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Ocenění Oldřicha Tichého

ZE ZASTUPITELSTVA

V areálu Hasičského záchranného sboru JMK v Brně se
v úterý 5. března 2013 konalo zasedání Bezpečnostní rady
Jihomoravského kraje. K hlavním tématům jednání patřila
především problematika úzké součinnosti Jihomoravského
kraje s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského
kraje jako základní řídící složkou Integrovaného záchranného systému. Jednání, které řídil hejtman Michal Hašek, se
zúčastnil také generální ředitel HZS České republiky Drahoslav Ryba.
Na závěr jednání Bezpečnostní rady kraje hejtman Hašek
předal medaile Jihomoravského kraje celkem jednadvaceti profesionálním a dobrovolným hasičům za dlouholetou
práci na úseku požární ochrany. „U dobrovolných hasičů šlo
v řadě případů o lidi, kteří se požární ochraně věnují několik
desítek let, takže se jedná o ocenění jejich celoživotního nasazení. Jejich práce si velice vážím. Dobrovolní hasiči jsou
navíc dnes jednou z mála posledních fungujících spolkových
struktur na celé jižní Moravě. Jsem hrdý na to, že se na dobrovolné i profesionální hasiče mohu jako šéf Integrovaného
záchranného systému kdykoliv spolehnout,“ zdůraznil hejtman Hašek.

ROZPOČET NA ROK 2013
Zastupitelstvo na svém lednovém zasedání schválilo rozpočet obce na rok 2013.
Při tvorbě vlastního rozpočtu jsme vycházeli z možností příjmů a potřeb financování provozu obce na tento rok.
V příjmové oblasti jsme vycházeli ze stavu minulého roku a
rozpočtového určení daní schváleného od roku 2013. V loňském roce byly příjmy ze sdílených daní 5 200 tis. Kč. Kalkulačka RUD spočítala příjmy ze sdílených daní pro Žatčany ve
výši 6 700 tis. Kč. Z důvodu vývoje finanční situace státu a
výběru daní jsme do rozpočtu začlenili příjmy z RUD ve výši 5
880 tis. Kč. S dalšími příjmy předpokládáme příjmovou část
21 961 200 Kč. Z toho dotace na biokoridor 14 mil. Kč
Ve výdajové části bylo vycházeno z potřeb zajištění chodu
obce dle výdajů roku 2012. V investicích se opět objevily
finance na komunikaci Na Šanhaji. Tato stavba doposud
nebyla realizována z důvodu nutnosti úpravy projektu, která
vyplynula během loňského roku. Dále počítáme s chodníky
v ulici K Nesvačilce a v Kalvodové uličce. Předpokládáme
také investice do školy. Výdaje na výsadbu biokoridoru 14
mil. Kč.  Celkové výdaje jsou plánovány na 24 255 200 Kč,
splátka úvěru kanalizace 444 000 Kč. Výdaje s financováním 24 699 200 Kč. Rozpočet byl schválen jako schodkový.
Pro vyrovnání rozpočtu bude použito rezerv minulých let ve
výši 2 738 000 Kč.

Rozpočet obce Žatčany na rok 2013
položka
1111
1112
1113
1121
1211
1511
13
1340
1351
1355
2111
211
213
214
23
312
4111
4112
4116
4113
8115

PŘÍJMY
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výděl.činnosti
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
Daň z příjmů právnických osob
DPH
Daň z nemovitosti
Místní a správní poplatky
Poplatky za odpady
Odvod z loterií
Odvod z výherních hracích přístrojů
Poplatek za kabelovou televizi
Ostatní příjmy za služby
Pronájmy pozemků, nemovitostí
Úroky a zisk z fin.majetku
Ostatní nedaňové příjmy
Příspěvky na investice -přípojka vody
Dotace na volbu prezidenta
Dotace na státní správu
Dotace ERDF - Regionální biokoridor
Dotace SFŽP - Regionální biokoridor
CELKEM PŘÍJMY
Financování - rezerva minulých let
CELKEM PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ

Kč
1 300 000
40 000
140 000
1 400 000
3 000 000
1 030 000
20 000
270 000
20 000
50 000
182 000
15 000
112 000
50 500
100 000
16 000
27 400
139 800
13 346 000
702 500
21 961 200
2 738 000
24 699 200

Internet

Jménem občanů i jménem svým blahopřeji panu Oldřichu
Tichému k ocenění za jeho dlouholetou práci pro SDH.

Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
nevím, jak bych uvedl jarní zpravodaj, když se za okny
prohání vítr, padá sníh a teploměr se také netváří přívětivě. Už máme začátek dubna, jarní rovnodennost je
za námi a tak v očekávání příchodu jara v přírodě, na
zahrádkách, výletech, sportování a dalších aktivitách vám
přeji vše dobré.
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Zastupitelstvo na několika posledních zasedáních řešilo stížnosti občanů na poskytování služeb internetu přes obecní
kabel. Každý občan využívající internet po kabelu má vlastní
smlouvu s dodavatelem. Pro posílení jednací pozice jsem
obdržel kopie stížností některých občanů a na jednání se
zástupcem firmy VIVO CONNECTION jsem tlumočil nespokojenost občanů s kvalitou příjmu. Zástupce VIVO na základě jednání zaslal zastupitelstvu dopis, ve kterém navrhuje
zkvalitnění služeb přivedením optického kabelu do obce na
vlastní náklady a nabídku rozšířených služeb sítě internetu,
kabelové televize, hlasové služby a dalších služeb na základě
vývoje v oboru. Ceník poskytovaných služeb je na stránkách
VIVO. O této nabídce bude zastupitelstvo jednat.
Dalším poskytovatelem internetu v naší obci bude firma Českomoravská telekomunikační, která postaví zařízení bezdrátové komunikace na stožáru za obecním úřadem.

položka
1014
2143
22

2310
2321
31

331
332
333
334
339
34

Výdaje
Péče o toulavé psy
Cestovní ruch - Židlochovicko, Austerlitz
Doprava (silnice,chodníky,zastávky)
oprava chodníku- Kalvodova ulička
rekonstrukce silnice Šanhaj
rekonstrukce chodníků k Nesvačilce
Vodovod
Kanalizace
dešťová kanalizace Šanhaj
Školství
Základní škola a Mateřská škola Žatčany
Rezerva pro ZŠ a MŠ Žatčany na investice
Rezerva pro ZŠ a MŠ Žatčany na opravy
Ostatní školství
Knihovna, obecní kronika
Oprava památek
Oprava kulturních památek
Rozhlas, kabelová televize, zpravodaj
Kultura, finanční dary pro narozené děti
Tělovýchova a zájmová činnost

Kč
4 000
15 000
3 061 000
100 000
1 900 000
700 000
40 000
960 000
850 000
1 250 000
950
150
100
50
64 000
20 000
100 000
230 000
120 000
457 000
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položka

3613
3631
3632
3633
3635
3636
3639
212,372
3745
3749
4
5212
5311
5512
6118
6112
6171
63,64

8124

PŘÍJMY
Příspěvek - SOKOL
Příspěvek - OREL
Mimořádný příspěvek na opravu přísálí orlovny - OREL
Příspěvek - SPORTOVNÍ KLUB (fotbal)
Příspěvek - Modelářský klub ALKA
Příspěvek - JUNÁK
Příspěvek - MYSLIVCI
Příspěvek - HASIČI
Rezerva na dětské hřiště
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Inženýrské sítě /plyn, elektřina/
plyn - Šanhaj
Územní plánování
Územní rozvoj / nákup pozemků /
Hospodaření s obecním majetkem
Odpady
nebezpečné, komunální, tříděné, bioodpad, stavební suť
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Biokoridory
Sociální věci
Krizové situace
Obecní policie
Požární ochrana
Volba prezidenta
Zastupitelstvo obce
Místní správa - obecní úřad
Finanční operace a ostatní činnosti

Kč
60 000
55 000
100 000
40 000
10 000
8 000
4 000
5 000
120 000
100 000
240 000
16 000
190 000
150 000
10 000
100 000
20 000
690 000
535 000
13 711 300
20 000
5 000
200 000
120 000
27 400
785 000
895 000
269 500

CELKEM VÝDAJE
Splátka půjčky na kanalizaci
CELKEM VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ

24 255 200
444 000
24 699 200

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

INVENTURY

Obec má záměr vybavit park Na Dolech prvky dětského hřiště pro větší děti. Byla podepsána smlouva s paní Padrtovou
na zpracování žádosti o dotaci na dětské hřiště. Byl i vybrán
návrh a vyřízeno povolení na stavebním úřadě. Po nevydařené komunikaci s paní Padrtovou se asi dotaci nepodaří
získat. Jako náhradní variantu využijeme prostředky ve výši
120 tis. Kč z vlastních zdrojů na vybavení hřiště v menším
rozsahu.

Inventurní komise provedla inventury obecního majetku na
obci,  obecním úřadě, u hasičů a ve škole k 31. 12. 2012.
Během inventur nebyly zjištěny žádné rozdíly. Zastupitelstvo
schválilo vyřazení majetku navrženého inventarizační komisí

NÁKUP ENERGIÍ
V poslední době se v médiích objevují zprávy o společném
nakupování energií. Většinou se jedná o společné nákupy
organizací. Obec dostala několik nabídek na zprostředkování nákupů. Zastupitelé rozhodli o oslovení firmy Best price
energy. Tato veřejně prospěšná společnost byla založena
pro správu v oblasti energetiky pro obce a města. Jihomoravský kraj vyvíjí v této oblasti také aktivitu a chtěl by v rámci
Regionpasů pomoci s úsporou nejen státní a veřejné správě,
ale také spoluobčanům. Tuto aktivitu sledujeme a v případě
možnosti využítí služeb JMK vás budeme včas informovat.

FINANCE
Na běžném účtu obce máme finanční rezervy, které současně nevyužíváme. Po jednání v některých bankovních domech
zastupitelstvo projednalo nabídku J&T banky. Tato banka
nabízí termínované uložení finančních prostředků za výhodnějších podmínek. ZO schválilo uložení financí na roční
termínovaný vklad. Rozhodli jsme se pro částku 2 mil. Kč
na 1 rok. Tato výše úložky je zcela zabezpečena povinným
pojištěním bank.

KLUB SENIORŮ
Již několik let se schází v základní škole k pátečnímu posezení několik seniorek. V rámci zajištění provozu školy požádala paní ředitelka školy důchodce, zda by do budoucna neměli možnost scházet se v jiných prostorách. Obec vstoupila
v jednání s tělovýchovnou jednotou Sokol. Starosta Sokola je
nakloněn myšlence více využívat Sokolovny k dalším aktivitám zájmových skupin. Obec je připravena seniory podpořit
v jejich činnosti a byla by ráda, kdyby se v klubu scházel větší počet lidí. Předpokládali jsme, že by této nabídky mohly
využít také ženy scházející se k pondělnímu odpolednímu
cvičení v Sokolovně. Pokud by se našel z řad seniorů šikovný vedoucí, jsme připraveni zprostředkovat schůzky s podobnými kluby v okolí, popřípadě organizací, která zajišťuje
poradenskou činnost v těchto aktivitách. Protože je potřeba
také finanční podpory, byli bychom rádi, kdyby bylo sdružení
registrováno a nebo pracovalo pod hlavičkou některé organizace v obci, např. Sokola. Tuto představu jsem přednesl
seniorkám na výroční schůzi Sokola a věřím, že se podaří
zintenzivnit činnost tohoto klubu.

RYBNÍK
Začátkem února proběhl kontrolní den zástupců MěÚ
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Židlochovice, odboru ŽP, Povodí Moravy a obce Žatčany
na toku Hranečnického potoka. Z pochůzky vyplynuly některé úkoly pro obec. Je třeba odstranit nepovolené lávky
v korytě potoka, zprovoznit stavidlo. Při té příležitosti bylo
jednáno o manipulačním řádu rybníka. Obec dojednala také
s Povodím čištění zanesených úseků potoka. Dále byla dohodnuta schůzka v Těšanech v místě rozvodí Hranečnického
a Moutnického potoka. Tato proběhla v březnu a účastníci
si ujasnili podíl průtoku vody v tomto rozvodí. Obci jde o to,
že zvodnění Hranečnického potoka je velmi nízké a funkce
rybníka je závislá na této vodě.
Při únorové prohlídce jsme v rybníku zjistili vysoký úhyn ryb.
Odbor ŽP informoval správce ve Šlapanicích o momentálním
stavu a žádal nápravu. Kdo v této době chodil na rybník, viděl
množství uhynulých ryb. Tuto situaci se snažili napravit někteří žatčanští rybáři. Odstranili uhynulé ryby a ve spolupráci
s obcí částečně obměnili vodu v rybníku. Je na zváženou,
zda rybník takovým způsobem dále nechat být a nebo se
v součinnosti s vlastníky parcel pod rybníkem pokusit spravovat toto odpočinkové zákoutí obce místním spolkem. Obec
nabízí jednání s vlastníky o jejich představě a o dalším využití
rybníka. Měli bychom si uvědomit, že tato vodní plocha není
pro komerční využívání a je spíš vhodná pro dotvoření krajiny
a odpočinek. Je smutné, že máme v obecním znaku zkřížené
ryby a po hladině rybníka plavou leklé ryby.

VOLNÝ POHYB PSŮ
Dostalo se mi několik stížností na pohyb psů v okolí obce
a v obci. Od 1. 1. 2012 platí Obecně závazná vyhláška
1/2011, která určuje pravidla o volném pohybu psů. Ve vyhlášce se říká: volným pohybem psa se rozumí pohyb psa
staršího 3 měsíců na veřejném prostranství bez vedení psa
průvodcem na vodítku, ale pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázejíci. Občané jsou povinni tuto
vyhlášku dodržovat. Je jisté, že v okolí obce je mnoho míst,
kde může dojít ke střetu zájmů mezi pejskaři, sportujícími
nebo relaxujícími občany. Obecní policie byla zaúkolována
vyšším dohledem na dodržování vyhlášky. Věřím, že jsme
všichni schopni a ochotni se navzájem respektovat a tolerovat.

MAS ZA HUMNAMA
Na území od Těšan přes Telnici, Pozořice, Slavkov, Bučovice a další vzniká projekt místní akční skupiny Za humnama.
Tato skupina by měla v budoucnu plnit roli zprostředkovatele
při financování projektu obcí, neziskových organizací a podnikatelů regionu.
V této souvislosti vám předkládám žádost pana Jaroslava
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Konečného, předsedy MAS Za humnama. Jedná se o zveřejnění dotazníkového šetření pro potřeby přípravy strategie
MAS na období 2014 – 2020.
V té souvislosti Vás chci požádat o spolupráci v tom, že budete na Vašich obecních úřadech přijímat vyplněné dotazníky
v papírové podobě, následně bychom Vás objeli a dotazníky
od Vás vybrali.
Dále Vás prosím o podporu alespoň v tom smyslu, abyste
žádost o vyplnění dotazníku posunuli alespoň členům Vašich zastupitelstev, případně dalším občanům z Vašich obcí,
aby bylo plošně vytěženo celé území. V opačném případě by
se totiž mohlo stát, že strategie nebude reflektovat potřeby
všech jednotlivých obcí, a v případě čerpání finančních prostředků by se tím pasivní obce mohly dostat mimo hru.
Dotazníky jsou ke stažení nebo k přímému vyplnění on-line
na stránkách www.zahumnama.cz, přímý odkaz http://zahumnama.cz/dotazniky/d-1047
Občanské sdružení MAS Za humnama žádá všechny občany o spolupráci na přípravě strategie rozvoje našeho
území. Prosíme o vyplnění dotazníku, který by měl zachytit
potřeby a představy občanů, neziskových organizací i podnikatelů v našem regionu a následně je pomoci uskutečnit
za přispění finančních prostředků z Evropské unie.
Dotazník je možné vyplnit na internetu na stánkách sdružení
www.zahumnama.cz nebo jej lze vytisknout a vyplněný odevzdat na obecním úřadě vaší obce. Termín pro odevzdání vyplněného dotazníku je do pátku 19. dubna. Děkujeme tímto
za spolupráci.
- Bližší informace o MAS Za humnama jsou na webu obce
Žatčany

TRŽNÍ ŘÁD
Protože neustále přijíždí do naší obce různí prodejci, kteří
nabízejí své služby pochůzkou po jednotlivých domech a někteří mají chování nevybíravé, rozhodlo ZO vydat tržní řád
a v něm přímo zakázat podomní prodej. Jak jistě sledujete
v tisku a televizi, nejsme jediná obec, která k tomuto řešení situace přistoupila. Jsou prodejci a obchodníci nabízející
služby, kteří se chovají slušně, svoji činnost dopředu nahlásí
na úřad, ale jsou i takoví, kteří pokazili reputaci tomuto způsobu obchodování. Bohužel to odnesou ti slušní. Pokud se
objeví takový prodejce u vašich dveří, přímo ho upozorněte,
že toto nepovoluje tržní řád obce a informujte obecní úřad
nebo obecní policii.
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DOTACE
Obec požádala o dotaci z Jihomoravského kraje pro jednotku SDH na vybavení jednotky dýchacími přístroji a příslušenstvím. Požádala také o dotaci na úpravu vnitřních
prostor školy . Úpravy jsou nutné z důvodu zvyšujícího se
počtu žáků ve škole a je třeba upravit třetí třídu tak, aby odpovídala podmínkám učebny. Pro informaci přidávám malou
statistiku: školní rok 2010/2011 20 dětí, 2011/2012 22dětí,
2012/2013 26 dětí, předpoklad 2013/2014 35 dětí . Během roku bude možné podat žádost o dotaci na vybudování cyklostezek. Zvažujeme propojení obslužné komunikace
podél Cezavy s komunikací kolem drůbežárny. Tato cesta
by vedla souběžně se silnicí od mostu k Újezdu po Binkovo
na kraji Žatčan. Tím by se také zlepšila bezpečnost cyklistů
jedoucích do Újezda.

přehledu, majetkové trestné činy, tj. krádeže věcí z Vozidel
a vloupání do objektů firem.
Přehled spáchaných přestupků v teritoriu obce Žatčany
za období do 1.1.2012 do 31.12.2012.
Celkem bylo za uvedené období šetřeno 13 přestupků, z čehož byl u 9 přestupků zjištěn pachatel.
Skladba přestupků:
• přestupky proti majetku – 3 případy
• řízení vozidla pod vlivem návykové látky (alkohol, drogy) –
1případ
• přestupky proti občanskému soužití – 1 případ
• přestupky v dopravě – 8 případů
Dále bylo v obci Žatčany provedeno 12 šetření. Tato šetření
se týkala součinnosti s ostatními složkami Policie ČR, zpráv
pro soudy a dalších státních organizací.

ZELEŇ A ÚDRŽBA OBCE
MALÁ NIVA
V lokalitě Malá Niva se pomalu rozvíjí stavební činnost. Vlastníci stavebních parcel mezi sebou uzavřeli smlouvu o Sdružení Malá Niva, které bude koordinovat postup při přípravě
výstavby rodinných domů. Jedná se o zajištění sítí a komunikace. V současné době probíhá příprava na stavbu trafostanice a elektrické přípojky. Obec této činnosti využije pro
položení chrániček el. vedení pro budoucí veřejné osvětlení.
Doufám, že v blízké budoucnosti přivítáme další spoluobčany
v nové ulici.

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Územní odbor Brno-venkov
Obvodní oddělení Židlochovice
Přehled trestné činnosti v teritoriu obce Žatčany v období
od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012
Celkem bylo ve shora uvedeném období šetřeno 10 trestných činů, přičemž u 2 trestných činů byl zjištěn pachatel.
Skladba trestných činů:
• krádeže věcí z vozidel – 2 případy
• krádeže vloupáním do objektu firmy, do VTA – 2 případy
• krádeže prosté – 1 případ
• ostatní trestná činnost - 5 případů (jedná se o trestný čin
neoprávněné užívání cizí věci, maření výkonu úředního rozhodnutí, neodvedení daní, poškozování a zanedbání povinné
výživy)
U trestných činů převládají, jak je vidět u výše uvedeného

Zimní měsíce byly v letošním roce náročné zejména na úklid
chodníků a komunikací od sněhu. Paní zima si s námi pohrála, ale vybavení obce úklidovou a posypovou technikou tyto
situace celkem zvládá. Při odklízení větších ploch pomohlo
místní ZD a.s. Dále pokračuje zimní údržba zeleně. V obci
byly odstraněny staré růže u hřbitovní zdi a přerostlé thůje
u vchodu na hřbitov. Chystáme výsadbu nových růží a keřovou úpravu u vchodu na hřbitov. Tuto akci si vzala za své paní
Rychlíková, za což jí děkuji. Dále byly odstraněny thůje u zídky k domu paní Buchtové v Koutě. Byly přerostlé a ohrožovaly
základy domu. Na návsi byla pokácena odbornou firmou bříza u dětského hřiště. Při údržbě VN provedli pracovníci E.ONu pokácení keřů a stromů podél cesty k rybníku. Jen bych
chtěl upozornit, že zaměstnanci obce takovou práci neodvádějí a vtipálek si mohl své poznámky na jejich adresu nechat
od cesty. Dále provádíme likvidaci starých keřů u Sokolovny.
Ty bychom chtěli nahradit souběžně s výsadbou živých plotů
u parku Na Dolech.
Děkuji všem, kdo během zimy uklízeli sníh z chodníků a veřejného prostranství. A také všem občanům, že jim není lhostejný pořádek v naší vesnici a proto při jarním úklidu domovů nezapomínají také na předzahrádky a okolí svých domů.

POPLATKY
Jako každoročně probíhá výběr ročních poplatků za odpady,
kabelovou televizi a psy. ZO ceník proti minulým rokům neměnilo.
POPLATKY V ROCE 2013
Poplatky se vybírají jednorázově v hotovosti na Obecním úřadě Žatčany od 25. března 2013:
pondělí, středa 8 – 12 13 – 17 hod.
Poplatky jsou splatné do 31. 5. 2013.

Poplatky lze uhradit také převodním příkazem na účet číslo   
9320641/0100 variabilní symbol: číslo domu poplatníka.
1. Poplatek za sběr a odstraňování odpadů
Za každou fyzickou osobu přihlášenou v obci k trvalému
pobytu ............................................................................ 400 Kč
Děti do 15-ti let věku ....................................................100 Kč
(úleva platí ještě v tom roce, kdy dosáhnou 15 let)
Děti narozené v průběhu roku 2013 jsou pro tento rok osvobozeny.
Za každou nemovitost, ve které není nikdo hlášen
k pobytu.......................................................................... 400 Kč
(Od poplatku jsou osvobozeni ti, kteří vlastní takovou nemovitost a mají v obci zároveň trvalý pobyt.)
Cizinec, který má v obci trvalý nebo přechodný pobyt delší
než 90 dnů..................................................................... 400 Kč
2. Poplatek za psa
za 1 psa .............................................................................50 Kč
(platí se od stáří 3 měsíců, je nutno ho osobně přihlásit
na OÚ)
3. Poplatek za provoz kabelové televize ročně ....96o Kč

Centrum denních služeb
pro seniory
Oblastní charita Hodonín provozuje ve Slavkově u Brna
centrum denních služeb pro seniory a osoby se zdravotním
postižením (od 27 let), kteří vzhledem ke svému věku nebo
zdravotnímu stavu strácí svoji soběstačnost. Takové osby nemohou být samy doma a jsou odkázány na pomoc někoho
druhého. Centrum denních služeb se snaží takovým rodinám
pomoci v tom, aby jejich blízký mohl co nejdéle zůstat doma
ve svém přirozeném prostředí a nemusel se stěhovat do domova ústavu, LDN či podobného zařízení. A zaroveň, aby
osoba pečující měla dostatek času sama na sebe, na svoje
zaměstnání, povinnosti, domácnost, koníčky a rodinu.
Ke každému uživateli je přistupováno indviduálně, což
umožňuje prožít jejich čas s pocitem potřebnosti, podporuje to setkávání s dalšími lidmi, kteří jsou v obdobné situaci.
Centrum nabízí pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (canisterapie, muzikoterapie, výroba drobných předmětů, cvičení těla, jemné
motoriky, paměti a pod.).
Každý uživatel si může vybrat, zda bude docházet pětkrát
týdně na osm hodin denně, jednou týdně na pár hodin nebo
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úplně jinak. Centrum svým uživatelům nabízí také svozové
auto – pokud je potřeba je možné uživatele vyzvednout u něj
doma, pomoci jej připravit na cestu a později ho vrátit domů,
dopravit na nákup, k lékaři apod.
Centrum denních služeb sídlí v přízemí městské budovy
Domu s pečovatelskou službou, Polní 1444, Slavkov u Brna,
přístup je do něj zcela bezbarierový.
V případě zájmu o tuto službu je možné domluvit se na individuální prohlídce prostor Centra a před uzavřením smlouvy
o poskytování služeb nabízíme jednu až tři návštěvy zdarma,
aby si zájemci mohli nezávazně vyzkoušet, zda by jim tato
služba vyhovovala.
Vedoucí Centra denních služeb Slavkov u Brna je možné kontaktovat telefonicky na čísle 734 435 125 nebo
e-mailem: cds.slavkov@charita.cz
Více informací na www.hodonin.charita.cz
Přejeme si, aby každý člověk mohl prožívat svoje dny s pocitem naplnění a aby se i přes těžkosti, které mu způsobuje
jeho věk či zdravotní stav, mohl na něco těšit.

S ŘIDIČEM!
POZOR – Alkohol či omamné látky neužívejte před jízdou,
ale ani během ní. Pokud je cyklista pod vlivem takových látek
ohrožuje sebe i ostatní. V případě postihu je na něj pohlíženo
jako na řidiče motorového vozidla!
I když je cyklistická přilba povinná do 18 let, měla by být pro
každého cyklistu samozřejmosti, protože cyklisté společně
s chodci jsou v silničním provozu nejzranitelnější.
Rodiče nezapomínejte na to, že děti jsou na silnicích více
ohroženy. Jsou méně soustředěné a nedokáží dobře odhadnout a předvídat situaci, která může nastat.
Potřeba je myslet i na to, že kolo při odstavení musíme zabezpečit proti krádeži. Nutno je také připomenout, že cyklisté nesmí vjíždět v protisměru do jednosměrek (pokud to není
dovoleno speciálním dopravním značením) a také, že nesmí
jezdit po chodníku či přejíždět přechod pro chodce.
Důležité je nezapomínat na povinnou výbavu kola a před jízdou vždy kolo řádně zkontrolovat (utažení matic a šroubů,
stav pneumatik a jejich nahuštění, stav a funkčnost brzd,
funkčnost osvětlení, napnutý a promazaný řetěz a čistotu
odrazek).

Mgr. Katřina Rožnovská, DiS

CYKLISTICKÁ SEZÓNA SE POMALU
BLÍŽÍ
Jaro je za dveřmi a s ním spojené i teplé počasí, které láká
cyklisty na vyjížďku. Chodci ani cyklisté by neměli zapomínat na to, jak je důležité být vidět v silničním provozu a mít
na sobě správné oblečení doplněné reflexním prvkem (reflexní doplňky jsou pro řidiče viditelné až na vzdálenost 200
metrů). Zvýšený pohyb cyklistů přináší i svá rizika na silnicích, proto by si milovníci cykloturistiky měli uvědomit, že pro
ně platí stejná pravidla v silničním provozu jako pro řidiče.
(NE) BEZPEČNOST – ať už chodci či cyklisté si svoji cestu
zpříjemňují posloucháním hudby ze sluchátek, ale často si
neuvědomují, že tím ohrožují sebe i ostatní účastníky na silnici.
CHODCI A CYKLISTÉ:
NEVNÍMÁTE – NESLYŠÍTE – NEREAGUJETE NA:
• Dění ve svém okolí
• Zvukové signály ostatních účastníků silničního provozu
- (klakson vozidel – cyklistů – motocyklistů, hlasové upozornění ostatních chodců …)
• Výstražné signály – (majáky, výstražné znamení na železničním přejezdu, varovné vyzvánění tramvají…)
• Vozidla kolem sebe
• Náhle vzniklá nebezpečí
• Vyjíždění vozidel z nečekaných a nepřehledných míst
DO VOZOVKY VSTUPUJTE A VJÍŽDĚJTE VŽDY PO
PEČLIVÉM ROZHLÉDNUTÍ A NAVAŽTE OČNÍ KONTAKT
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Povinnou výbavu jízdního kola tvoří zejména:
1. dvě na sobě nezávislé brzdy účinné brzy
2. přední odrazka bílé barvy
3. zadní odrazka červené barvy
4. oranžové odrazky na obou stranách pedálů
5. boční odrazky na paprscích kol
6. zaslepení konců řídítek (zátkami, rukojeťmi, apod.)
7. zakončení ovládacích páček brzd, měničů převodů a rychloupínačů nábojů kol musí být obaleno materiálem pohlcující
energii
8. uzavřené matice nábojů kol, pokud nejsou křídlové, rychloupínací nebo s krytkou konce náboje
Za snížené viditelnosti:
9. přední světlomet svítící bíle na vzdálenost nejdále 20 m
(může svítit přerušovaně, je-li vozovka dostatečně a souvisle
osvícena)
10. zadní svítilna červené barvy, která může svítit přerušovaně
11. zdroj elektrického proudu – dynamo nebo baterie s kapacitou pro svícení na dobu 1,5 hodiny bez přerušení
nprap. Petra Hrazdírová
Krajské ředitelství policie JmK
Preventivně informační oddělení

Školní víkendový pobyt
v Daňkovicích
V srdci Českomoravské vrchoviny, v klidné, civilizací málo
dotknuté oblasti, se nachází obec Daňkovice a penzion
Selský Dvůr. Zde jsme mohli, jako rodiče, strávit příjemný
víkend s dětmi a pedagogy ze žatčanské školy. Celou akci
zorganizovala paní ředitelka, Mgr. Ilona Kalná, spolu se
svými kolegy, pí učitelkou Mgr. Alenou Stávkovou a panem
učitelem, Mgr. Davidem Lorencem. Víkend byl sportovně
zaměřen, děti si sebou vezly lyže, snowboardy, boby, učitelé samozřejmě také. Jen my, maminky, jsme si jely spíše
odpočinout a také se trochu seznámit s novými pedagogy.
Vyrazili jsme v sobotu, časně ráno, takže v 9 hodin už jsme
byli na místě. Po menším rozruchu, při rozdělování pokojů,
jsme se ubytovali a hned vyrazili na sjezdovku, která se nachází přímo u penzionu. Zde děti předvedly, jak zdatní jsou
lyžaři. Potom přišel na řadu oběd, na který jsme se už těšili. Selský Dvůr je prý proslulý výbornou domácí kuchyní,
o čemž jsme se za chvíli mohli sami přesvědčit. Po obědě
nás autobus odvezl do nedalekého Jimramova, kde se lyžovalo i další den. Jen pro zajímavost dodávám, že v Jimramově se nachází rodný dům spisovatelů Jana Karafiáta a bratří
Mrštíků. Po přesvědčivém tvrzení dětí, že lyžovat umí, si ty
menší paní ředitelka přece jen vzala na starost a společně
lyžování zdokonalili. Po vyčerpávajícím dni jsme se vrátili
zpět do penzionu a dostali výbornou večeři. Učitelé s dětmi
se potom odebrali do klubovny, kde pro ně měli připravenou
celou řadu zajímavých her. My maminky jsme dostaly volno
a mohly zajít na kávu, nebo jen tak relaxovat. Přece jen nám
to nedalo a zašly jsme se podívat, jak taková zábava probíhá.
A tak jsme si nakonec zahráli nějakou hru společně. Víkend
rychle utekl a my si jen říkali, že mohl být delší. Paní ředitelka
nemohla zvolit lepší způsob, jak bychom se vzájemně trochu
poznali. Možná se tyto školní akce stanou tradicí a příště se
k nám přidají i další rodiče.

Přehlídka dětských talentů
Korálky
Třetí březnovou neděli se v žatčanské Orlovně sešly rodiny
s dětmi. Konala se zde soutěžní přehlídka dětských talentů
„Korálky“. Mimo žatčanské děti se zapojily i děti z pěti okolních
obcí. Soutěžící si vybírali mezi recitací, zpěvem a hrou na hudební nástroj. Přítomné překvapil ing. Stanislav Juránek,
starosta Orla ČR, který recitací zahájil soutěž. Navzdory
počátečním ostychům nejmladších talentů nakonec téměř
všichni předvedli velkou dávku odvahy a podali na jevišti
nemalý výkon. Díky ozvučení zajištěném Zdenkem Sýkorou
si děti vyzkoušely svůj projev na mikrofon. Pro nerušený poslech soutěžících probíhaly v prvním patře velikonoční dílny
pod vedením Martiny Zapomělové a Lidušky Kalvodové. Zde
se již děti tolik nerozpakovaly jako v hlavním sále před mikrofonem a s nadšením se zapojily. Domů si spokojeně odnášely vlastní výrobky – ovečky, velikonoční stromeček nebo
jarní kytičky z papíru.
Díky ochotným žatčanským maminkám se nejen malí umělci
mohli během odpoledne posilnit sladkými dobrotami.
Poděkování patří všem, kteří se ochotně zapojili a obětovali
svůj volný čas k zorganizování soutěže.
Za Orel jednotu Žatčany Marie Jurečková

Procházková Radka

Valná hromada honebního
společenstva.
V pondělí 11. února 2013 se v 18,00 hodin v Orlovně sešla
po deseti letech valná hromada Honebního společenstva
Žatčany. V něm jsou zastoupeni vlastníci pozemků, ze kterých byla v roce 1992 vytvořena žatčanská honitba. Účast
vlastníků byla malá, i když bylo konání valné hromady v dostatečném předstihu oznámeno v obecním rozhlase a v kabelové televizi. Proto musel být začátek schůze posunut tak,
aby schůze byla za účasti 237 hlasujících na základě plných
mocí právně usnášeníschopná.
Hlavními body jednání byla volba starosty, místostarosty
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a dalších pěti členů honebního výboru pro další desetileté
období a rozhodnutí o výši a způsobu výplaty honebného.
Honebním starostou se stal Ing. František Poláček, současný starosta obce, místostarostou zůstal MVDr. Jiří Ryba
a složení dalších členů výboru zůstalo stejné: Ing. Zapomněl,
Ing. Sekanina, Jan Čumpa, Zdeněk Vágner a Ivo Ryba.
Co se týče úhrady honebného, konstatoval starosta za uplynulé období Ing Zapoměl ve své zprávě, že nájemce honitby
MS Žatčany řádně uhradil smluvní částku 10 x 12 000 Kč.
Po odečtení nákladů, které tvoří hlavně nákup počítačového
programu k evidenci vlastníků pozemků a dále každoroční
úhrady nájemného pozemkovému fondu za církevní půdu,
zůstává v pokladně k rozdělení 64 000 Kč. Každý vlastník
pozemků, které se nacházejí v žatčanské honitbě obdrží
za uplynulé desetileté nájemní období na základě rozhodnutí valné hromady částku 126 Kč za každý hektar. O způsobu
a místě výplaty honebného budou vlastníci včas informováni.
Dále vzala valná hromada na vědomí, že výbor honebního
společenstva uzavřel v září 2012 novou nájemní smlouvu
s MS Žatčany s platností od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2023.
Každoroční nájemné nově činí 24 000 Kč. Z této částky
bude na základě rozhodnutí valné hromady přispíváno mysliveckému sdružení na přikrmování zvěře v zimním období
částkou 6 000 Kč za rok.
Na závěr se valná hromada usnesla, že další výplata nájemného bude již po pěti letech, v roce 2018.
Protože obeslání všech více než 400 vlastníků prostřednictvím České pošty by bylo finančně neúnosné, schválila valná
hromada pravidelné každoroční konání členské schůze vždy
2. pondělí v měsíci únoru od 18,00 hod. v orlovně a se stejným programem jako schůze poslední.
Zapsal: Jiří Ryba, místostarosta honebního společenstva.
Ohlédnutí za 36. mysliveckým plesem
Myslivci pořádají svoje tradiční plesy vždy v pátek. Tento rok
to byl třetí pátek v lednu s pořadovým číslem 18. a na svoje
návštěvníky čekala pečlivě vyzdobená Orlovna.
Po vstupu dýchla na hosty vůně jehličí, které jsme použili
k výzdobě sálu a přísálí a ze stěn dotvářely atmosféru lesa
impozantní obrazy s mysliveckou tématikou.
Myslivecký ples má dlouholetou tradici, která se přibližuje
čtyřicítce a nás pořadatele tato tradice zavazuje.
Kromě pečlivé a poněkud pracné výzdoby – např. potřebné
lesní dřeviny vozíme až z Veverské Bitýšky, věnujeme pozornost výběru kvalitních vín a ostatních nápojů, zvěřinových
jídel a hlavně zajištění co nejbohatší tomboly. Počet vylosovaných výher se velmi přibližuje počtu účastníků plesu.
Ti nejšťastnější si díky našim sponzorům vyřeší výhrou  divočáka nebo vepřové čtvrtě  spotřebu masa na několik měsíců.

Začátek plesu bohužel stejně jako loni provázely výpadky
elektřiny a na první teplé jídlo si hosté museli počkat až
do 22. hodiny. Na vině byl tentokrát zkratovaný spotřebič používaný firmou zajišťující přípravu večeře. Náš velký dík patří
na plese přítomnému elektrikáři, který nám pomohl tuto infarktovou situaci zdárně vyřešit.
Stalo se již tradicí, že před půlnocí vystupují za mohutného
potlesku hostů mažoretky z Lažánek. Na ně letos navázala
skupina historického šermu „Dimas“ se svou scénkou na pirátské téma.
Spokojení návštěvníci se začali rozcházet po čtvrté hodině
ranní, kdy přestala hrát skupina „Getrio“ z Měnína.
A nám myslivcům nezbývá než poděkovat všem hostům, ze
kterých byla více jak polovina přespolních, za účast na 36.
plese a začít přemýšlet nad scénářem plesu příštího 37.
Bude se konat opět v pátek 17.1.2014. Už teď srdečně zvou
myslivci!!
Myslivecký hospodář MVDr. Jiří Ryba
OHLÉDNUTÍ ZA 3. KROJOVANÝM PLESEM
Prakticky ihned po vkročení do roku 2013 se konal již 3.
krojovaný ples. Bylo to v sobotu 5. 1 .2013.
Tento ples, i když se již lehce započítává, jako tradiční, byl ale
v jedné věci vyjímečný a zcela nový. Po dlouholetém úsilí se
podařilo zrekonstruovat poslední úsek Orlovny, a to přísálí.
I díky tomuto prvku nám bylo na plese příjemně. Hned při
vstupu do těchto opravených prostor dýchla na návštěvníky
slavnostní atmosféra. Po nové, hladké, bezbariérové dlažbě
se to parádně chodilo. Již nemusí lidé klopit zrak, aby nezakopli o odchlípnutý kus koberce.
V tomto novém vstupním foyer vznikl i praktický koutek pro
bar s drobným občerstvením. Stěna od souseda byla obložena sádrokartony a celé přísálí bylo vymalováno. Tyto prostory tedy hostily náš 3. krojovaný ples.
K tanci, poslechu i zpěvu hrála dechová hudba Zlaťanka. Ples
byl hojně navštíven jak krojovanými z naší vesnice, blízkého
i vzdáleného okolí, tak i civilními hosty. Nálada byla výborná.
Při slavnostním nástupu krojovaných byl prostor sálu, vyhrazený k tanci, zaplněn do posledního centimetru. Kroje hrály  
všemi možnými barvami a blýskavými flitry. Ale to všechno
není nic proti veselým tvářím, které z těchto krojů zářily. Víno
bylo kvalitní, a každý si mohl vybrat z několika nabízených
druhů. V kuchyni se podávaly chutné řízky s bramborovým
salátem, káva a lákavé zákusky.
Kolem půlnoci se rozdávala tombola a losovaly se hlavní
ceny. Výhry byly spravedlivě rozdány a ten kdo nevyhrál, odnášel si z plesu alespoň pěknou vzpomínku.
Konečně můžeme říci, že Orlovna je celkově dána do gala.
Zasloužilo se o to pár ochotných dobrovolníků, kteří usilovně
den co den po příchodu ze zaměstnání pracovali do noci na
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tomto díle. Patří jim za to obrovský dík. Příští rok se s vámi
těšíme opět na shledání při příležitosti 4. krojovaného plesu.
Za KDU-ČSL a Orel Žatčany
Renata Kleinová
Maškarní ples
2. února se žatčanskou Orlovnou nesl křik a jásot dětí,
které se zúčastnily 5. dětského karnevalu. O hudební produkci se postaral DJ Luigi. Celým odpolednem provázel
děti moderátor Zdeněk Peterka, který měl tentokrát dva
pomocníky, Honzu a Julku. Děti se mohly zúčastnit soutěže ve zpívání, skládání hlavolamu a tance s balónky,
odměnou jim byly bonbóny, čokolády a lízátka. Soutěží by
mohlo být daleko víc, neboť děti měly stále plno energie,
ale čas neúprosně utíkal a tak zbývalo ještě vylosovat bohatou tombolu, spustit očekávané balónky a ples byl u konce. Budeme se snažit, aby ten další byl ještě zábavnější.
A když odešly poslední děti, mohli jsme začít s přípravami
večerního disco plesu. Byli jsme velmi potěšeni, že jsme se
při výběru nespletli a disco ples měl takový úspěch. Těžko by
se hledal někdo bez masky nebo retro kostýmu.  Naše hosty
uvítali manželé Pernicovi ukázkami latinsko – amerických
tanců. Lada a Radek Pernicovi vedou taneční školu v Brně,
Boskovicích a Letovicich. Vyhráli nejednu celostátní soutěž
ve standartních a latinsko – amerických tancích. Zúčastnili se
i mezinárodních soutěží. DJ Luigi pouštěl nejen hity na přání,
ale zazněly téměř všechny hudební styly, došlo i na dechovou
hudbu. Pořadatelé si připravili různou hudební show, např.
zazněly hity tria Maxim Turbolenc, slovenské skupiny Team
a švédské skupiny ABBA. Tombola byla letos opravdu pěkná.
Doufáme, že výherci měli z cen radost a všichni, co nevyhráli,
si odnesli hezký zažitek z plesu. Na závěr chceme poděkovat
za pomoc při organizaci plesu. Sponzorům, za pěkné dárky
a dary. Organizaci Orla děkujeme za půjčení Orlovny, jejiž
nově zrenovované prostory přispěly k příjemné a pohodové zábavě. Největší dík patří všem, kteří nás přišli podpořit.

spolupořadatelem akce „Loučíme se s prázdninami“, na které instalovala skákací hrad pro děti. Ve volební kampani
MUDr. Zuzany Roithové se několik členů aktivně zapojilo
do sbírání podpisů a propagaci její osoby. Za pomoc při výše
zmíněných akcích děkuje všem výbor místní organizace.
Letos budeme pokračovat v započaté tradici prodeje kvítků
na podporu boje proti rakovině, dále plánujeme uspořádání sportovního odpoledne pro děti na konci prázdnin. Ve
čtvrtek 26. 9. 2013 bude sloužena mše sv. v místním kostele
za politiky a státníky. Na podzim se opět uskuteční Martinské
posezení u cimbálu.
Děkujeme za Vaši podporu.
Za MO KDU-ČSL Žatčany Lukáš Jurečka, předseda

Den pro obec
Dne 16. 3. 2013 se uskutečnil již třetí ročník Dne pro obec.
Jako tradičně byl problém s výběrem vhodného termínu.
Původně oznámená sobota 9. 3. byla odvolána kvůli deštivé
předpovědi (nakonec nepršelo). Následující sobota málem
také nevyšla. Hlášeny byly teploty pod bodem mrazu a den
předem v pátek byla taková zima a vítr, že by příslovečně ani
psa ven nevyhnal. Naštěstí jsme uvěřily meteorologům, že se
vítr utiší a ukáže se i sluníčko. Zpětně můžeme říci že jsme
zvolili dobře, jelikož následující sobotu bylo počasí ještě mrazivější a větrnější.
Původně plánovaný sraz na 8. hodinu na hřišti jsme posunuli
až na 9. hodinu zvláště kvůli dětem a maminkám s malými
dětmi, ale již od osmé hodiny bylo registrační místo připravené. Účastníci přicházeli postupně a zapisovali se do archů.
Rozdělení bylo podle lokalit. Myslivci prováděli úklid začátku
Flonek, fotbalisté upravili hřiště a jeho okolí, MK Alka zvládl úspěšně cestu k Újezdu a břeh Cézavy k benzínce, Orel
zabojoval v tradičně velmi exponované lokalitě u okrasné
školky a u rybníka, Sokol v menší sestavě upravil parčík

Radka Procházková
KDU-ČSL v uplynulém roce a plán
činnosti do konce roku 2013
Ve spolupráci s místní jednotou Orla se podařilo uskutečnit
krojovaný ples a Martinskou besedu u cimbálu. Členové
se aktivně zapojili do prodeje kvítků podporující boj proti
rakovině. Ve spolupráci s dalšími subjekty byla KDU-ČSL
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u Sokolovny, a i park Na Dolech prošel úklidem jedné skupiny pomocníků. Jen skautská mládež poněkud „zabloudila“
z vytýčené trasy (okolí Cézavy, cesta k Ospapu a Hraničková
cesta k Újezdu) a vydala se na neprobádané území podél
hlavní cesty od Žatčan k měnínskému rozcestí. Tato volba
se ukázala nakonec jako správná, protože jen z keřů podél
cesty vynosili téměř jeden a půl vozíků nepořádku.
Kromě spousty běžných odpadků, několika pneumatik
a koberců se našly také osobní doklady včetně řidičského
průkazu a kreditních karet a dokonce i igelitový pytel plný
plyšových zvířátek.
S povděkem musíme konstatovat, že oproti prvnímu ročníku
Dne pro obec odpadu ubylo, ale i tak se nakonec podařilo
zaplnit celý jeden kontejner.
Letošního ročníku se nakonec zúčastnilo 43 registrovaných
pomocníků, celkem nás však bylo něco málo přes 50. Jako
malé poděkování za pomoc si mohl každý účastník na závěr
opéct špekáček, k dispozici byl i čaj a svařák a pro malé ekology byla nachystána tatranka.
Jménem Výboru pro životní prostředí a Zastupitelstva obce
bych chtěl ještě jednou všem účastníkům poděkovat za jejich pomoc.
MVDr. Ondřej Ryba

1. místo –-Karolína Lužová, 6. místo- Michaela Kalvodová,
8. místo –- Markéta Jurečková
1. místo – Petr Koudelka
1. místo –Magda Harvánková,
3. místo – Veronika Kalvodová
6. místo –Anežka Fialová
1. místo – Zdislava Jurečková
2. místo –Emilie Dokoupilová,
3. místo – Anna Kalvodová
4. místo – Karolína Jurečková
8. místo – Veronika Michálková
3. místo – Miroslav Klein
Velké díky patří naší mládeži, která se zapojila a pomohla při
přípravách a organizaci soutěží. Také děkujeme maminkám
za napečené buchty a všem, kdo pomohli se zdárným průběhem závodů. Příští rok se těšíme na další setkání.
Za Orel organizátorka soutěže Zdenka Dokoupilová
Žatčanský aerobik se opět vydal
soutěžit
V sobotu 23. 3. 2013 jsme se zúčastnili již tradičně aerobiku
,,Master Class‘‘ v Jiříkovicích. Soutěžících jelo jen 13. Nejvíce bylo doprovodu, a to starší mládeže, která už přesáhla
věk a nemohla soutěžit. Je milé, že nás jeli podpořit a stále
tímto sportem žijí.
Konkurence je stále větší, ale stejně jsme se dostali všichni
do finálových kol.
Odvezli jsme si tyto cenné kovy:
3. místo – Klára Zapomělová
3. místo – Hedvika Dokoupilová

Gymnastické závody
Dne 2. 3. 2013 se   v naší orlovně opět po roce, pořádaly
gymnastické závody. Letošní již desátý ročník byl velmi zdařilý. Sjelo se celkem 5 jednot: Jiříkovice, Vnorovy, Křenovice,
Pozořice, Žatčany.
Celkem soutěžilo 43 sportovců ve věku 3–13 let. Jako
každý rok se soutěžilo v těchto disciplínách: kotoul, kladina, provaz, tunel, skok přes švihadlo, hvězda ,šňůra,
shyb. Atmosféra byla nádherná, nikdo se nenudil ani
nezranil. Naši sportovci se umístili na předních místech
takto:
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Historická výročí obce v roce 2013

3. místo – Šárka Králová, 7. místo- Veronika Králová
3. místo –Adam Zapoměl

Den jsme již tradičně zakončili dobrým obědem, na který
tam vždy všichni jezdí s oblibou. Těšíme se na další závody, na které bychom se chtěli vydat do Brna, kde už soupeři
o sobě dají hodně znát.

1853 – před 160 lety

– byla střecha kostela pokryta břidlicí místo šindele. Břidlice byl v letech
1983 a 1989 nahrazena střechou měděnou

1893 – před 120 lety

– byla na č. 20 postavena nová dvoutřídní obecná škola. Před tím se od roku 1832
učilo v malém domku č. 25 v Koutě

1923 – před 90 lety

– byla 15. července slavnostně otevřena Sokolovna

1953 – před 60 lety

– byla nečekaně provedena měnová reforma (na naše hody)
– byly na OÚ zrušeny chlévy pro býky, zřízena obřadní síň

1963 – před 50 lety

– byla prováděna regulace Hranečnického potoka
– byly přes Cezavu postaveny nové železobetonové mosty.
Od ukončení 2. světové války tam stály provizorní mosty dřevěné

1973 – před 40 lety

myslivci si postavili na pokraji Starého lesy loveckou chatu

1993 – před 20 lety

– se ZD Žatčany osamostatnilo, v roce 2008 bylo transformováno
na akciovou společnost
– vybudována obecní skládka na Stání
– zahájena plynofikace obce, ukončena v následujícím roce

Vytvořte si vlastní rodokmen
Sociální a kulturní výbor ZO Žatčany zve všechny zájemce o sestavení vlastního rodokmenu na úvodní informační schůzku, která se bude konat v pátek 19. 4. 2013 ve
20 hodin v malém sále Orlovny.
Setkání bude zaměřeno na to, jak začínat, které podklady si
připravit a jak je připravit k dalšímu zpracování. Dále bude
podrobněji hovořeno o vyhledávání údajů v matrikách a vytváření rodokmenů ručně, na počítači nebo na internetu.
Zveme také občany, kteří už svůj rodokmen mají zpracovaný
nebo na něm pracují, uvítáme jejich zkušenosti.
Pátrání po předcích, jejich osudech, po rodinných vazbách,
po místech, kde se narodili nebo kam je zavál osud, vás zavede do zajímavé historie vašeho rodu. Sestavováním rodokmenu se nejen pobavíte, ale můžete se dočkat i některých
překvapení.
Schůzky povedou pánové Josef Sedláček a Radek Hemala.

i přes Žatčany. Tato uzavírka bude od 4. 4. 2013 do 31. 5.
2013. V letošním roce by měla pokračovat oprava hodonínské silnice dále z Těšan na Borkovany. Pokud budeme znát
termín uzavírky a případné zatížení obce objížďkou, budeme
vás informovat.

RODINNÁ KRONIKA
Obec Žatčany blahopřeje všem spoluobčanům, kteří si v prvním čtvrtletí letošního roku připomněli svá významná životní
jubilea.
Leden:
paní Olga Fialová, paní Drahomíra  Říhánková
Únor:
pan Jan Kalvoda
Březen:
paní Růžena Rafajová

Za Orel Zdenka Dokoupilová
Uzavírka silnice
V obci Těšany probíhá v současné době rekonstrukce silnice. Z toho důvodu proběhla uzavírka komunikace Brno-Hodonín od začátku obce ve směru od Moutnic po křižovatku
na Nesvačilku. Z tohoto důvodu je část dopravy odkloněna
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AKCE Žatčanské Motobandy
Již nedílnou součástí kulturního vyžití Žatčan jsou akce pořádané
Motobandou VOKUŠI.
Žádnou výjimkou nebude ani rok 2013.
1. 6. 2013 se do naší obce sjedou příznivci Motosportu
na akci Žatčanskej rámus
Krátká vyjížďka bude tradičně zakončená kulturním programem pro děti
v rámci Mezinárodního dne dětí.
Zahraje
Country kapela ZIMOUR.
Zábava pro nejširší veřejnost pokračuje večerním vystoupením kapely ŽÍZEŇ.
AKCE JE URČENA PRO VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY VYHLEDÁVAJÍCÍ
POHODOVOU ZÁBAVU!
Pozvánka na 21. ročník pochodu do starého lesa

Občerstvení zajištěno. Přijďte se pobavit!
VOKUŠI

TJ Sokol Žatčany srdečně zve všechny školní děti od 1. do 9. třídy,
ale také děti z mateřské školky na 21. ročník pochodu do starého lesa.
Start pochodu bude v sobotu 27. dubna v 8 hodin od sokolovny.
Na akci pozveme děti i z okolních vesnic. Na účastníky čeká sedm
jednoduchých soutěžních a sportovních disciplin.
Vyhodnocení a závěrečný táborák bude tradičně u myslivecké chaty ve Starém lese.
V doprovodném programu vystoupí šermíri, letečtí modeláři, kynologové, hasiči
a snad přijede i oblíbený gepard z brněnského letiště.
Vítaná je i úcast maminek s dětskými kočárky. Co může být zdravějšího, než pohyb
na čerstvém vzduchu?
S sebou si vezměte špekácky na opékání u táboráku. Chleba, hořčici a teplý čaj zajistí jako
každý rok Sokol. Samozřejmostí budou i ceny pro první tři závodníky v každé
z devíti kategorií a sladká odměna pro každého soutěžícího.
Těšíme se na setkání s dětmi.
Snad budeme mít štestí, tak jako většinou, na hezké počasí!
Jiří Ryba, starosta Sokola
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Z akcí v naší vesnici

Školní víkend v Dankovicích

Úhyn ryb v žatčanském rybníku

Korálky

Den pro obec

Velikonoční pomlázka

Revitalizace Hranečnického potoka

Úpravy kompostárny

Jarní výlet po nové komunikaci
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