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Sousoší  Nejsvětější  Trojice  z období  pozdního  baroka  je  vytesáno  z mušlového  vápence.
V minulosti  prošlo  řadou  dílčích  oprav,  které  však  řešily  pouze kosmetické  úpravy  povrchu.
V současné době je plánováno statické zajištění a celkové restaurování sousoší, které zamezí
úplnému rozpadu, zejména horní části Trojice. Vynaložené prostředky budou hrazeny částečně z
dotací a částečně z rozpočtu obce.

Vstup do Evropské unie

Proces politických změn, který proběhl střední Evropou v roce 1989, byl v současném
období dovršen přijetím nových členů  do Evropské unie; jedním z přijatých členů je i  Česká
republika. Málokdo by si po roce 1989 pomyslel, že náš vstup do tak zvané "Evropy" bude trvat
téměř 15 let.  V té převratné době plné nadšení jsme si říkali,  že předpověď tak   za 5 let  je
přehnaná, že to musíme zvládnout  dřív a že náskok západních států hravě doženeme.

Nestalo se tak, jsme v Evropské Unii a bude nám to podle současných prognóz trvat ještě
mnoho let, než dojde k dorovnání na současnou úroveň ostatních dříve přijatých států.

Kolem začlenění do Evropy bylo ve sdělovacích prostředcích mnoho komentářů a diskusí,
odborně vedených za účasti všech stran a široké veřejnosti. Jen samotný vstup do Evropské Unie
neznamená, že nastane okamžitý zvrat v životní úrovni, že se zvýší zaměstnanost, rozšíří výroba a
všichni se budeme mít lépe. Svoje místo mezi státy, které nás za uplynulých padesát let odloučení
předběhly o desítky procent rozdílu, si budeme muset znovu vydobýt každodenní prací a snahou.  

Členství v Evropské unii je pro naši republiku nezbytné, vstoupit tam znamená začít znovu,
nevstoupit by bylo daleko horší. Proč,  protože většina obchodních vztahů probíhá se zeměmi
Evropské Unie,  zruší se  celní bariery,  omezení vývozu a je  velká naděje  v zavedení nových
výrobních oborů s vytvořením mnoha pracovních míst.

Se  skutečností,  že  patříme znovu  do  "Evropy",  se  musíme sžít  a  svoji  vůli  i  vyjádřit
v prvních volbách do Evropského parlamentu, které nás v červnu čekají.  

Ing. Oldřich Zapoměl, starosta obce 



Z jednání zastupitelstva obce
Jednání zastupitelstva jsou vždy veřejná a konají se každou druhou středu v měsíci.

Mimořádné zasedání dne 26.3.2004

• Projednání  a  schválení  pořízení  nové
Územní plánovací dokumentace obce

• Schválení  rozpočtového  opatření  č.  2.-
zvýšení výdajů rozpočtu na pořízení územní
plánovací dokumentace na částku 250 tis.
Kč

18.ZO dne  10. 3. 2004 

• Schváleno  podání  žádosti  o  podporu
z Programu rozvoje venkova (PRV) JMK na
opravu sousoší Nejsvětější  Trojice

• Schválení  prodeje  pozemku  p.  č.  292/2
(pod kotelnou v ZD) v k.ú. Žatčany o výmě-
ře 131 m2, cena 125 Kč/ m2

• Byla  vyslechnuta zpráva starosty o členství
obce ve spolcích a svazcích

• Schválení odměny za  vydávání Obecního
zpravodaje

• Projednán  a  schválen  Statut   Obecního
zpravodaje

• Schváleno  zrušení  poplatku  za  Obecní
zpravodaj 

• Byla projednána situace v rodině V. Andr-
líka a  schváleno poskytnutí věcného daru
v ceně do 5 tis.Kč

• Vyhlášení  komise  pro  otevírání  obálek:
J.Jašová, O. Zapoměl, V. Sýkora, J. Husák 

• Vyhlášení komise  pro  posouzení  nabídek
na  výstavbu  podtlakové  kanalizace:
Z.Sýkora,  J.  Ryba,  L.  Jurečka, A. Sedlá-
ček, G. Lauterbach

• Schválení  nákupu  motorové  pily  pro
potřebu obce

• Projednání  prováděcích  pravidel  pro
poskytnutí daru narozenému dítěti 

• Schváleno poskytnutí peněžního daru nar.
Veronice Kalvodové, Žatčany č. 87

19.ZO dne 14. 4. 2004 
• Projednána  a  schválena  OZV  1/2004

o místních poplatcích
• Schváleno rozpočtové opatření č.4

• Seznámení  s  plněním  rozpočtu  obce
k 31.3.2004,  příjmy  2.161  tis.Kč,  výdaje
1.072 tis.Kč, rozdíl  1.089 tis.Kč

• Vyslechnutí  zpráv  předsedů  výborů
a komisí  o jejich činnosti za I.čtvrtletí 2004

• Seznámení  s  výsledkem  činnosti  komise
pro otevírání obálek

• Projednána  zpráva  o  stavu  bezpečnosti
v obci za rok 2003

• Projednání  stavu  vývěsných  skříněk  na
samoobsluze  a  schválení  obnovy  úřední
desky obce  

20. ZO dne 12.5.2004

• Projednán a schválen závěrečný účet obce
Žatčany za rok 2003

• Schválení  účetní  uzávěrky  příspěvkové
organizace  obce  ,Základní  škola  Žatčany
a schválení  převodu  konečného  zůstatku
roku 2003 do rezervy pro rok 2004 

• Schváleno rozpočtové opatření č.5
• Vyhlášení  potřeby  obce   na  provedení

stavebního dozoru při výstavbě podtlakové
kanalizace

• Vyhlášení  nabídky  na  provedení  opravy
sousoší  Nejsvětější  Trojice  a  na  návrh
vzhledu nového pomníku padlým

• Vyhlášení  podání  nabídky  na  zpracování
studie  Územněplánovací  dokumentace
obce Žatčany

• Vyslechnutí  informace  o  úspěšnosti
podaných žádostí o podporu z PRV 2004.
Bylo podáno celkem 5 žádostí, na 3 žádosti
jsme  obdrželi  dotaci,  2  žádosti  nejsou
dosud ukončeny

• Schválení  smlouvy  s  JMK  o  poskytnutí
dotace z rozpočtu kraje na SDH

• Projednána smlouva na  provedení stavby
podtlakové kanalizace Žatčany - I.etapa.

• Schváleno podepsání smlouvy s dodavate-
lem  stavebních  prací  VODKA  a.  s.,  Lito-
měřice

• Byla  projednána  nabídka  na  změnu
programů  v  kabelové  televizi,  dotazník
o zájmu  z  nabídky  bude  zveřejněn
v Obecním zpravodaji.

Ing. Oldřich Zapoměl, starosta obce



Svazek obcí REGION CEZAVA

Název Cezava se nespojuje jen s říčkou, která přes území bývalé jihovýchodní části
okresu  Brno-venkov  protéká,  ale  je  to  dnes  již  v  republice  velmi  známé  označení
dobrovolného svazku obcí takto pojmenovaných. 

Původně spolek pro obnovu venkova Cezava byl založen obcemi 1.6.1993 za účelem
společné činnosti při uskutečňování obnovy venkova. Z původních osmi zakládajících obcí se
rozrostl  za dobu své činnosti  na 15 obcí,  které se rozkládají v povodí říčky, úředně zvané
Litava, na ploše 156,6 km2 s počtem více než 20.000 obyvatel.

Za  dobu  své  existence  si  spolek  Cezava  vybudoval  jedno  z  prvních  míst  ve
společenstvích  obcí;  má  své  zastoupení  v  republikových  orgánech  a  několik  jejich
představitelů  bylo  zvoleno  do zastupitelstva  Jihomoravského  kraje,  v  němž  máme  dva
zástupce hejtmana a to ing. Šmída a Ant.Kmenta.

V  roce  2003  se  podle  zákona  128/2000  Sb.  Spolek  Cezava  přetransformoval  na
Svazek obcí Region Cezava, který dále ve stejném složení pokračuje ve své činnosti.

Za dobu své činnosti obce společně řešily :
• vydávání obecně závazných vyhlášek a předpisů
• sběr a likvidaci odpadů
• zavedení vodovodů do všech obcí
• výstavbu kanalizací a čistění odpadních vod
• instalaci místních orientačních systémů
• vytýčení, značení a vybavení  cyklostezek
• zpracování rozvojových plánů regionu
• vypracování studie na ozelenění krajiny
• vytvoření informačních center a vydání průvodce regionem
• a další nepojmenovaná činnost

Předsedou svazku obcí je RNDr. František Vymazal - starosta Moutnic. Předsednictvo
svazku se pravidelně každý měsíc schází na své schůzi, 4x do roka se koná valná hromada.

Svazek obcí Region Cezava je aktivním společenstvím obcí, jeho funkce v oblasti je
nezastupitelná.  Ve  svých  programech  rozvoje  připravuje  a  realizuje  záměry,  které  jsou
potřebné pro zabezpečení životních potřeb svých obyvatel, zlepšení vybavenosti obcí, v péči
o krajinu a zlepšení přírodního prostředí.

Pro občany obce, kteří se zajímají o turistiku, je na Obecním úřadě k dispozici  vydaná
mapa  a  průvodce Regionem Cézava.

Ing. Oldřich Zapoměl, starosta obce

Správní celek- Židlochovicko
Se zrušením Okresních úřadů byly vytvořeny nové územně správní obvody, v jejichž

čele stojí takzvané Obce s rozšířenou působností. Obec Žatčany je zařazena do správního
obvodu města Židlochovice .

Městský úřad Židlochovice má ve svém pracovišti v nové budově za mostem, Nádraž-
ní 750, samostatná pracoviště pro styk s občany, kde lze vyřídit všechny potřebné záležitosti
a doklady. Od počátku roku 2004 se zde vede i dopravní agenda včetně evidence vozidel.
Vydávají se zde i rybářské lístky.     

Sociálně právní ochranu dětí nadále zabezpečuje a vykonává Městský úřad Šlapanice
v Brně, na ulici Opuštěná 9/2, telefon: 533 304 111.

Ing. Oldřich Zapoměl, starosta obce



Lékařská služba první pomoci LSPP

S vytvořením nových správních obvodů přešla obec Újezd u Brna pod Šlapanice a
obec Žatčany pod Židlochovice. Naše obec ale stále patří pod zdravotní obvod Újezd u Brna
a i při poskytování LSPP se hlásíme více pod Brno, než k Židlochovicím. Proto také  nikdy
nebylo z naší strany občanům doporučováno, aby se o tzv. pohotovostní ošetření hlásili do
Židlochovic, ale aby tradičně vyhledali ošetření ve Šlapanicích nebo přímo v Brně, kde je v
nemocnicích zajištěna nepřetržitá služba. Výjezd pohotovosti  s lékařem je dosti omezen,
proto raději využívejte vlastní dopravu.

Lékařská služba první pomoci  Šlapanice (LSPP):
tel. 544 245 221

pracovní doba  : pondělí – pátek 15.30 – 22.00 hod
   sobota, neděle, svátek   7.00 – 19.00 hod.

• mimo uvedené hodiny se mohou občané obrátit na LSPP v Brně 
- pro dospělé Úrazová nemocnice Brno

- pro děti poliklinika „Bílý dům“, cestu přímo do Fakultní dětské nemocnice je lépe
konzultovat předem telefonicky s LSPP

• případně podle charakteru obtíží ( psychické problémy, gynekologické problémy)
přímo odd. příslušných nemocnic   

• doprava vlastním vozem, event. volat linku 155

Lékařská služba první pomoci  Brno:
• Úrazová nemocnice Brno, Koliště 41 – vchod z ulice Ponávka 6

tel. 545 538 407 (všeobec. pohotovost), tel. 545 538 111 (úrazy)

stomatologie pro děti i dospělé :
po-čt 13.00-6.00, pá 18.30 – po  6.00 (so, ne –nepřetržitě), tel. 545 538 407

• Poliklinika „Bílý dům“, Brno, Žerotínovo nám. 4
tel. 533 302 396, 542 216 511
pracovní dny 16.00 – 7.00, so, ne - nepřetržitě

 
• Fakultní dětská nemocnice Brno, Černopolní 9

Lékárna - nepřetržitá pohotovostní služba
• Lékárna Brno, Kobližná 7, tel. 542 216 388

Zdravotní záchranná služba (ZZS) – dispečink – tel. 155
• Je  určena  pro  občany,  kteří  se  ocitnou  v situaci  ohrožení  života  (tj.  mj.  každé

bezvědomí, autohavárie, podezření na infarkt, těžké popáleniny, silné krvácení, těžké
úrazy,..). Příjezd sanitního vozu a lékaře je organizován dispečery ZZS.

• Mohou volat  občané v době, kdy již není v provozu LSPP ve Šlapanicích, nemají
možnost vlastního odvozu a mají akutní potíže.

Upozornění :
Při každém kontaktu na LSPP a ZZS je občan povinen prokázat se průkazem zdravotní
pojišťovny, v krajním případě jiným dokladem totožnosti.

Ing. Oldřich Zapoměl, starosta obce,
Jana Jašová, OÚ



Krátce z obce
a) Oprava staré sýpky u Dvora je stále v nedohlednu, obec i ZD jsou se svojí slíbenou

účastí připraveni, připraven není správce státního majetku, Pozemkový fond ČR, který
doposud neuvolnil na opravu peníze.

b) Veřejně prospěšné práce - pokračuje se po zimním období v plánovaném programu
• 17.5.  byla  dokončena  na  podzim  2003  započatá  oprava  obrubníků  kolem

prolízaček, včetně výměny pískového podkladu.
• Provedla se stavební úprava skladu v základní škole
• Pokračuje se v údržbě zeleně u hřiště a kolem rybníka
• Provádí se zaizolování střechy márnice na hřbitově u mlýna.
• Nakoupily  se  nové  odpadkové  koše,  které  se  budou  instalovat  v  obci  a

u rybníka.
c) Nově z průběhu příprav na stavbu kanalizace:

• Ministr životního prostředí udělil naší žádosti o podporu výjimku v zařazení do
programu 1.2., který má vyšší podíl dotací.

• Proběhlo stavební řízení,  vodoprávní povolení bude vydáno do konce května.
• Dodavatelem stavby  byla v soutěži vybrána firma VODKA a.s., Litoměřice.
• Začátek výstavby podtlakové kanalizace I.etapa je závislý na poskytnutí dotace

ze SFŽP, podle naší žádosti by měla být zahájena v červenci.
d) V  areálu  střediska  ZD  bude  brzy  zřízena  nová  výroba,  která  bude  potřebovat

pracovníky pro kovovýrobu
e) Modelářský  klub  ALKA  vydal  aktualizovaný  jízdní  řád,  který  byl  k  odkoupení

v obchodech. Děkujeme za jeho sestavení.
f) Některý náš „dobrý“ příznivec již podruhé ukradl z tenisového hřiště stůl, lavici a židle.

Když je tak potřeboval, ať si jich "užije". Kdo poradí, jak je zabezpečit proti další
nežádoucí návštěvě?

g) Tříděné odpady - sběr obalů od nápojů ( tetrapack). V letošním roce byl zaveden  sběr
nového druhu odpadů do speciálních oranžových pytlů, které se prodávaly za 5
Kč/ks na OÚ. Vlivem toho, že rozšíření sběru tetrapacků je dotováno, od května se
pytle neplatí. Naplněný pytel se odevzdá 1x za 14 dnů na skládce u hřiště. Kdo z
občanů ještě pytel na tetrapacky nemá, nechť si jen vyzvedne poprvé na OÚ, za
odevzdaný pytel obdrží každý na skládce zdarma pytel nový. Zájmem obce je sběr
tetrapacků rozšířit až na celou spotřebu v obci.

Ing. Oldřich Zapoměl, starosta obce

Začínáme třídit nápojové kartony - TETRAPACKY
Vícevrstevný  nápojový  obal  je  v současné  době  jeden  z nejpoužívanějších

nevratných obalů na mléko, mléčné výrobky, džusy, šťávy, víno a další potraviny. Po použití
velmi  často  skončí  ve  spalovně nebo  na  skládce.  Zatím  nejohleduplnější  k životnímu
prostředí je recyklace nápojových kartonů, která může probíhat dvěma způsoby:

• v papírnách - papír tvoří většinu tohoto obalu, takže je možné jej zpracovávat
stejně jako starý papír. Zbytky hliníku a polyethylenu lze využít přímo v papírně
při výrobě páry nebo pro ohřev vody či dále zpracovat na palety apod. 

• na speciální lince - nápojové kartony se rozdrtí a drť se za tepla lisuje do desek,
které je možné použít např. jako stavební izolace. Taková linka funguje také v
ČR. 

Pro úspěšnou recyklaci je třeba, aby tetrapacky byly před vložením do pytle čisté, bez zbytků
potravin. Lidé je musí rozříznout nebo sešlápnout a poté vložit do speciálních oranžových
pytlů. Kvalita sbíraného tetrapaku je základní podmínkou pro následnou recyklaci. 

 Lukáš Jurečka 



Výstavba kanalizace

Výstavba  kanalizace  je  z  důvodu  nedostatku  obecního  majetku,  který  je  nutno
zastavit proti nízkoúročené půjčce od SFŽP, rozdělena do dvou etap:

• První etapa podtlakové kanalizace je výstavba vedení do Měnína, čerpací stanice
u Dvora, jedna větev od č.8O kolem hřbitova k domu č.301 (Z. Krejčí a po křižovatku
u Březinového) , druhá větev od Dvora po č.144 (Adéla Lauterbachová) dále kolem
Ovčíren až po č.278 (Michl Dušan) a celá pravá strana Návsi.

Výstavba kanalizace bude zahájena, podle data přiznání podpory ze Státního fondu
životního prostředí (SFŽP) v měsíci červnu 2004; její I. etapa má být dokončena do prosince
2005. V první fázi výstavby bude vybudována tlaková přípojka vody na ČOV Měnín a začne
se stavět strojovnou na ploše bývalého střediska údržby silnic u Dvora. Souběžně s tím bude
probíhat výstavba dvou větví podtlakového vedení do obce, a to po obou stranách silnice až
po výše uvedená místa. Jak daleko se v roce 2004 dostaneme, nelze dnes odhadnout. Vše
závisí jen na financích. Připojování kanálů z jednotlivých domů se bude provádět v závěru
výstavby, tj. asi v polovině roku 2005. Na domovní přípojky bude nutné mít připraveno pro
jednotlivé domy opět  projekty  a  stavební povolení. Tak  jako  při  budování  vodovodu se
budeme snažit zajistit hromadné vyřízení dokladů. 

Pokud někdo ve svých domech provádí přeinstalaci odpadních potrubí, vyveďte si při
jednom kopání i  samostatný vývod na splaškové vody (voda z kuchyně, koupelny, WC,
pračky).  Do splaškové kanalizace bude zakázáno vypouštět srážkovou vodu; na to bude
sloužit stará kanalizace.

Souběžně s výstavbou I. etapy bude podána žádost o získání podpory z některého
zdroje pro II. etapu. V druhé etapě bude potrubní systém položen v místech, která ještě
nebyla prove-dena:

• Druhá etapa výstavby -  rok 2005 -  celé Kousky od č. 301 po konec k Újezdu a
ke křižo-vatce  u Březinového,  dále  po  Lozartovo  č.49,   celý  Vrchní  konec  k
Nesvačilce.

 II. etapu bychom chtěli ukončit do prosince 2005. Opět záleží na cizích penězích.

Rozpočet nákladů na akci Podtlaková splašková kanalizace obce Žatčanyt:

I. etapa       základní cena      29.683 tis.Kč    DPH 19%  5.640 tis.Kč       celkem 35.323
tis.Kč   

II. etapa                                    5.507 tis.Kč                      1.046 tis.Kč                     6.553
tis.Kč

__________________________________________________________________________
rozpočtový náklad celkem    35.190 tis.Kč                      6.686 tis.Kč                    41.876
tis.Kč

Délka kanalizačních řadů celkem  bude   11.820,4 m    
Ing. Oldřich Zapoměl, starosta obce 
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5.3. Beseda o historii Kouta
Kronikář obce p. Josef Sedláček připravil nejen pro obyvatele této žatčanské čtvrti

velmi  zajímavou  besedu  spojenou s rozsáhlou  výstavkou.  Podrobně  se  zabýval  historií
Kouta, jeho domy i obyvateli. Nechyběly úryvky z dobových kronik. Na závěr se uskutečnila
podnětná diskuse. Součástí besedy byla i instruktáž k sestavení rodokmenu. 

Vladimíra Sedláčková

12.4.  Pomlázková  pochůzka
s místní lidovou hudbou

Tak jako v minulých letech i
o  letošních  Velikonocích  se
pomlázka neobešla bez  hudby a
zpěvu  lidových  písní.  Počasí  se
vydařilo,  muzikanti  se  sešli,
nástroje  naladili,  kolečka  na
„vozéčku“  promazali  a  celou  ves
obešli.

 Lukáš  Jurečka

17.4 Divadelní představení Tak
jde čas aneb Na počátku bylo Slovo

Ochotnický soubor z Podivína po roce opět zavítal do Žatčan a předvedl své nové
představení o životě a smrti Ježíše Krista. Představení bylo doprovázeno vhodně upravenou
hudbou a zpěvem. Autorem inscenace je žatčanský rodák P. Pavel Křivý.

25.4. Ladislav Stroupežnický: Naši furianti
Ochotnické divadlo J. K. Tyla z Újezdu u Brna předvedlo své úspěšné představení.

O přestávce si mohli návštěvníci prohlédnout rozsáhlou fotoreportáž z přípravy inscenace.
Po představení byli herci odměněni vděčným potleskem.

Vladimíra Sedláčková
30.4. Pálení čarodějnic

S posledním dubnovým večerem se  na  žatčanské hřiště  slétli  malí  čarodějníci  a
čarodějnice. Místní jednota Orla připravila pro děti večer s „upálením čarodějnice“. Dříve, než
k tomu došlo, si mohly všechny děti vyzkoušet své dovednosti v různých disciplínách, které

pro  ně  připravily  cvičitelky  Orla  p.
Dokoupilová  a  p. Škrháková.  Než  se  děti
vystřídaly  v soutěžích,  nachýlil  se  večer  a
mohl  se  zapálit  táborák,  v jehož středu se
tyčila  slaměná  čarodějnice,  kterou  vytvořil
pan Josef Fiala. Delší posezení u táboráku
překazily blížící se černé mraky, ze kterých
se  nakonec spustil  déšť,  který  nás  zahnal
domů. Dětem se netradiční podvečer určitě
moc  líbil,  a  kdyby  i rodiče,  kteří  je
doprovázeli, ztratili ostych a dokázali s nimi
soutěžit v čarodějnických kostýmech, byl by
jistě  ještě  veselejší. Příští rok  se  můžeme
sejít  v ještě  větším  počtu  a  v ještě

strašidelnějších maskách.
Eva Stiborová

 



8.5. Pochod do Starého lesa
V sobotu 8. května uspořádala TJ Sokol Žatčany již 12. ročník sportovního dopoledne

pro děti „Pochod do Starého lesa“.
Závod, původně plánovaný na 24. dubna, musel být kvůli špatnému počasí o 14 dní

posunut.
Tentokrát počasí všem účastníkům přálo, bylo krásně slunečno, avšak účast byla o

něco nižší než v předchozích ročnících, pravděpodobně kvůli změně termínu.
Na start se dostavili malí závodníci převážně ze Žatčan, méně než obvykle bylo dětí

ze Sokolnic  a  Telnice,  z ostatních  obcí  se  závodníci  nedostavili.  Nejvíce  zastoupenou
kategorií s počtem 29 účastníků byla Mateřská škola vedená ředitelkou MŠ pí.  Cábovou.
Právě tyto děti se podle jejich slov na závod nejvíce těšily.

Pro 90 účastníků bylo na trase připraveno 7 soutěžních disciplín, například poznávání
zvířat podle obrázků,  lov  rybiček magnetickou udicí, hod do koše a  na cíl nebo střelba
ze vzduchovky.

Po  příchodu do  Starého  lesa  čekal  na  všechny děti  teplý  čaj  uvařený ženami-
důchodkyněmi a hlavně zapálený táborák k opékání špekáčků.

Velmi zajímavou ukázku leteckých modelů dětem připravili členové Modelářského
klubu Alka Žatčany, kromě modelů letadel řízených rádiem děti upoutaly také starty malých
raket. Modeláři mezi nimi jistě najdou mnoho dalších příznivců.

Ještě před rozdáním diplomů a cen pro vítěze závodu proběhlo vyhodnocení soutěže
o nejvtipnější básničku na zadané téma. Nejednalo se ani tak o zadané téma, ale o několik
navzájem  nesouvisejících  slov.  Samozřejmě,  šlo  spíše  o  legraci.  Básničky  přečetla  a
odměny účastníkům předávala osobně a v působivém převleku „čarodějnice“ paní Stiborová.

Ze žatčanských účastníků zvítězili ve své věkové kategorii: Vítek Krpenský, Lukáš
Fábry, Ester Nováková, Tomáš Kalla a Martina Horáková.

Dík pořadatelů patří všem 14-ti rozhodčím u jednotlivých soutěží, ženám za přípravu
čaje a péči o malé účastníky, Mysliveckému sdružení za zapůjčení chaty a okolí ve Starém
lese a modelářům z klubu „Alka Žatčany“.

Spokojené úsměvy na tvářích dětí, které se po poledni rozcházely do svých domovů,
nás  pořadatele  zavazují,  abychom  i  v příštím  roce  uspořádali  tentokrát  již  13.  ročník
„Pochodu do Starého lesa“.

Jiří Ryba, starosta TJ Sokol 

9.5. Volejbalový turnaj
V neděli 9. května se konal již tradiční volejbalový turnaj „O pohár starosty obce“. Bohužel se
zúčastnila pouze 4 družstva, takže délka zápasů se prodloužila z 15-ti na 25 bodů, abychom
si toto sportovní odpoledne užili a pořádně si zahráli.

Byla škoda, že se nedostavili diváci v hojnějším počtu, aby hráče povzbuzovali  a
dodali  tak  celému turnaji  tu  pravou sportovní atmosféru,  která  byla  částečně narušena
deštěm.

Zvítězilo  družstvo  zastupitelstva,  které  svůj  opětovný  úspěch  oslavilo  lahví
šampaňského a výborným dortem, na kterém si pochutnali všichni, kteří se nezalekli deště a
vydrželi až do konce.

Eva
Stiborová

16.5. Oslava Svátku matek
V bohatém programu vystoupily děti z mateřské i základní školy a dívky z kroužku

aerobiku  TJ  Orla.  Za  bouřlivých  ovací  předvedli  tatínkové  pohádku  Sněhurka  a  sedm
trpaslíků. Součástí besídky byla i výstavka o nejkrásnější srdíčko. Všechny maminky dostaly
na památku přáníčko.

Vladimíra Sedláčková



Předpokládané kulturní a společenské akce v červnu – září

Karla Jarošová

Pozvánka na tradiční hody,

 které se uskuteční ve dnech 5. – 7. června 2004 s tímto programem:

Sobota 5.6. – 20.00 h Předhodová zábava, hraje skupina IMPULS.

Neděle 6.6. – 14.30 h Krojovaný průvod obcí
16.00 h Lidové tance a písně z Brněnska – předvedou děti

Česká beseda – zatančí stárci
20.00 h Hodová zábava, hraje krojovaná dechová kapela

NENKOVJANKA

Pondělí 7.6. – 19.00 h Ženáčské hody, hraje skupina BONAPART

Za příznivého počasí se zábavy uskuteční na návsi.
Srdečně zve TJ Orel

5.6 Předhodová zábava Orel
6.6 Průvod stárků, krojované hody pod májí Orel
7.6 Krojované ženáčské hody Orel
25.6 Táborák ke konci školního roku Orel
srpen Loučení s prázdninami - dětská diskotéka Orel
26.9 Volejbalový turnaj O pohár starosty obce Obecní úřad



Mateřská škola „Sluníčko“

Příchod  jara  a  velikonoční  svátky
jsme s dětmi přivítali pestře vyzdobenou MŠ
a  pozváním  všech  ostatních  dětí  a
dospělých  na  Den  otevřených  dveří
„Probouzení  jara“.  Dětí  s naší  pomocí
upekly  a  nazdobily  perníčky,  vyrobily
přáníčka a dárečky pro všechny příchozí.

Využili jsme i pozvání žatčanské ZŠ
a shlédli představení „historického šermu“,
který  zaujal  především  naše  odvážné
chlapce.

Děti navštívily divadlo Bolka Polívky
a představení Michala Nesvadby „Michal je
pajdulák“.

Také  jsme  využili  příležitosti  a
pozvali  do  naší  školy  herce  Genus
s pohádkou Bob a Bobek – pozvány byly i
všechny  žatčanské  děti,  které  ještě
nenavštěvují  naši  školu,  pohádku  jsme
spojili se zápisem do MŠ na nový školní rok.

Pozváni byli i herci manželé Trnkovi
s hudebním  pořadem  k velikonočním
svátkům „Hody, hody, doprovody“, kdy jsme
k nám pozvali i žatčanské školáky.

I  naši čtyři předškoláci se zúčastnili
soutěže v atletice v Brně Pisárkách, kde se
sice  neumístili  na  prvních  místech,  zato
však  poznali  spoustu  kamarádů  a
vyzkoušeli si své sportovní dovednosti mezi
ostatními dětmi.

Naší  další  společnou  akcí  byl
pochod do Starého lesa s TJ Sokol, kde děti
cestou  plnily  různé  úkoly  a  na  chatě  si
opékaly špekáčky. Pěkné počasí nám přálo
a my prožili spokojené sportovní odpoledne.

Na  oslavě  Svátku  matek  v orlovně
děti  předvedly  krátký  program.  Děvčátka
vystoupila  v nových  sukénkách,  které
dostaly darem.

Dále  pokračujeme v dalších  lekcích
plavání v krytém bazénu v Blučině, kde se
děti učí nebát vody, dovádíme na sluníčku –
vybudování  nového  posezení  pro  děti  na
zahradě,  možnost  téměř  celodenního
pobytu  venku,  za  což  chceme  poděkovat
místním podnikatelům.

Začátkem měsíce května jsme přijali

do naší MŠ na jedno uvolněné místo tři děti,
které  navštěvují  naši  školu  jen  pět
kalendářních dnů v měsíci. Věříme, že i jim
se bude mezi námi líbit  a prožijí do konce
školního  roku  s námi  spoustu  pěkných
zážitků, protože nás čeká ještě několik akcí,
např. školní výlet do ZOO Hodonín, MDD ve
Slavkově,  „Sluníčkové  odpoledne“  v naší
MŠ,  Bobřík  odvahy, výlety, návštěva v ZŠ
Telnice, aj.

Ivana Cábová, MŠ

Zprávičky z naší školičky

Letošní školní rok byl na ně opravdu bohatý. O spoustě z nich jsme vás informovali
v místní kabelové televizi. Dovolte tedy připomenout alespoň některé.

Samotné zahájení školního roku proběhlo v tak  trochu kouzelnickém duchu. Před
školou se to  1. září hemžilo příznivci Harryho Pottera, kteří vyměnili aktovky za kouzelnické
hůlky a létající košťata. Na nich jsme pak dolétli až k živým rytmům novamby a společně si
zatančili na žatčanském náměstíčku. A že nás tam tehdy bylo! Za přítomnosti štábu televize
Nova jsme ze sebe vydali to nejlepší. Malým mráčkem na našich tvářích pak byla snad jen ta
skutečnost,  že  jsme  se  nedostali  do  novambáckého finále.  Ale  i  tak  to  za  tu  skvělou
atmosféru stálo. A  že nám po tom výkonu pořádně vyhládlo a blížily se Vánoce, uspořádali
jsme  s velkou pomocí rodičů  našich žáků  předvánoční  lahůdkářské  hody.  Se  strachem
v očích jsme sledovali umění našich malých kuchařů a kuchařek. Když pak ale své umění
vystavili na vánoční tabuli,  zrak jen přecházel. Tolik  dobrot  pohromadě jsme snad ještě



neviděli. Uznejte sami,  že těch pár  kilogramů bylo nutno opět  ztratit.  To se povedlo na
tradičním Karnevalovém reji,  který ve školní družině uspořádala paní vychovatelka Jana
Doláková. Děti si daly na maskách opravdu záležet a tak  jsme měli příležitost seznámit se
s indiánskou rodinkou, párkem ostřílených pirátů a nesměli chybět ani zástupci pohádkové
říše. Vodníci a vodnice, bílá paní, Pipi punčochatá. Vedle diskotéky čekala na děti  celá
spousta rafinovaných soutěží, při kterých se často pořádně zapotily. 

Zatím to vypadá, že u nás ve škole jen jíme a tancujeme, ale teď vás přesvědčíme
o opaku. Na podzim totiž proběhl mezinárodní
Den stromů. My se s dětmi aktivně zapojili a
celý  tento  den  jsme  věnovali  ochraně
životního prostředí. Vždyť před naší školou je
také  nádherný kus  přírody se  stromy,  které
děti často ani neznají. Pěkné dopoledne jsem
také strávily v  těšanské kovárně. Tady na nás
dýchl  kus  historie  a  zjistili  jsme,  že i  černé
řemeslo  může  být  krásné.  Zatím  poslední
školní akcí bylo pozvání pana doktora Ryby do
Starého lesa. Připravil si zajímavé povídání o
lesní zvěři.  I když to  ten den na jaro  vůbec
nevypadalo a vítr nám na hlavách zlomyslně
vytvářel  legrační  účesy,  ohřáli  jsme  se  u
ohniště  nad  dozlatova  opečenými  (někdy
trošku černějšími) špekáčky.

Při  výčtu  všech  školních  aktivit
nesmíme  zapomenout  ani  na  dvě  divadelní
představení,  jedno z dob  husitských válek a
druhé velikonoční, návštěvu pana kouzelníka,
vánoční setkání maminek a další. Ještě nás
čeká  školní  výlet  na  hrad  Veveří,  který
zakončíme projížďkou po brněnské přehradě.

Lenka Hotařová, učitelka 2. třídy ZŠ
Lahůdkářské hody.

Prospěšné zastavení

Hovoří-li  dnes  lidé,  ale  i  sdělovací  prostředky  o  školství,  nehýří  většinou  příliš
optimismem. Ubývá dětí, ruší se školy, učitelé si stěžují na nízké mzdy, uplatňován má být
Rámcově vzdělávací program, přičemž se neví, co všechno tahle novinka ve skutečnosti
přinese…

To  všechno mi  proběhlo hlavou, když jsem  nedávno stála  na  dvoře  naší školy
a z levé strany mě hřála nově vybudovaná klubovna leteckých modelářů a školní sklad. Díky
nápadu pár nadšenců, za přispění šikovných  rukou zdejších řemeslníků, ale i důchodců,
hlavně  však  za  aktivní  podpory  obecního  úřadu  a  místního  zastupitelstva  tu  vznikly
rekonstrukcí chátrajícího domku. Také školní dvůr dostává úpravami kýženou podobu. 

Pohled mi sklouzl na prosklenou verandu, za níž děti  ve školní družině zkoušely
kostýmy na  chystaná vystoupení ke Dni matek. Pro nezasvěcené samozřejmost. Ale ani
pedagogický sbor, či žáci se během týdne už nepozastaví nad tím, že školní družina nemusí
trávit odpolední program pravidelně v jedné ze tříd, bez vlastního vybavení.  Přitom to není
tak dávno, něco přes dva roky, kdy jsme o všem, co máme se žáky k dispozici, jenom snili.
Popravdě řečeno jsme v to téměř nevěřili. Uvolněním a  úpravami  bytu ve škole  přibyla
k užívání vybavená kuchyňka, malá umývárna, herny pro školní družinu, díky celostátní akci
INDOŠ počítačová učebna se třemi počítači.  V každé třídě je k dispozici televizor a
video…

Proč o tom všem píši? Protože jsem přesvědčena, že zdaleka ne v každé obci má
škola  takovou  podporu  zřizovatele  jako  v Žatčanech.  Ne  podporu  slovy,  ale  úsilím



o zkvalitnění materiálně technické základny tohoto výchovně vzdělávacího zařízení, účastí a
zájmem představitelů obce o vše, co se  uvnitř děje.

Píši o tom také proto,že v době, která rozvoji školství evidentně nepřeje (s postesky
v úvodu plně  souhlasíme), je  třeba  se  umět  zastavit  a  těšit  se  z toho,  co  se  podařilo.
Z tohoto hlediska si my, zaměstnankyně školy, máme skutečně čeho považovat. Nejde jen o
hezké prostředí dvojtřídky, které by  mohl kdekdo závidět, již zmíněnou podporu obce, ale i o
pracovní kolektiv, kde se vzájemně „nežereme“ a občas se na sebe i těšíme.  Kde totiž
dobíjet  energii,  hledat  potřebný nadhled,  ale  i  klidné nervy  při  současné  nízké  prestiži
učitelského  povolání,  než  právě  mezi  sebou,  rodinou  a  zřizovatelem.  Vždyť  povědomí
rodičovské veřejnosti,  že školy  doslova  bojují  o  žáky, tu  tam leckomu nasazuje růžky,
zdaleka ne vždy ke prospěchu věci.

Indiáni tvrdí, že posuzovat druhého může pouze ten, kdo alespoň rok chodil v jeho
botách. Kdo někdy učil ví, že bez vztahu k dětem a k tomuto povolání by  ve školství nikdo
trvale  nezůstal.  Zvláště  při  současné  všeobecně pozměněné hierarchii  hodnot  a  často
i uvolněnější morálce. Nejen dětí.

Nemějte mi proto v závěru za zlé výzvu, nebo spíše prosbu. Važme si obě strany
fungující malé školičky, kde by nám při vzájemné spolupráci neměly uniknout žádné projevy
šikany,  či  dalších  negativních  projevů,  provázejících dnešní  dobu.  Přechod  na  právní
subjektivitu,  který  zatížil  ředitele  mnoha  dalšími  starostmi  sice  zejména malým školám
neprospěl, ale přesto věříme, že děti, učitelé, ale i rodiče budou do té žatčanské chodit rádi.

 Dr. Danuše  Šklíbová, ředitelka školy

Červen – měsíc myslivosti a ochrany přírody

Pro  výše  uvedený  název  nebyl  červen  vybrán  náhodou.  Právě  v jeho  průběhu
dochází  k největším projevům rozmnožovacího  pudu,  který  je  vlastní  jak  ptákům,  tak  i
ostatním volně žijícím zvířatům v našem okolí.

Z myslivecky obhospodařované zvěře vyvádějí např. srny svoje srnčata – jedno ale
nejčastěji  dvě,  druhé  a  třetí  vrhy mají  zaječice a  hlavně se  z vajíček proklubávají malí
bažantíci a koroptvičky. Je  to  období  krásné,  pro  udržení a  případné zvýšení  stavů
zvěře rozhodující, ale také pro samotná mláďata nejvíce rizikové. Nemají totiž ihned po
narození vybudovány obranné instinkty proti nástrahám, které na ně v přírodě čekají. Právě
v měsíci červnu od nás vyžadují největší péči a ochranu.

Myslivci se proto obracejí na spoluobčany se žádostí o pomoc při ochraně mláďat
zvěře.  Jedná  se  například  o  tradiční  a  v naší  obci  velmi  rozšířené  procházky  s volně
pobíhajícími psy. Tito mohou bažantí slepici nebo koroptvičku při hnízdění vyrušit, a pokud
při tom dojde k poškození vajec, na hnízdo se většinou již nevrátí.

Další, pro zvěř rizikovou činností, je kosení pícniny – trávy a vojtěžky. Pokud někdo
z občanů při tom nalezne hnízdo a ochrání jej až do vyvedení kuřat, obdrží od myslivců za
odměnu jednoho bažanta.

Nalezená hnízda můžete  nahlásit  kterémukoliv  členovi  M.S.Jménem ohrožených
mláďat předem děkují myslivci.

Jiří Ryba, myslivecký hospodář



Pozvánka do knihovny
„Knihy jsou lidem tím, čím perutě ptákům.“

Ano, pozvedají nás. Dovolují nám prožívat stejné okamžiky s hlavním hrdinou, dostat
se do dob dávno minulých a do míst na míle vzdálených, najít důležité informace či poznat
život významných lidí.

Zkrátka,  každý má v oblibě právě ten svůj žánr. Proto věnujte, prosím, pozornost
těmto řádkům! Česká republika hledá nejoblíbenější knihu. Pokud máte i Vy knihu svému
srdci nejbližší, zapojte se do celonárodního hlasování.

Celá republika hledá nejoblíbenější knihu. Která je ta Vaše ??? Přemýšlejte o knize
svého života a odevzdejte pro ni svůj hlas. Průběh ankety můžete sledovat v médiích, na
webové stránce www.mojekniha.cz , nebo právě v naší knihovně.

Naše obecní knihovna se rozrostla o nové tituly. Přijďte si vybrat, každý pátek od 17
do 19 h do budovy MŠ.

Novinky :

• Pro děti a mládež: 

Kinel – Rákosníček a rybník

Čapek – Dášenka čili život štěněte

Čtvrtek– Kotě z Kocourkova

Salgari– Sandokan

Arnold – Děsivá věda – Vesmír, hvězdy a

slizcí ufoni

Svojtka– Nový školní atlas

• Pro dospělé:

Ludlum– Projekt Kasandra

Agent bez minulosti 

Hassel– Gestapo

• Detektivky: 

Mc Bain – Sekera
Christie – Smrt na Nilu
Borovička – Smrt měla hluboký výstřih
Frýbort – Malý český bordel
Švandrlík – Starosti Korunovaných Hlav
Márguez – Sto roků samoty
Newmann – Prokletý rod
Borská – Doktorka z domu trubačů
Javořická – Lodě, které se potkávají
Lughit – Kdo mi pomůže 

Jednou navždy
Gulbranssen – Věčně zpívají lesy

Není jiné cesty 
Clement – Tajemství kliniky ( lékařský

trihller)
Silverberg – Síň slávy – 1929 – 1946 –

SF
povídky

Andrews – čtyřdílná románová sága:
Kapky deště 
Zásah blesku
Úder hromu 
Na konci duhy 

V roce 2004 si můžete půjčit nové tituly časopisů : 
100 + 1, Maminka, TOP magazín pro dívky, Zdraví, Udělej si sám pro kutily, Lidé a země,
Bydlíme, Zahrádkář,  Přísně tajné – fakta, Kačer Donald, Vlasta, Bravo Girl, Čtyřlístek. 

Miluše Lengálová, knihovnice



Historie Kouta
Dne 5. března uspořádal kronikář obce na faře
výstavku  a  besedu  o  historii  Kouta.  Na
výstavních  panelech  byl  každému  domu
věnován  jeden  list  s  fotografií,  stručným
popisem  jeho  historie,  jmény  vlastníků  od
poloviny 19. století až po současné vlastníky.
K některým  domům  byly  doloženy  staré
stavební plány a dobové fotografie.  Účastníky
nejvíce zaujalo,, jak často dochází ke změnám
vlastníků domů a jak se Kout v průběhu času
měnil.   
Koutu  se  takto   říkalo patrně   již  v  dávných
dobách, protože je situován mimo hlavní silnici.
v  pomyslném  koutku  obce.  První  písemná
zmínka  názvu  je  doložena  ve  Vlastivědě
moravské z r. 1910 od  Antonína Kratochvila.
Čteme  tam,  že rovnoběžně  s  ulici  Hlavní
( Náves  )  odbočuje  na  severozápadě  ulice
KOUT,  nejjižnější  části  návsi  se  říká  Horní
konec a při silnici do Újezda vznikla ulice Nová
(nebo Újezdská). Zatímco na Návsi  žili bohatí
sedláci (půlláníci), v Koutě byly jen 3 čtvrtlány a
malé chaloupky, jinde bydleli chalupníci. 
Při číslování domů v roce 1771 stálo  v Koutě
jen 5 domů, na čísle 22 (nyní Jaroš), čísle 23
(Sýkora)  a  čísle  24  (Jambor)  hospodařili
čtvrláníci.  Chaloupky  byly  na  číslech  25
(Svoboda) a  26 ( Podloucký) byly chaloupky.
V  Koutě  bylo  v  té  době dostatek  stavebních
parcel  a tak se rychle rozrůstal. Ještě do konce
18. století bylo nově postaveno dalších 5 domů,
na přelomu 19. století bylo v Koutě již 22 domů.
Poslední dům v ulici s číslem 99 byl postaven
v roce  1928  a  patřil  rodině  ševce  Josefa
Lozarta  (po  smrti  A.  Lozarta  v  r.  2002  je
opuštěn).
 Rozvoj  Kouta  tím  byl  ukončen,  protože  za
Lozartovým domem,  který  končí  srázem,  už
nebyly vhodné stavební pozemky.
V roce 1945 bylo v Koutě 23 domů, všechny
byly obydleny a žilo v nich 70 lidí. Koncem roku
2003 je zde 21 domů s 59 obyvateli, 6 domů je
neobydlených. V minulém století bylo zbouráno
9  domů  a  na  jejich  místech  postaveny
modernější domy. V Koutě žije 11 manželských
párů, 2 vdovy a 1 vdovec. Dětí do 14 let je nyní
15, důchodců 10. Nejstaršími občany ulice jsou
Ludvík  Podloucký  a  Ludmila  Poláčková.  Jen
v jednom  domě  se  uchoval  původní  rod
( Fialovi), a dva  domy si zachovaly   nezměně-
ný  původní  venkovní  vzhled  (fara  a  dům
Ohnišťův).
V roce 1941 byla do Kouta postavena betonová

silnice místní firmou zednického mistra  Josefa
Rujbra.  Začínala  naproti  domu  Habigerových
č.  2.  Při  úpravě  návsi  v  r.  1995  byla  část
betonky  od  státní  silnice  po  Vymazalovo
rozšířena a pokryta asfaltem.
Obec kdysi neměla vlastní školní budovu, proto
si  k  vyučování  pronajímala  vhodné  domky,
většinou v Koutě. Teprve v roce 1832 koupila
chalupu pod doškem číslo 25 (domek po Anně
Stiborové), zbourala ji a postavila novou. Tam
se  učilo  až  do  postavení školy  nové v  roce
1893.
Také farní budova má svoji historii. Se zánikem
samostatné  farnosti  ve  středověku  zanikla  i
fara.  Teprve  v  roce  1920  koupila  Kostelní
jednota staré hospodářské stavení na nynějším
místě  a   do  roku  1929  jej  přestavěla  pro
potřebu fary. Na faře bydleli nepřetržitě kněží
od roku 1919 do roku 1963. Po smrti P. Bébara
byla opuštěna, pustla až hrozilo, že bude muset
být  zbourána.  Díky  farníkům  je  budova  již
několik  let  postupně  opravována  a
modernizována, letos  mají  být  veškeré  práce
dokončeny. 
Funkci starostů zastávalo z Kouta pět občanů:
Prvním byl Martin Zapomněl z čísla 24 (1849),
později  Josef  Sedláček  (1883-1887)  a
František Sedláček  (1906 -  1909) z čísla 22,
Josef  Sedláček  st.  (1913  –  1923)  a  Josef
Sedláček (1990 - 1998) z čísla 81. Na čísle 23
bydlel v letech 1919 - 1925 význačný brněnský
stavitel Václav Dvořák,  z  čísla  37 je  od roku
1999  předsedou  zemědělského  družstva
Ing. Franti-šek  Poláček  a  z  čísla  90  pochází
člen řeholního řádu Legionáři Krista Jiří Brabec,
studující teologii v zahraničí. 
Jednou z mnoha zajímavosti Kouta je, že se 
v něm v roce 1980 pořádaly soukromé hody.
Došlo k tomu proto, že tehdejší MNV nechtěl
oficiální hodovou zábavu povolit, protože stárci,
pocházející většinou z katolických rodin, chtěli
jít v krojích do kostela na hodovou mši sv. Ti se
přesto domluvili, že ráno do kostela krojovaní
půjdou  a  odpoledne  budou  hodovat  před
Sedláčkovým domem č. 81. Postavili si menší
májku, na zábavu donesl každý něco k snědku
a  pití,  vyhrával  místní  národopisný  soubor
Cezava  a  hudba  z  magnetofonu.  Hody  byly
veselé,  k  chase  se  přidávali  další  hodovníci,
hodovalo se až do noci.
Historie Kouta je podrobně popsána v brožuře
vydané v roce 2003. Obsahuje 34 listů s 29-ti
fotografiemi.        

   Josef Sedláček, kronikář obce 
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