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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané,
opět se setkáváme u stránek obecního zpravodaje.
Vím, že máme v Žatčanech šikovné občany, kteří dokážou
udělat pro obec, své spoluobčany, vzájemné soužití a tradice
mnoho ve svém volném času. A letos obzvlášť při rozmarech
počasí. Povedl se tradiční výlet do Starého lesa, pokračuje
uchovávání tradic při hodech. Obzvláště těžké v boji s nepřízní počasí to měli motorkáři, přesto své snažení nevzdali.
Ale jedna akce mi utkvěla v mysli. Před dvaatřiceti lety jsem
s žatčanským souborem vystupoval na Strážnických slavnostech. Letos v červnu jsem se vzpomínkami vrátil do těchto let. Vzpomínkami při pohledu na žatčanské děti, stárky
a mužáky, když procházeli středem Brna a zvali přihlížející
na Starou radnici k programu „Brněnsko tančí a zpívá“. Bylo
to opravdu krásné vystoupení a byl jsem na ně hrdý. Děkuji
všem, kteří se na úspěšném žatčanském vystoupení podíleli
a kteří připravili naši mládež k důstojné reprezentaci obce.
Přeji vám příjemné prázdniny a co nejvíce slunce na dovolené.

obce. Na různých místech v obci byly rozmístěny koše a sáčky na psí exkrementy. Děkuji všem, kteří po svých miláčcích dokážou také uklidit. K tomu bych jen chtěl upozornit,
že v parku Na Dolech je zřizováno další dětské hřiště a že
v těchto prostorách je obzvlášť nevhodné venčit psy.

Dětská hřiště
V jarních měsících bylo obnoveno dětské hřiště na návsi.
Podle obsazenosti je vidět, že se dětem líbí. Jen mi leží
na srdci houpačka. Dodavatel na ni umístil štítek, že je pro
děti do čtrnácti let. Tam se stal překlep, neboť tato houpačka
je dle dodané dokumentace pro děti do devíti let. Někdy se
až divím, kolik zájemců unese. Prosím ty větší, zvažte, jestli
je tato atrakce pro vás a raději ji přenechte těm menším, aby
také nějakou dobu vydržela. Pro vás starší je určena lanová
pyramida v parku Na Dolech. Tam nám chybí dodělat úpravy
kolem stavby a lavičky k odpočinku. Tuto akci zdrželo letošní
nepříznivé počasí, ale postupně bude dokončena.

Tržní řád
Již v minulém zpravodaji jsem popisoval důvody, proč zastupitelstvo vydalo tržní řád obce.
V posledních dnech se opět objevili v Žatčanech podomní
prodejci služeb, zejména energií. Setkal jsem se se stížnostmi občanů na způsob jejich jednání. I já jsem tuto zkušenost
získal. Dle tržního řádu je takový způsob podnikání v naší
obci zakázán. Proto při zjištění těchto prodejců neváhejte
a nahlaste jejich pohyb na obecní úřad nebo na obecní policii na tel. 725 177 661. Nebojte se je upozornit, že postupují
proti vyhlášce obce. Vaší povinností není předkládat těmto
„podnikatelům“ své výpisy, ukazovat elektroměry a měnit
dříve uzavřené smlouvy.

Děkovné kříže
V katastru obce se nachází devět děkovných křížů. Obec některé z nich nechala opravit, popřípadě požádala na tuto akci
o dotace. Vzhledem k chystaným změnám v občanském zákoníku a ve způsobu udělování dotací by bylo vhodné, aby
kříže byly ve vlastnictví obce. Vím, že někteří občané cítí sounáležitost k těmto stavbám z důvodu rodinné odpovědnosti.
Obec by chtěla nadále zachovat tyto stavby v krajině a také
o ně pečovat. Proto zastupitelstvo pojalo tyto stavby jako
věc nalezenou a pokud se nikdo během půl roku k vlastnictví nepřihlásí, obec tyto stavby převezme do svého majetku
a bude se o ně do budoucna starat.

Venčení psů
O volném pohybu psů hovoří obecní vyhláška. K tomuto se
dnes nechci vracet, ale mám na mysli venčení psů uvnitř
2/12

Škola
V každém zpravodaji se objevuje toto téma. Je to z toho důvodu, že obec má opravdu velký zájem na provozu a zkvalitňování naší školy a školky. Pracovníci obce opravili ve školce
dětské hřiště tak, aby odpovídalo bezpečnostním a hygienickým normám. O prázdninách bude probíhat úprava uvnitř
školy tak, aby vznikly tři plnohodnotné třídy. V rámci těchto
úprav ve škole vydala hygiena stanovisko pro další provoz
školy. Součástí bude úprava hygienického zázemí. Po jednání na krajské hygienické stanici jsme se dohodli s její ředitelkou na tom, že do dvou let budou následovat další úpravy.
Školu a školku navštívila školní inspekce a ta má další požadavky k úpravám školky. Toto vyjádření mám zatím ústně. V mateřské škole probíhá v současné době malování.
Potom bychom se měli vrátit k tématu, jak společně dořešit
školu a školku, aby odpovídaly požadavkům inspekce a hygieny. Zastupitelé se neformálně sešli se stavaři a hledali možnosti pro řešení situace. Všichni zúčastnění se shodli na tom,
že mají maximální zájem o zachování a další rozvoj školství

v obci a budou hledat nejvhodnější variantu. Jen mne mrzí,
že i přes maximální snahu obce o zkvalitňování chodu školy
a školky, se najdou lidé, kteří se snaží tuto instituci poškodit.

FINANCOVÁNÍ
8115 Prostředky minulých let
8124 Splátka půjčky na kanalizace
FINANCOVÁNÍ CELKEM

- 841 726,52
-444 000,00
-1 285 726,52

Závěrečný účet obce Žatčany za rok 2012
PŘÍJMY
Třída 1 Danové příjmy
Třída 2 Nedaňové příjmy
Třída 3 Kapitálové příjmy
Třída 4 Přijaté transfery
PŘÍJMY CELKEM ( po konsolidaci)

Výherní hrací automaty
6 457 246,44
549 219,02
226 265,00
668 489,20
7 901 219,66

VÝDAJE
Třída 5 Běžné výdaje
5 824 554,14
Třída 6 Kapitálové výdaje
790 939,00
– Územní plán obce
269 400,00
– Vodovodní přípojky občanů
34 835,00
– Rozšíření plynofikace na Šanhaji
10 200,00
– Projektová dokum. silnice Šanhaj I, II, III
85 140,00
– Dětské hřiště na návsi
140 640,00
– Komunikace na Dolech
21 600,00
a zpomalovací prahy Kousky
– Investiční příspěvek ZŠ
(dovybavení školní kuchyně)
229 124,00
VÝDAJE CELKEM (po konsolidaci)
6 615 493,14

Hospodaření zřízené příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola, Žatčany
Náklady celkem – hlavní činnost
5 182 152,86
Náklady celkem – hospodářská činnost
44 557,00
Výnosy celkem – hlavní činnost
5 181 509,86
Výnosy celkem – hospodářská činnost
45 200,00
Výsledek hospodaření před zdaněním
– hlavní činnost
- 643,00
Výsledek hospodaření před zdaněním
- hospod. činnost
643,00
Výsledek hospodaření běž. účet. období
- hlavní činnost
- 643,00
Výsledek hospodaření běž. účet. období
- hospod. činnost
643,00
Příspěvek od zřizovatele celkem
1 210 000,00
- neinvestiční příspěvek na provoz
980 876,00
- investiční příspěvek
(dovybavení školní kuchyně)
229 124,00
Dotace ze státního rozpočtu (přes obec)
EU peníze školám
171 521,20
Nesplacená půjčka na kanalizaci od SFŽP
k 31. 12. 2012
2 182 600,00
Zůstatek na běžných účtech u Komerční banky
k 31. 12. 2012
9 490 920,23
Zůstatek podílových listu Sporoinvest
k 31. 12. 2012
4 965 442,60

Na obecním úřadě mne navštívili zástupci firmy Stardust,
která provozuje výherní hrací automaty v hostinci U Severů.
Při jednání požadovali, abychom posoudili účinnost obecní vyhlášky zakazující provoz automatů a videoterminálů
na území obce. Požádal jsem je, aby se písemně obrátili
na zastupitelstvo obce. To na svém červnovém zasedání projednalo všechny okolnosti a příjem finančních prostředků
do obecní pokladny (za rok 2012, 94 985 Kč) a rozhodlo,
že vyhláška o výherních hracích automatech a videoterminálech na území obce zůstane v platnosti.

Chodníky
Obyvatelé ulice k Nesvačilce se ptají, jak pokračují práce
k zahájení opravy chodníků na jejich ulici. V současné době
probíhá dokončení projektu. Bude následovat stavební řízení
souběžně s výběrovým řízením na zhotovitele zakázky. Tuto
akci bychom chtěli uskutečnit v co nejkratším možném termínu, aby se stavba stihla ještě za slušného počasí.
Dále se chci zmínit o stavbě silnice Na Šanhaji. Stavební řízení se opozdilo z důvodu nutné změny v projektu a následně
přijetím zákona o církevních restitucích. Tato stavba v některých částech sousedí a v některých zasahuje do restitučních
pozemků. Tím se prodlouží stavební řízení do doby určení
vlastníka. Doufám, že se i tyto problémy vyřeší ve prospěch
obyvatel Šanhaje.

Oprava silnice k hřišti
Zastupitelstvo v rozpočtu schválilo finanční částku na opravu této komunikace. Vycházeli jsme z toho, že tato cesta je
prodloužením návsi směrem k hřišti. Je velmi využívaná a její
stav včetně parkoviště neutěšený. Při rozhodování jsme využili výhodné cenové nabídky firem, které staví polní cesty
v okolí obce. V rámci opravy jsme přistoupili k řešení dešťových vod stékajících z návsi a ze hřbitova na hřiště. Dále
byla opravena dešťová kanalizace u kabin tak, aby mohla
v budoucnu sloužit k odvedení dešťových vod z Kouta. Při té
příležitosti bude opraven obal studny u kabin. Oprava byla
naplánována ještě před hody, ale z důvodu nepříznivého jarního počasí byly práce na polních cestách opožděny a tato
akce na ně navazuje. Další odklad byl způsoben opravou
dálnice D 1, kde firma pokládající asfaltový povrch dostala
státní zakázku a musí plnit harmonogram. V době vydání
zpravodaje již můžete posoudit, jak se stavba podařila.
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Poděkování
Jen pár řádky chci poděkovat MK Alka za reprezentaci nejen v okolních obcích, ale také při mezinárodních soutěžích.
A letos obzvláště fotbalistům. Jejich výkon nám všem udělal
radost. Také jejich umístění v tabulce dává naději, že se jim
bude dařit i v příštích sezónách. Takže oprava cesty k hřišti
snad nebude marná. Přeji vám mnoho úspěchů.
Ing. František Poláček
starosta

RODINNÁ KRONIKA
Obec Žatčany blahopřeje všem spoluobčanům, kteří si
ve druhém čtvrtletí letošního roku připomněli svá významná
životní jubilea.
Květen:
paní Adéla Lauterbachová, paní Růžena Simandlová
Červen:
pan Josef Zachrdla, pan Zdeněk Sýkora

Retardér
Občané si stěžují na projíždění vozidel kolem pohostinství
a školy do Kouta. Pro zvýšení bezpečnosti bude na kraji odbočky postaven zpomalovací práh (retardér). Silnice do Kouta je veřejná komunikace a obec může upravit provoz zpomalovacím prahem a snížením rychlosti na základě stavebního
a dopravního povolení. Také pro bezpečnost u pohostinství
jsem upozornil provozovatele, že před pohostinstvím nebudou parkovat auta. Potom vzniká nepřehledná situace a jsou
také ohrožovány děti odbíhající od pohostinství k dětskému
hřišti. Ale tam by se měli nad sebou hlavně zamyslet rodiče. Buď mají být s dětmi u hřiště a nebo bez dětí u hospody.
Pro zvýšení bezpečnosti dětí, které chodí na oběd do školky,
bychom chtěli zřídit přechod u Zapomělového. Na tyto akce
probíhá povolovací řízení.
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MALOVÁNÍ BROUČKŮ
V úterý 23. dubna 2013 se za slunečného počasí vydaly děti
probudit své broučky, které před zimou uložily pod listy k zimnímu spánku. Bohužel jich už většina „asi někde poletovala“.
Tak si děti křídami broučky, motýly, berušky a k nim kytičky
a sluníčka a třeba i kočičky nebo hady namalovaly na cestu
u mostu. Za odměnu každý dostal perníček a lízátko
Ing. Radek Hemala

TURNAJ O „POHÁR STAROSTY“ V PÉTANQUE
Aby se nezapomínalo ani na mládež a ostatní občany, uspořádal kulturní a sociální výbor ZO v polovině května turnaj
v pétanque, letos již II. ročník. Zástupci různých organizací, děti i jednotlivci sestavili šest družstev, která se utkala
ve vzájemných zápasech. Svoji vlastní soutěž měli i předškoláci, kteří zápasili se stejným elánem jako dospělí. Soutěž
svou dramatičností pohltila všechny hráče, kteří se zájmem
sledovali vzájemné skóre a celkové pořadí. A protože není
důležité vyhrát, ale zúčastnit se, obdržela všechna družstva
za hezký výkon od pana starosty bonboniéru, jejíž obsah si
ihned rozdělili hráči. Díky tomuto turnaji jsme prožili společně příjemné letní odpoledne a mohli si tak popovídat i ti, kteří
by se na ulici jen pozdravili. Děkuji všem, kteří mi pomohli
s uspořádáním soutěže, stejně jako těm, kteří si přišli zahrát
a popovídat si se sousedy.
Mgr. Eva Stiborová

či jazykem byly matriky psány a také jakým způsobem a programem je možné si vlastní rodokmen sestavit. Beseda poté
pokračovala volnou diskuzí a sdělováním osobních zkušeností a postřehů z vytváření vlastních rodokmenů.
Závěrem bych rád popřál všem začínajícím i pokročilým
„badatelům“ hodně úspěchů při hledání záznamů o svých
předcích a také co nejvíce generací zapsaných do vlastních
rodokmenů, aby mohly v budoucnu sloužit Vašim potomkům
jako zdroj informací o dlouhé historii Vašich rodů. A pokud
máte ještě možnost, vyprávějte si o svých předcích se svými
rodiči a prarodiči, kteří Vám jistě rádi předají své znalosti.
Ing Radek Hemala

1799

Digitalizace matrik

Formulář pro
rodokmen

1840

1888

Tabulka formulář pro
rodokmen



S uvedenou prezentací se můžete seznámit na webu obce.

POCHOD DO STARÉHO LESA

BESEDA O RODOKMENECH
V pátek 19. dubna 2013 se uskutečnila v místní orlovně
v Žatčanech BESEDA O RODOKMENECH. Na úvod přivítal
starosta obce Ing. František Poláček asi dvacet příchozích
návštěvníků zajímajících se o historii svých rodů. Po úvodním slově pokračoval bývalý starosta a kronikář obce pan
Josef Sedláček, který všechny přítomné seznámil se svými
zkušenostmi s tvorbou vlastního rodokmenu, při jehož sestavování se dostal až k předkům narozeným v roce 1694 (!).
Pečlivě zpracovaný barevný rodokmen čítající 10 generací
byl jedním z mnoha zajímavých podkladů, se kterými se bylo
možné seznámit na připravených nástěnkách.
Při krátké anketě mezi hosty besedy bylo zjištěno, že jen
čtyři osoby jsou úplnými začátečníky v bádání po předcích
a 7 osob již má rodokmen v určité formě zpracovaný. Dále
Radek Hemala promítnul připravenou prezentaci o rodokmenech, ze které se návštěvníci dozvěděli, jaké podklady
je vhodné si připravit, kde najít matriční záznamy o předcích,
v jakém stavu je digitalizace matrik, jakou formou, písmem

Stejně jako každý rok, tak i letos se konal v dubnu sokolský pochod do Starého lesa. Přestože se některé disciplíny
opakují, děti se na ně těší a plní je se stejným neutuchajícím
nadšením. Odměnou je pro ně ukázka výcviku psů, návštěva geparda, ukázka požární techniky a šermířské vystoupení. Čokoláda pro nejlepší závodníky a oplatek pro všechny
účastníky je už samozřejmostí, stejně jako čaj, chleba a další
servis při opékání špekáčků. Milým překvapením je stále
vyšší účast dospělých a návštěvníků z okolních obcí, kteří
den pochodu využijí k příjemné jarní procházce a posezení
u táboráku. Na pochod se těší i starší sestry sokolky, bez kterých si už tuto akci nedovedeme představit a kterým za ochotu vždy pomoci velmi děkujeme a jejich zapojení do této akce
si vážíme.
Sportovní disciplíny v rámci pochodu:
• srážení kuželek míčkem
• házení šipkami na terč
• půlení jablka mečem
• sbírání PET lahví do náruče
• skákání v pytli
• hod granátem na cíl
• střelba ze vzduchovky
Mgr. Eva Stiborová
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BRNĚNSKO TANČÍ A ZPÍVÁ:

ŽATČANŠTÍ MUŽÁCI V ROCE 2012
Žatčanští mužáci prokázali v roce 2012 rozsáhlou činnost.
Byli vidět na kulturních akcích v Žatčanech, zejména na tradičních hodech, svatomartinské besedě u cimbálu i na Živém
Betlému. Byli zváni na akce v nejbližším okolí – účinkovali
při Malé napoleonské bitvě v Telnici, při odhalování pamětní desky obětem bitvy tří císařů v Sokolnicích, na dožínkách
v Sokolnicích, na císařských hodech v Moutnicích, na pietní vzpomínce napoleonské bitvy v Újezdě u Brna, na předvánočním posezení v Měníně. Rozsáhlý program připravili
na Folklorní podvečer s Rozmarýnou v listopadu. Ostatně
úzká spolupráce s folklorním souborem Rozmarýna se projevila i na zájezdu do Štítiny u Opavy, kde někteří členové mužáků hrdě propagovali písně z Brněnska a okolí.
Obec Žatčany reprezentovali mužáci i na akcích jako byl
křest knihy dr. Kovářů v Etnografickém muzeu nebo účast
na vernisáži skla ve slavkovském zámku nebo na folklorním
festivalu Brněnsko tančí a zpívá.
Potěšitelné je, že se soubor pravidelně schází při nácviku
nových písní. Jejich repertoár je široký, zahrnuje písně vojenské, milostné, ženáčské, hodové, pracovní i koledy. Muži se
sami doprovázejí na harmoniku, housle a basu. Většina si nechala ušít vlastní kroje. V poslední době přibyli mladí členové,
takže stávající počet přesáhl 10. Jejich neutuchající elán je
příslibem, že jejich činnost bude nadále úspěšně pokračovat.

Začátkem června se naskytla pro naše folklorní nadšence
příležitost účastnit se akce „Brněnsko tančí a zpívá.“ v Brně
na Staré radnici. Z naší obce vyrazil v 15.20 hod. autobus
plný dětí, mládeže, rodičů, prarodičů a členů „mužáckého
sboru“ na tento odpolední program. V 17 hod. prošel středem města krojovaný průvod. Nejdelší úsek průvodu patřil
skupince s nápisem „Žatčany“.
Poté na nádvoří Staré radnice probíhala jednotlivá vystoupení. Naši mužáci celé odpoledne zahájili svým veselým vystoupením. Během akce předvedly také naše děti své hodové
pásmo a téměř na závěr zatančila naše hodová krojovaná
mládež. Účinkující ze Žatčan doprovázelo vždy ochotné těleso našich místních muzikantů. Vystoupení žatčaňáků bylo
opravdu hezké a bohaté.
Náš pan starosta se také účastnil a po vystoupení řekl:
„Myslím, že se nemáme za co stydět!“
Součástí programu byla i presentace krojů, které byly v Brně
k vidění. Také náš kroj zde byl oficiálně představen vedoucím
celé této akce Dr. Josefem Trávníčkem.
Vzkaz z Brna od Dr. Trávníčka všem vystupujícím zní: „Byli
jste výborní a vaše kroje jsou opravdu krásné. Jsem rád, že
takto přispíváte k zachování brněnského folkloru a těším se
na další spolupráci.“
Ve 21 hod. jsme se, po velmi horkém dni vrátili zpět do naší
vesnice. Autobusem zněl zpěv až do Žatčan.
Renata Kleinová

Vladimíra Sedláčková

HODY 2013
V letošním roce přišly hody velmi brzy. Již 26.5 2013 jsme
měli možnost oslavit svátek Nejsvětější Trojice v Žatčanech.
Hody jsou snad nejvýraznější událostí celé obce. Letos bylo
krojované mládeže 8 párů. Všichni se poctivě scházeli, aby
nacvičili hodové pásmo, tance, zpěvy a také aby připravili
náves a sál Orlovny na tuto velkou událost. Všichni ve skrytu
duše doufali, že bude počasí přát natolik, aby se celé hody
mohly konat na návsi. Bohužel ale v hodové dny bylo velmi
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chladno a také deštivo. Ve čtvrtek stárci přivezli z lesa máji
a náves se proměnila v tesařskou dílnu. Všichni, kdo měli
ruce se zapojili do úpravy stromu, aby se z něj vyloupla krásná, vysoká „mája“, která je vidět ze širokého okolí.
Sobota se již nesla v duchu vrcholných příprav. Dopoledne
děvčata nazdobila velkou a malou „máju“. Velká byla odpoledne za hustého deště postavena pomocí jeřábu na naší krásné návsi a ta menší krátce nato před domem hlavní stárky
a stárka. Letos to bylo jednoduché v tom, že oba vzešli ze
stejného domu. Večerní zábava ve 20 hodin se konala pro
nepřízeň počastí v sále Orlovny.
Neděle se probudila do, sice chladného, ale nedeštivého
rána. V 9 hodin se konala slavnostní mše svatá v chrámu
Nejsvětější Trojice a poté chlapci s muzikanty obešli vesnici
a pozvali všechny občany na odpolední program pod májí.
V 15.30 vyšel průvod od „hradu“ a po tradiční trase za občasného pršení dorazil na náves. Hodové odpoledne zahájil
hlavní stárek žádáním starosty obce o hodové právo, které
mu bylo, po vyřčení určitých mravnostních podmínek, předáno. Potom už celou náves roztancovaly naše děti, které nacvičily opět velmi pěkné hodové pásmo brněnských tanců.
Dále krojovaná mládež přitáhla naše pohledy svým tanečním
vystoupením. Následovalo sólo pro všechny, při kterém byly
rozdávány krásné barevné perníkové voňavé kytičky.
Hodové odpoledne se vydařilo i po stránce přiznivého počasí. Večerní zábava se konala již v Orlovně. Celou hodovou
neděli vyhrávali Hovorané.
Hodové pondělí patří již tradičně ženáčům, kteří jsou rok co
rok znovu a znovu zapálení pro tanec a zpěv. Hodová zábava
začala v 19 hodin v sále orlovny. Po složitém nástupu zatancovali krojovaní ženáči tanec šotyšku. K tanci, poslechu, zpěvu a obveselení hrála DH Zlaťanka.
Letošní hody se opět vydařily, i když byly chladné a deštivé.
Je vidět, že tradice v naší obci stále ctíme a těšíme se na každou příležitost, kdy se můžeme pokochat pohledem na naše
krásné kroje.
Škoda jen, že dost lidí odradilo snad špatné počasí?
Věřte, v orlovně nepršelo a celé hody se nesly ve velmi veselém a přátelském duchu.
Tímto jste všichni zváni na hody příští.
Renata Kleinová

Do obce přišlo poděkování, které rádi zveřejňujeme

„Miles Jesu-Soliders of Jesus“ Children´s Home for boys
Dětský útulek pro chlapce v Borotinkách, Lvovská oblast,
Ukrajina
Drazí přátelé, budiž požehnáno Jméno Ježíšovo!
My, v chlapeckém útulku bychom rádi upřímně poděkovali
milým a laskavým lidem z České republiky za jejich upřímné
dary ve výši 2000 euro na potřeby dětí v našem útulku. Peníze byly přivezeny do Bortnik a nám předány panem Josefem
Buchtelou, který nám během posledních deseti let prokázal
nesmírnou pomoc. Peníze budou využity ke stavbě nových
chlévů k chovu hospodářských zvířat: krávy, prasata, slepice
atd.
Rádi bychom poděkovali především Janu Sedláčkovi, Haně
Levíčkové a její rodině, Tomáši Veleckému za jejich upřímnou
a vytrvalou pomoc našemu útulku.
Vaše příspěvky jsou pro nás velmi důležité a pomáhají nám
zlepšit životy mnoha chudých dětí na Ukrajině a dát jim šanci
na lepší život. Peníze, které jste darovali, pomohou nyní 28
chlapcům, kteří žijí v útulku v Bortnikách.
Naši chlapci se modlí za svoje dárce každý večer.
Bůh vám stále žehnej za vaši laskavost.
Se srdečným pozdravem jménem všech dětí z domova pro
děti Řádu Miles Jesu v Bortnikách
Ukrajina
Ruslan Markiv
ředitel útulku
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Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

VÝSLEDKY SČÍTÁNÍ LIDU 2011



V roce 2011 proběhlo v České rep ublice sčítání lidu, domů
a bytů, které zajišťoval Český statistický úřad. Postupně jsou
zveřejňovány výsledky tohoto šetření, se kterými bych vás
ráda na stránkách žatčanského Zpravodaje seznamovala.
Na našem území se soupisy obyvatel nebo některých vybraných skupin obyvatelstva uskutečnily již ve středověku.
V historii byly prováděny především k vojenským a daňovým
účelům. Zpočátku tedy zahrnovaly pouze část populace.
Zdokonalení soupisů obyvatelstva u nás i v Evropě pak souviselo s nástupem absolutismu a s rozvojem státního aparátu. Rokem 1869 začíná období tzv. „moderních sčítání“
vyznačujících se dodržováním hlavních zásad vytyčených
mezinárodními statistickými kongresy a na podkladě konkrétní zákonné normy. Na sčítání v Rakousku-Uhersku pak
navazují sčítání v době první republiky a postupně i další
sčítání prováděná až do dnešní doby. Zatím poslední sčítání
lidu, domů a bytů se konalo k 26. 3. 2011.
Sčítání lidu, domů a bytů 2011 přineslo celou řadu novinek,
které souvisely nejen s rozvojem informačních technologií,
ale také se zkušenostmi z předchozích sčítání, např.:
- nově přibyl např. dotaz na registrované partnerství
- již se nezjišťovala vybavenost domácností; ve sčítacích
formulářích se neobjevily žádné otázky na vlastnictví osobního automobilu, rekr. objektu, telefonu apod. Z hlediska
vybavenosti byla pro statistiku důležitá pouze otázka, zda
má domácnost možnost využívat osobní počítač a připojení
k internetu
- zodpovězení otázky na národnost a náboženské vyznání
bylo dobrovolné
- nově bylo možné uvést příslušnost až ke dvěma národnostem
- vůbec poprvé došlo k sečtení osob bez přístřeší
V následujících tabulkách nabízím výsledky sčítání obyvatelstva v Žatčanech podle posledního šetření ve srovnání
s rokem 2001.
Vladimíra Sedláčková
Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
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ZAČÍNAJÍ PRÁZDNINY
A už je to tu! Konečně jsme se dočkali léta a velkých prázdnin! Nevím, jak moc je vítáte Vy, rodiče, pro Vás to obnáší jistě
spoustu starostí jak skloubit pracovní povinnosti a příliš volného času svých dětí, ale my všichni, kdo chodíme do školy
a školky – ať už pracovat nebo se vzdělávat, skáčeme radostí půl metru vysoko. Právě končící školní rok byl totiž opravdu náročný. Máme novou paní ředitelku, která se musela
setsakramentsky rychle rozkoukat, zorientovat a všechno
zvládnout, my zaměstnanci jsme se museli přizpůsobit mnoha změnám a děti se toho musely hodně naučit – a to všechno v roce, který byl dlouho hodně studený a prolezlý bacily.
Přesto se toho hodně událo. Ve školce jsme začali pasováním prvňáčků s Tetinami, užili jsme si i Dýňování, kde jste
i Vy s dětmi vyrobili spoustu úžasných dýňových pajduláků
a bubáků a než jsme se stačili dvakrát otočit, už se trénovalo
na vánoční besídku. Nejmenší děti si musely zvyknout na čas
prožitý bez maminek a na režim kolektivního zařízení, ty větší se v rámci edukativně stimulačních skupinek připravovaly
na poprázdninový vstup do školy. Zpívali jsme pod vánočním
stromem na návsi, i Vám, rodičům na předvánoční besídce,
pekli perníčky, rozbalovali dárky a než jsme stačili mrknout,
už jsme zas barvili vajíčka na blížící se Velikonoce. Rok běžel
jako voda a mezitím jsme vyráběli i výrobky z keramiky, která
se letos dětem obzvláště dařila. Počasí navzdory se vyvedla
i besídka ke Dni matek – myslím, že nejsem jediná, kdo si
myslí, že děti byly prostě kouzelné. Odměnu za ten celoroční
kolotoč jsme si vybrali v podobě školky v přírodě. Děti i my
jsme se totiž shodli, že se nám letos opravdu mimořádně vydařila, i počasí bylo prima a alespoň na ten jeden týden nám
ukázalo letní tvář. Teď na úplném závěru roku jsme ve školce
uklízeli hračky a chystali se na příchod pana malíře, který
nám to tam jistě zútulní novou výmalbou v průběhu prázdnin.
Bylo to náročné, ale jak se říká: konec dobrý, všechno dobré. A to se nám jistě podařilo, takže až uvidíte skákat svoje

děti radostí, nedivte se a poskočte si s nimi. Vždyť i Vás jistě
čeká o prázdninách nějaká pěkná chvíle, dovolená a odpočinek. Tak Vám za všechny zaměstnance mateřské školy přeji,
aby těch letních výskoků bylo co nejvíce, abyste si užili moc
pěkné léto a načerpali dostatek sil na příští školní rok.
Bc. Zdeňka Krásová, vedoucí MŠ

OKÉNKO DO ŠKOLY
Školní rok uplynul jako voda. A že ta voda byla i místy
pěkně divoká, by nám mohly vyprávět hlavně děti. Vždyť to
byly ony, kteří se prodírali novým učivem s novými učiteli,
proplouvaly spoustou všelijakých písemek, zkoušení a denně se připravovaly na výuku. Ovšem školní rok nebyl jen
o dřině a drilování ve školních lavicích. Naše voda byla i místy
lákavá a příjemná.
Učitelé se snažili děti co nejvíce zaujmout, a to nejen nevyučováním. Přichystali jsme si pro ně hromadu akcí v podobě
výletů, mohli bychom jmenovat například výlet do lanového
centra, kde se všem opravdu líbilo. Zajeli jsme si společně
na divadelní představení, uspořádali pro žáky spaní v budově školy spojené s táborákem a noční hrou, v zimě jsme
navštívili výstavu betlémů, rozdali dárečky pod vánočním
stromem, zalyžovali si spolu s některými rodiči na svazích
Vysočiny, uspořádali vánoční a velikonoční dílničky pro děti
ze základní i mateřské školy, hromadnou dopravou jsme se
také vydali do muzea Anthropos…
K nejzábavnější části školního roku patřila jistě škola v přírodě. Tady děti během jednoho týdne procestovaly časem
několik důležitých období historie lidstva. Poznaly dobu dinosaurů, zavítaly k pyramidám, ochutnaly život ve starověkém
Řecku, objevily krásu středověku.
Naopak méně zábavným a hlavně velmi vyčerpávajícím se
stal pro děti nácvik besídek. Musíme jim i touto cestou poděkovat za jejich zdařilé výsledky.
Ať už ten školní rok dopadl na vysvědčení více či méně zdařile, všichni jsme zdárně došli na jeho konec.
Učitelský sbor Vám všem přeje příjemně strávené léto a těší
se na žáky opět v září na viděnou.
Mgr. Ilona Kalná a Mgr. Alena Stávková
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MOTOSRAZ 2013 ŽATČANSKEJ RÁMUS 9. ROČNÍK
9. žatčanský rámus nám překazilo deštivé počasí. Jelikož
předpověď nebyla ani 3 dny před začátkem akce příznivá,
byli jsme nuceni větší část programu úplně zrušit.
1. 6. ve 12 hodin se začali sjíždět první hosté a kamarádi,
kteří nezklamali a přes nepříznivé počasí nás opět přijeli
podpořit. Promoklou vyjížďku s námi absolvovalo asi 40 motorkářů, v čele s panem Růžičkou, který přijel představit nový
model kamionu Volvo. Díky vstřícnému a obětavému přístupu paní Emílie Osičkové, p. Jaroslava Osičky a Richarda
Osičky, kteří poskytli prostory, mohla začít odpolední a následně i večerní zábava. Ta probíhala ve skromnějším stylu
a vzpomínkovém duchu. Na plátně se promítali filmy z předešlých srazů, tancovalo se při reprodukované hudbě. Další
atrakcí bylo auto na elektrický pohon, Mercedes Smart, se
kterým nás podrobně seznámil p. Zdeněk Procházka z Kobylnic.
Program pro děti proběhl rovněž ve zkrácené podobě.
Po celé odpoledne měly děti k dispozici nafukovací skluzavku a čtyřkolky. O děti se výborně staral i p. Doubek, který je
vozil se svoji kobylkou Quiny po naší obci.
Všem, kdo pomáhali při motosrazu, děkujeme. Můžeme říci,
že ani špatné počasí nás neodradilo a pěkně jsme si celou
akci užili. Příští rok se těšíme v novém termínu nashledanou.
Radka Procházková

Z ARCHÍVU
Dalším nepostradatelným živnostníkem pro zemědělce, kromě kovářů zmiňovaných minule, byl kolář. Kolářem v obci býval můj dědeček Josef Sedláček (*1879). Řemeslu se vyučil
ve Vídni, v roce 1907 se oženil a postavil si v Třebomyslicích
dům č. 83 (nyní č. 183) s kolářskou dílnou.
Protože v těch letech nebyla v obci ještě zavedena elektrika,
musel všechny kolářské práce dělat ručně (řezání, hoblování, vrtání). Pracoval pro Žatčany a okolí. U babičky a dědečka jsem býval velice často, jako dítě jsem se rád chodíval
dívat do dědečkovy dílny. Bývala v levé části domu s dvěma
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okny do ulice. Pod okny a po pravé části místnosti stávaly
dva ponky (pracovní stoly), v zadní části se skladoval drobnější dřevěný materiál, stával tam také vincek (malá kamínka) k zimnému vytápění. V kolářství se vyráběly všechny
dřevěné potřeby pro zemědělce. Největší zakázkou bývalo
zhotovit celý vůz nebo i mandelňák, z jednotlivých součástí
vozů často polámaná oje, nová kola, korby, lušně (opěrné
stojky pro vozové desky). Vyráběly se také trakače a násady
k drobnému hospodářskému nářadí. Všechno muselo být
vyráběno z proschlého dřeva. Dřevo si chodil vybírat do lesa
sám, i později, když už byl na odpočinku. S hajným se důvěrně znal, a aby si mohl vybrat podle své představy, vždycky
mu něco přinesl ze zabijačky.
Dědeček byl vášnivým kuřákem fajfky, kterou nevyndával
z úst ani při práci. Bylo legrační, když např. hobloval, tak se
mu fajfka v rytmu práce pohybovala sem – tam. Rolníci přicházeli s objednávkami nebo pro hotové zakázky až po denní práci – večer – to se potom dlouho do noci v dílně besedovalo. Jako školák jsem v dílně při jednoduchých pracích
pomáhal.
Po dědečkovi převzal řemeslo kolem roku 1940 jeho syn
Jan (můj strýc), který se u něho vyučil. Dědeček mu pak vypomáhal. Strýc už začal řemeslo mechanizovat. Postupně
koupil pásovou pilu, hoblovačku, vrtačku, brusku. Kolářství
se dařilo. Zprvu musel mít dřevoobráběcí stroje umístěné
ve stodole, protože malá dílna nebyla na to zařízená. Později si vystavěl ve dvorním traktu velkou dílnu, kam všechny
stroje převedl.
Dřevo na kola muselo být úplně suché. Strýc nahrubo nařezal loukotě a špice, ty se pak sušily na pecích u pekaře
Brabence nebo Teplého. Právě tam jsem vždycky musel
vylézt na rozpálenou pec a dřevo k sušení ukládat a potom
usušené zase sklízet.
Strýc se vyznačoval velice pečlivou a přesnou prací, proto
neměl o zákazníky nikdy nouzi. Řemeslo bylo sezonní, největší pilno bylo přede žněmi. K doplnění příjmu v domácnosti patřilo, jako obvykle u všech podobných živností, drobné
hospodářství s dvěma kravičkami obdělávané babičkou
a později i tetou.
Kolářství v socialistickém režimu zaniklo. Strýc pak vstoupil
do JZD, kde ještě dlouhá léta pracoval ve stolařské dílně.
Vnuk a synovec žatčanských kolářů Josef Sedláček
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ŽATČANŠTÍ JUDISTÉ ZAKONČILI SEZÓNU
Sportovní oddíl JUDO Orel Žatčany zakončil ve středu 19.
června 2013 v 18,30 hodin v místní orlovně letošní školní
rok závěrečným „veřejným“ tréninkem. Osmnáct mladých
judistů a judistek, pod vedením trenéra Davida Pavelky, předvedlo na tréninku přítomným rodičům vše, co se za poslední
rok či dva v oddíle naučili. A že se bylo na co dívat.
Na závěr trenér předal 3 judistkám a 6 judistům nové bílo-žluté pásky pro 6/5 kyu a 1 judistce a 4 judistům žluté pásky
pro 5 kyu, které získali za úspěšné absolvování judistických
zkoušek v úterý 18. června 2013 v Lidovém domě v Blučině.
Ing Radek Hemala

ŽATČANSKÝ FOTBAL
Žatčanští fotbalisté získali čtvrté místo. Fotbalisté SK Žatčany zaslouženě zvítězili v sobotu 15. června 2013 na domácím hřišti v posledním zápase sezóny 2012/2013 nad B týmem fotbalistů z Blučiny vysokým rozdílem 8:0. Ani rekordní
vysoká výhra již nezměnila pořadí v konečné tabulce IV.
A třídy a Sportovní klub Žatčany tak v letošní sezóně obsadil
krásné čtvrté místo s celkovým počtem 64 bodů a se ztrátou
pouhých 6 bodů na vítězný tým fotbalistů z Prace.
Blahopřejeme k úspěšné sezóně!

S blížícím se koncem školního roku vrcholila aktivita našeho
modelářského potěru a těch, kteří se jim v našem kroužku
věnují. Než se všichni rozjedou na prázdniny a na dovolené
bylo potřeba dokončit rozpracované modely. Hlavně se finišovalo s dostavbou a zprovozněním lodních modelů, neboť
se naskytla příležitost předvést činnost našeho klubu během
rybářských závodů mládeže v Újezdě u Brna. V sobotu 8. 6.
2013 se na Rychmanovském rybníce těšilo značné pozornosti 11 modelů našich lodí.
Své zástupce mezi účinkujícími jsme měli také v sobotu 16.
6. 2013 na leteckém dnu v nedalekých Boleradicích, kde se
vystoupení našeho klubu již stává tradicí.
Hlavní pozornost a příprava klubu se v posledních měsících
upínala na naši účast na XI. Mistrovství Evropy rádiem řízených historických modelů, které se v letošním roce konalo
v Maďarsku. Na týdenní soutěž na letišti u obce Jakabszállás
se 23. 6. 2013 z našeho klubu vypravilo 6 modelářů s 9 modely letadel. Akce, která se sice konala na reprezentativně
vybaveném letišti, byla narušena nejen ne moc povedenou
přípravou místních modelářů, kteří soutěž takového významu pořádali poprvé, ale také nevlídným počasím, které panovalo první tři dny soutěže. Z naší výpravy se nakonec nejlépe dařilo Zdeňku Sýkorovi staršímu, kterému se v kategorii
větroňů podařilo vylétat patnácté místo z 64 soutěžících. Fotografie i výsledkové listiny jsou ke zhlédnutí na webových
stránkách klubu.
V nejbližší době čeká náš klub příprava na naši nejnáročnější
akci – 5. Žatčanský modelářský den, který by se měl konat,
pokud bude vhodné počasí, 28. 9. 2013.
Všichni jste srdečně zváni.
Zdeněk Sýkora

Ing. Radek Hemala
Pořadí

Tým

Záp +

Skóre

Body

1.

Prace

28

22 4 2

0 -

121: 30

70

2.

Šlapanice C

28

21 3 4

76: 29

66

3.

Měnín B

28

21 2 5

92: 27

65

4.

Žatčany

28

20 4 4

94: 33

64

5.

Moutnice B

28

13 3 12 61: 66

42

6.

Židlochovice

28

13 3 12 71: 68

42

7.

Pozořice B

28

12 3 13 54: 74

39

8.

Babice n/Sv. B

28

11 4 13 68: 64

37

9.

Újezd B

28

10 7 11 51: 50

37

10.

Blučina B

28

9

5 14 60: 80

32

11.
12.

Rajhradice B
Podolí B

28
28

9
8

2 17 51: 85
2 18 49: 100

29
26

13.

Opatovice B

28

7

0 21 53:101

21

14.

Ochoz B

28

5

4 19 33: 75

19

15.

Blažovice B

28

5

2 21 33: 85

17
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Z AKCÍ V NAŠÍ VESNICI

ALKA v Maďarsku

Pálení čarodějnic

Petanque

Broučci

Pochod do Starého lesa

Hody

Motorkářský sraz

Brněnsko v tanci
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