je pod záštitou MŠMT České republiky. 
Cílem tohoto projektu je prohloubit znalosti žáků v ob-
lasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní 
zkušenost se zpětným sběrem baterií a drobného elek-
trozařízení. Za aktivitu jsou žáci odměněni v podobně 

bodů, které lze později vyměnit za různé ceny. Během 
školního roku jsou vyhlašované „akce“, kde jsou určité 
druhy elektrozařízení bodově zvýhodněné. Další body 
mohou děti získat v případě, když splní určitý soutěžní 
úkol. 

Odměny jsou veli-
ce poutavé. Uznej-
te – získat za staré 
e l e k t ro z a ř í z e n í 
nové tablety? To 
nezní špatně, že?
Samozřejmě naše 
škola bude ráda, 
když nám bude-
te chtít pomoci 
a vaše nepotřeb-
né elektrozařízení 
k nám dovezete 
na recyklaci. 

A co sbíráme? Veškeré drobné elektrozařízení: mobily, 
staré PC zařízení a jeho součásti, domácí elektrospotře-
biče, tonery od tiskáren, baterie, ale také televizory, mo-
nitory,  atd.  Kde najdete sběrné boxy? Jak v mateřské 
škole, tak i v základní škole. V případě většího množství 
elektrozařízení se lze s námi domluvit a my od vás staré 
elektrozařízení rádi převezmeme.
Samozřejmě, že akcí Recyklohraní to v naší škole ne-
končí. Během školního roku pro děti pořádáme různé 
vzdělávací programy, kde se děti dozví více i o ekologii 
a přírodě. V loňském roce jsme navštívili vzdělávací stře-
disko Lipka, kde byl pro děti nachystaný výukový pro-
gram Rybník a Podzim.
Během školního roku opakovaně pořádáme soutěž 
ve sběru papíru, nejšikovnější děti dostaly velmi krásné 
ceny.
Na Den Země jsme připravili projekt o ekologii, kde se 
děti naučily správnému třídění odpadu – na papír, plas-
ty, bioodpad, komunální odpad, nebezpečný odpad (ten 
ve škole sice nemáme, ale víme, co do něj patří a co 
s ním dělat). 
O tom, že třídit odpad má smysl jsme se na konci roku 
osobně přesvědčili v brněnské spalovně Sako. Zde jsme 
viděli, co se děje se starým papírem a plasty. Poznali 
jsme, že se ze starých PET lahví dá vyrobit další textil.
V letošním roce chceme v třídění odpadu pokračovat, 
aktivněji se zapojit do projektu Recyklohraní, ale také 
do sběru papíru. Věřím, že i letos navštívíme zajímavá 
ekocentra, kde se dovíme plno dalších zajímavostí.

Mgr. David Lorenz
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ŠKOLNÍ JÍDELNA
Do nového školního roku jsme vstoupili ve stejném per-
sonálním složení jako v předešlém roce. Radost máme 
z vysokého počtu strávníků hlavně ze základní školy, 
kde se nám stravuje 96% dětí. Snažíme se o to, aby 
složení jídelníčků bylo pestré a přitom jsme splňovali 
spotřební koš. Jeho naplnění zaručuje, že děti dostávají 
potřebné měsíční dávky různých potravin – maso, ryby, 
luštěniny, ovoce, zelenina …. A jak si zvykají nové děti 
na školní stravování ví nejlépe jejich rodiče, za kuchařky 
mohu jen říci, že odměnou a uznáním od dětí / hlavně 
těch starších / jsou prázdné talíře a poděkování za dob-
rý oběd.
A co chystáme nového? Rádi bychom v letošním škol-
ním roce připravovali ,,Tématické dny ve školní jídelně“. 
Ve spolupráci s dětmi se chystáme oslavit významné 
dny související s výživou, jako je např. Světový den výži-
vy, Den jódu, Den vody… 
Od 13. prosince je každá školní jídelna povinna ozna-
čit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát 
zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto sku-
tečnost si musí každý strávník sám uhlídat. Není možné 
se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou 
alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude 
vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako 
každý výrobce potravin a pokrmů.
Tento předpis stanovuje čl. 44 odst. 1 a) nařízení 
1169/2011 o poskytování informací o potravinách spo-
třebitelům. 

Ludmila Petříčková, vedoucí stravování

 
ŽAtčANY, tAK DALEKO...

„Žatčany, tak daleko...“, slyšela jsem povzdech od svých 
blízkých, když jsem získala pracovní místo učitelky 
na zdejší škole v tomto školním roce. Bydlíme totiž až 
ve Veverské Bítýšce. Hned v přípravném týdnu mě však 
uklidnil pan starosta obce touto větou: „Přes Brno průta-
hem je to rychlé, a když uvidíte věže tuřanského kostela, 
tak už jste doma.“ 
Bylo to moc milé přivítání. Snažím se být v Žatčanech 
a na zdejší škole opravdu jako doma, i když, přiznám se 
skromně, každý začátek je těžký. Přesto, že jsem učitel-
ka s téměř dvacetiletou praxí, na malotřídní škole učím 
poprvé. Ale učitel nejen učí své žáky, ale také sám se 
má stále něčemu novému učit. A tak v novém prostředí 
je taková prvotní zátěž vlastně úplně normální. 
Děti v žatčanské škole jsou velmi milé, snaživé a šikov-
né. To jsem viděla a patřičně ocenila ihned po ukázko-
vé hodině, kterou jsem učila v rámci výběrového řízení. 
Paní ředitelka i kolektiv kolegů zdá se být ohleduplným 

k mým začátkům a adaptaci na zdejší základní škole. 
A obědy ze školní kuchyně jsou jako od maminky! A tak 
se začínám cítit opravdu jako doma, a za to všem děkuji! 
Začátek samotného školního roku byl tradiční v tom, že 
prvňáčci byli pasováni do stavu žákovského. Ale zároveň 
byl i jiný než obvykle. Příčinou změny začátku školního 
roku byla rekonstrukce sociálního zařízení ve školní bu-
dově. Stavební práce se zdržely oproti plánu, a tak děti 
zasedly do školních lavic ve svých třídách o týden poz-
ději. Tato skutečnost ale nebyla ztrátou, jak by se mohlo 
mnohým zdát. Kolektiv učitelů dětem připravil zajímavé 
poznávací výlety do blízkého okolí Žatčan. Naše výlety 
volně a samozřejmě navazují na výuku školního vzdělá-
vacího plánu naší základní školy. Velkou výhodou byla 
právě v tyto dny neobvykle dobrá přízeň počasí v letoš-
ním na sluníčko tak skoupém létě. A tak naše výlety pro-
běhly v kamarádské atmosféře, děti poznaly významná 
místa v okolí svého bydliště a jako žáci pozvolna vklouzli 
z prázdninového režimu do nového školního roku. 
První výlet nás v Židlochovicích přivedl na kopec Vý-
hon. Rozhledně na tomto vrcholu stojícím, jsme poctivě 
přepočítali všech 61 schodů z akátového dřeva, podle 
něhož je věž nazvaná Akátová. Výhled z rozhledny byl 
krásnou odměnou všem účastníkům. 
Následující den, ve čtvrtek, jsme všichni měli ráno stej-
nou víru, a to, že uvidíme Mohylu míru. A jak bylo v plánu, 
tak se naše víra během dopoledne opravdu naplnila. Děti 
zde zaujaly nejen vystavené figuríny Napoleona a císaře 
Františka I. v životní velikosti, ale i krátké videoukázky 
ze slavkovského bojiště převzaté z filmové epopeje Voj-
na a mír. Zejména děvčata, ale i mnohé kluky pak velmi 
bavilo z kusů různých látek zde nachystaných vytvářet 
v této zážitkové části expozice dobové kostýmy. 
Poslední den tohoto týdne, v pátek, jsme ze Žatčan ces-
tovali do Šlapanic. Naším cílem byla renesanční budova 
zdejšího muzea, které letos slaví v této budově 80. vý-
ročí svého založení. Naším cílem byla expozice muzea 
zaměřená na časy dávno minulé, dětství a mateřství 
v těchto historických dobách. Opět bylo velkou výho-
dou, že koncepce výstavy pamatovala na starou, ale 
stále platnou pedagogickou zásadu a naši žáci si mohli 
nejen vyslechnout odborný výklad mladého průvodce, 
ale později si i řadu exponátů osahat vlastníma rukama, 
pohrát si s historickými hračkami našich předků, povo-
zit si panenku v dobovém kočárku – košatině. 
Všechny naše výlety uskutečněné na samotném začát-
ku letošního školního roku myslím byly hodně zdařilé 
a úspěšné. Toto tvrzení dokazuje snad i skutečnost, že 
se všech tří školních výletů zúčastnili všichni žáci naší 
základní školy v Žatčanech. A hlavně jsme se vždy vrátili 
domů všichni, včas a zdraví! 
A co dodat na závěr: Opakování je matkou moudrosti, 
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a tak pro mnohé rodiny našich žáků mohou být v bu-
doucnu cíle našich školních výletů dobrým tipem třeba 
pro rodinný výlet! 

Mgr.Irena Klevetová 
 

ŠKOLNÍ rOK 2014/15 V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
V letošním školním roce jsme přivítali prvňáčky, kteří 
byli 1. září slavnostně pasováni na školáky. O program 
se postaral Čabík, se kterým jsme se vypravili kolem 
světa. Pro nepřízeň počasí se akce konala v místní orlov-
ně. Koncem září jsme s žáky naší školy navštívili Letiště 
Brno –Tuřany, kde jsme se seznámili s provozem letiště, 
hasičskou zbrojnicí, zhlédli jsme film o řízení letového 
provozu a z terasy řídící věže jsme pozorovali přistává-
ní a odlet letadel. Počasí nám velmi přálo, a tak zážitek 
z krásného dopoledne na brněnském letišti byl báječný. 
Poslední zářijový den jsme společně s obecním úřadem 
a hasiči uspořádali na návsi tradiční Dýňování. Burčák 
i občerstvení bylo výtečné. Tvořivá spolupráce dětí s ro-
diči opět všechny nadchla a rozsvícené dýně krásně 
ozdobily náves před školou.
Dovolte mi, abych z mnoha akcí, které pro děti naší ško-
ly organizujeme, představila zimní školu v přírodě, která 
se bude konat v krásné přírodě Orlických hor, nedaleko 
výcvikového střediska olympijského vítěze Aleše Valen-
ty /Štíty/, v Herolticích. Rodiče a jejich děti mohou jet 
s námi na víkend a poté zde zůstaneme s žáky na škole 
v přírodě. Budeme se věnovat nejen lyžování, ale i hrám 
na sněhu, poznávat okolí a samozřejmě se vzdělávat. 
Stěžejní úloha školy je ale samozřejmě vzdělávání a vý-
chova žáků. Připravujeme žáky pro život tak, aby se 
s radostí a zájmem vzdělávali. Prosazujeme individuální 
přístup k dětem, bezproblémové sociální vztahy mezi 
žáky navzájem i vztahy mezi žáky a pedagogy. Smyslem 
a cílem našeho vzdělávání je vybavit všechny žáky sou-
borem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně 
dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplat-
nění ve společnosti.
Pro žáky jsme letos připravili nové žákovské knížky, kte-
ré jsou na míru upravené žatčanské škole. 
Nabídka školy pro letošní školní rok: pitný režim, doto-
vané mléko a mléčné výrobky, hudební škola Meluzín, 
náboženství.
Novinkou je v letošním roce propojení školních webo-
vých stránek s Facebookem a celoroční motivační hra 
O poklad Elišky Rejčky.
Připravili jsme pro žáky organizaci těchto kroužků: An-
glická konverzace, Rukodělné činnosti, Pohybové hry, 
Informatika, Keramika, Pohybově dramatický a Žurnali-
stický kroužek. Mohou se přihlásit i žáci, kteří nenavště-
vují naši školu.

Letos pro žáky naší školy zastupitelé obce schválili pří-
spěvek v hodnotě 1000 Kč. Zákonní zástupci dětí se mo-
hou rozhodnout, zda využijí finanční podporu pro platbu 
za celoroční návštěvu školní družiny, zálohu na školu 
v přírodě nebo na didaktické pomůcky. Prvňáčci dostali 
ještě o tisícovku navíc.
Děkuji místním hasičům za báječnou spolupráci, kni-
hovnici paní Procházkové za organizaci besed, předsta-
vitelům Orla a Sokola Žatčany za pronájem sálů a panu 
starostovi Ing. F. Poláčkovi za obětavý přístup k řešení 
školských záležitostí v místní žatčanské škole. Těším se 
na další spolupráci.

Mgr. Ilona Kalná
 

ŠKOLA V PŘÍrODě – StArÁ VES, ŽďÁrSKÝ POtOK 
V týdnu od 16. do 20. 6. se žáci a předškoláci naší ško-
ličky zúčastnili školy v přírodě, která se konala ve Staré 
Vsi u Žďárského potoka, v horské oblasti Jeseníků. Byli 
jsme ubytováni v rekreačním středisku Relaxa, které se 
nachází až na samotném okraji vesnice. Relaxa je velmi 
prostorná, zrekonstruovaná chata, jejíž součástí je i dět-
ská herna či venkovní bazén. 
Děti absolvovaly školu v přírodě rozděleny do dvou 
skupin – na mladší žáky a starší žáky. Každá skupina 
měla po celý týden svůj motivační program. Starší žáci 
prožívali týden s Kryštofem Kolumbem a jeho plavbami 
po Evropě. Mladší žáci a předškoláci se stali ochránci 
lesních zvířátek. Děti si během školy v přírodě vyzkou-
šely různé outdoorové aktivity, mezi něž patří například 
lezecká stěna, nízké a vysoké lanové dráhy, lukostřelba 
či bungee trampolína. Každé dítko šlo do těchto adre-
nalinových činností naplno a s radostí. Ani paní učitel-
ky nebyly ochuzeny o adrenalinové zážitky, s velkým 
povzbuzováním dětí překonaly strach a vrhly se na 
horolezeckou stěnu nebo vysoká lana, která byla posta-
vena ve výšce 17 metrů. Nechyběla noční stezka odvahy 
s následným pozorováním hvězd dalekohledem, výšlap 
na Medvědí skály či chycení pytláka. 
O pečlivě připravený program se postaral tým  agentu-
ry Stan s lektorkami Luckou a Zuzkou. Děkujeme jim 
za vstřícný a milý přístup, který měly nejen k dětem, ale 
i k nám učitelům. Školu v přírodě jsme si všichni užili 
s úsměvem na tváři. Účelem školy v přírodě je stmele-
ní kolektivu žáků a posílení vztahu žáka a učitele. Děti 
poznají učitele jinak, než ve školní lavici. Proto rádi or-
ganizujeme tyto akce a doufáme, že v letošním školním 
roce s námi děti opět pojedou, tentokráte zimní školu 
v přírodě v Orlických horách s výukou lyžování a spous-
tou sportovních aktivit na sněhu. 

Lucie Kalná
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JIHOMOrAVSKé DOŽÍNKY 
Poslední prázdninovou neděli 31. 8. 2014se velká 
skupina krojovaných z naší vesnice zúčastnila akce 
„Jihomoravské dožínky“ v Brně. Byli jsme pozváni od zá-
stupců Krajského úřadu, abychom svou účastí obohatili 
dožínkový průvod městem.

Průvod se konal krátce po poledni. Naše krojovaná 
mládež ještě před vykročením průvodu byla požádána 
o nabízení vína účastníkům a přihlížejícím této dožínko-
vé akce. Během průvodu bylo milým úkolem pro naše 
krojované dívky rozdávat okolojdoucím lidem koláče.  
Děvčata se svého poslání zhostila opravdu velmi pocti-
vě. Rozbíhala se s koláči okolo postupujícího průvodu 
a hladem nezůstali ani řidiči MHD, kteří museli v této 
době zastavit šaliny a autobusy. Dívky nelenily a koláče 
nabízeli do otevřených okýnek, jak všem šoférům, tak 
jejich pasažérům. 

Průvod vyšel z Moravského náměstí a pokračoval oko-
lo Janáčkova a Mahenova divadla k Hlavnímu nádraží 
a odtud ulicí Masarykovou na Náměstí svobody. Tam již 
byl připraven další program na podiu.
Naše žatčanská skupinka pokračovala přes náměstí 

téměř ke kostelu sv. Jakuba a tam při dohrávající de-
chovce, která vyhrávala do kroku při průvodu, tančila 
a veselila se. I po ukončení hudební produkce dechové 
kapely jsme my„Začaňáci“ nezůstali v klidu. Zpěvem 
a tancem jsme obveselovali a sytili mnoho přihlížejících 
ještě dlouho a dlouho – „ Přece neodjedeme jen tak 
po průvodu!“  Okolo 16 hodiny jsme se pomalu přesu-
nuli i zpět na Krajský úřad, kde jsme se převlékli a při 
zvuku cimbálové muziky jsme ve vestibulu čekali na náš 
autobus. Domů jsme jeli za hustého deště, ale jak jinak 
než veselí a s písní na rtech. 
Děkuji všem účastníkům tohoto zájezdu. 

Renata Kleinová

VI. ŽAtčANSKÝ MODELÁŘSKÝ DEN
Jako již pět předešlých roků, tak i letos to byla velká 
„sázka do loterie“, jaké bude na náš velký den počasí. 
Zpětně můžeme říci, že lépe, než o letošním víkendu 27. 
a 28. září, být opravdu nemohlo. Oba dva krásné slu-
nečné podzimní dny se pozitivně projevily nejen na vel-

ké účasti návštěvníků této akce z řad diváků, ale také 
k nám, na naše letišťátko za Cézavou zavítaly nové tváře 
pilotů a majitelů zajímavých, neokoukaných modelů le-
tadel. 
Při hlavní akci – v sobotu odpoledne a navečer, bylo 
předvedeno velké množství zajímavých, komentova-
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ných ukázek nejen modelů letadel, ale i autíček a lodí. 
Byl předveden již tradiční „seskok“ rádiem řízeného 
parašutisty Ferdy, ukázky modelářského aerovleku, mo-
delářského vzdušného souboje, své pilotní umění před-
vedl na naší akci již dobře známý šestiletý Radeček Rája 
z Brna a poprvé jsme mohli vidět i létání s rádiem říze-
ným modelem vrtulníku. O velké překvapení se postaral 
svým průletem pilot skutečného ultralehkého letounu, 
který nás přiletěl pozdravit z letiště v Brně-Medlánkách. 
Žatčanský Modelářský den si již žádné dítě jistě nedo-
vede představit bez velmi oblíbeného shozu bonbónů 
z modelu letadla, který musel být pro velký úspěch hned 
2x opakován. Naopak starší návštěvníci akce jistě oce-
nili opět dobře fungující stánek s občerstvením.
Všem, kdo se zasloužili o přípravu a průběh této akce 
VELKÝ DÍK!

Za MK Alka Zdeněk Sýkora.
www.mkalka.cz

NEJEN DětI ZVEME NA SObOtNÍ (11. října)
ŽAtčANSKOu DrAKIÁDu

VOLEJbAL
V neděli 21. září 2014 odpoledne se za proměnlivého 
„aprílového“ počasí uskutečnil na volejbalovém hřišti 
v Žatčanech tradiční volejbalový turnaj „O POHÁR STA-
ROSTY“, kterého se letos zúčastnily 4 volejbalové týmy: 
SK Food, Čtvrťáci, Orel a Chasa.
Vítězem letošního turnaje se díky třem vítězným zápa-
sům stal tým Orla, druhé místo vybojoval SK Food, třetí 
místo obsadila Chasa a na krásném čtvrtém místě se 
umístili Čtvrťáci.

Výsledky jednotlivých zápasů:
Orel - SK Food 2:0 (15:13, 15:11)
Orel - Čtvrťáci 2:0 (15:10, 15:3)
Orel - Chasa 2:0 (15:10, 15:8)
SK Food - Čtvrťáci 2:0 (15:5, 15:5)
SK Food - Orel 0:2 (13:15, 11:15)
SK Food - Chasa 2:0 (15:3, 15:7)
Chasa - SK Food 0:2 (3:15, 7:15)
Chasa - Čtvrťáci 2:0 (15:6, 15:9)
Chasa - Orel 0:2 (10:15, 8:15)
Čtvrťáci - SK Food 0:2 (5:15, 5:15)
Čtvrťáci - Orel 0:2 (10:15, 3:15)
Čtvrťáci - Chasa 0:2 (6:15, 9:15)

bLAHOPŘEJEME SPOLuObčANCE K ŽIVOtNÍMu JubILEu

červenec
85 let

olga Hladká
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