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Vážení spoluobčané, přijměte pozvání k novoročnímu ohňostroji. Sejdeme se 30 minut
po silvestrovské půlnoci na návsi u vánočního stromu, kde si společně připijeme a popřejeme
do nového roku 2014.

Úvodní slovo starosty
Milí spoluobčané,
za několik dní se sejde rok s rokem, budeme bohatší o další
zkušenosti a s nadějí budeme vyhlížet rok 2014.
Každý se ptáme: „Jaký bude?“
Rok 2013 uběhl mnohem rychleji, než by si mnozí přáli, blíží
se konec roku a také Vánoční čas. Čas klidu, pohody a zamyšlení. Zamyšlení nad tím, co jsme zvládli, co se nepodařilo
a zamyšlení nad tím, co nás čeká. Najděme si chvíli pro své
blízké a prožijme v rodinném kruhu radost a pohodu.
Přeji nám všem, abychom zbývající dny do Vánoc prožili pokud možno bez zbytečného shonu, nervozity a dohánění něčeho, co jsme nestihli za uplynulý rok. Chci vás ve sváteční
čas pozvat na některé akce, které pro vás připravili spoluobčané, škola a obec.
19. prosince vánoční besídka v orlovně, 27. prosince Živý
betlém na návsi a půl hodiny po půlnoci v roce 2014 tradiční
setkání na návsi s ohňostrojem.

Výsledná cena těchto akcí je 207 tis. za asfaltový povrch,
138 tis. oprava kanalizace, 35 tis. ostatní práce.
Další akcí byla oprava „Kalvodovy uličky“. Práce provedla firma Durit s.r.o., která práce zrealizovala za 126 tis. Kč. V návaznoosti na tuto akci upravili obecní zaměstnanci plochy
kolem chodníku kačírkem. Dále provedli úpravu terénu se
založením trávníku. V přední části uličky ústící na hlavní silnici byla plocha kolem zámkové dlažby vyztužena plastovou
zatravňovací rohoží. V podzimních měsících byl odstraněn
přerostlý jalovec před domem paní Buchtové bránící výhledu
do křižovatky

Ohlédnutí za uběhlým půlrokem.

Územní plán

Zastupitelstvo schválilo na 32. zasedání vydání nového
územního plánu obce. Územní plán vychází z plánu schváleného v roce 2006 upraveného do podoby dle znění nových
předpisů a vyhlášek. Plán zpracoval ing. arch. Hála a částečně byl financován z dotačního titulu JMK.

Opravy silnic a chodníků.

O prázdninách začala oprava silnice ke hřišti. Je to další
rozšíření návsi ke sportovnímu areálu. Ve výběrovém řízení byla vybrána firma Ekostavby s.r.o. Před vlastní stavbou
silnice byla provedena oprava kanalizace u hřiště a svedení
povrchových vod z komunikace a ze hřbitova do dešťové
kanalizace.Tyto opravy byly provedeny firmou Stavby a konstrukce s.r.o. Před vlastní pokládkou asfaltového povrchu
vozovky upravili podkladovou vrstvu obecní zaměstnanci
ve spolupráci s technikou pana Březiny. Tito také opravili
studnu u hřiště. Poklop studny vyrobila stolařská dílna pana
Svobody.
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Obyvatelé ulice K Nesvačilce se dočkali opravy chodníků.
Tato dlouho plánovaná oprava byla provedena firmou ZEMAKO s.r.o. Vysoutěžená cena byla 849 tis. Kč. Práce byly
započaty 31. října a měly by být dokončeny do 19. prosince.
Během stavby při odstraňování staré dlažby bylo zjištěno, že
dešťové svody od jednotlivých domů jsou ve špatném stavu
a způsobují podmáčení chodníků a základů domů. Dále byly
proti projektu provedeny další opravy vyplývající ze stavebních prací.
Zpevnění plochy ke vjezdům
40 600,Odvoz betonové suti
15 200,Nopová folie
4 800,Úprava plochy u sokolovny
10 500,-

Oprava vjezdů
Oprava dešťových svodů
Úprava přípojek
Celková realizační cena je

7 900,16 000,13 000,945 796,- Kč.

V rámci oprav byly provedeny úpravy před sokolovnou. Byl
odstraněn starý asfalt kolem zdi, zbytky schodů na jeviště,
proschlá jeřabina. U vchodu do areálu sokolovny byla vydlážděna plocha pro lavičku, přesunutý odpadkový koš a prostor
mezi chodníkem a zdí sokolovny doplněn kačírkem.
Omlouvám se obyvatelům ulice za to, že stavba se dokončuje před vánocemi a stavební činnost omezovala při výstavbě
pohyb po ulici. Stavba se zdržela doplňováním požadavků
různých institucí v rámci projektové dokumentace. Doufám,
že projektanti navrhli chodníky k vaší spokojenosti a stavební firma odvedla pěknou práci.

termínu byla oslovena firmy Stavby a konstrukce s.r.o. Oprava se zvládla během prázdnin a prvňáčci se již učí v nové
učebně.
Další etapou je vyřešení sociálního zařízení. Tato akce by
měla proběhnout během roku 2014.
V mateřské školce byla na podzim opravena omítka kolem
plastových oken a vyměněny parapety.
Tyto opravy provedli pánové Blaško a Kurz v ceně 24 tis. Kč.

Retardér

Na konci srpna byl při vjezdu do Kouta postaven retardér.
Na tomto místě je řešen proto, aby se zpomalil provoz v místě velkého pohybu občanů zejména v letních měsících.
Současně byly umístěny dopravní značky s omezením rychlosti na 30 Km/hod. Toto omezení platí také na komunikaci
u hřiště a kolem Cezavy. Víc obec pro bezpečnost obyvatel
v těchto místech udělat nemůže. Teď už je to na občanech.
Jen nevím, komu vadily reflexní značky na studni u kabin.

Polní cesty

Oprava základní školy

Hygienická stanice požaduje po zřizovateli opravu základní
školy. Jedná se o sociální zařízení, kde končí výjimka a třídu
pro 10 žáků.
V letošním roce byl zpracován projekt na úpravu třídy a doplnění umyvadel do stávajících učeben. Tyto práce se musely
zvládnout během prázdnin a z důvodu krátkého časového

V letošním roce byly dokončeny účelové komunikace a společná zařízení postavená státním pozemkovým úřadem
z Programu rozvoje venkova. Stavba byla zrealizována
za 12,8 mil. Kč a bude převedena do majetku obce.
Účelové komunikace jsou financovány ministerstvem zemědělství a jsou určeny zejména ke zpřístupnění pozemků pro
obdělávání zemědělskou technikou. Rádi bychom, aby byly
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využívány také pro sport a relaxaci. Proto věřím, se je naučíme v plné míře využívat a budeme na nich k sobě ohleduplní.
Mnozí z vás mají možnost dostat se do míst, kde ještě nikdy
nebyli. A výhled do krajiny je opravdu zajímavý.
Tyto komunikace s biokoridory budou v majetku obce a proto prosím, chovejte se k nim tak, aby sloužily všem co nejdéle.

Vodné, stočné, energie, odpady
Zastupitelstvo projednalo financování obnovy vodovodu
a kanalizace.Tento plán financování a tvorba rezerv je povinný ze zákona. Do roku 2017 bude obec splácet úvěr na kanalizaci ve výši 444 tis. Kč. ročně. Proto byl schválen plán
tvoření rezerv od roku 2018. V případě poruchy a potřeby
financování bude využita rezerva minulých let.
V návrhu na vodné a stočné na rok 2014 zůstává stočné
ve stejné výši jako v roce 2013, to je 42,55 Kč/m3. Vodné se
navyšuje o 4.5 % na 37,38 Kč/ m3. V roce 2014 proběhne
plánovaná výměna vodoměrů, která se provádí 1x za 6 let.
Tím se zvyšují náklady.
Obec uzavřela smlouvu s firmou Energie pod kontrolou,
která zajišťuje výběr nejvhodnějšího dodavatele energií pro
obec a školu. Předpokládáme úspory za energie, ale zatím
nemůžeme srovnávat.
V rámci jednání s firmou SITA, která zajišťuje svoz komunálního odpadu, se podařilo uzavřít dodatek smlouvy s 16 %
snížením ceny za svoz.

Vodní hospodářství

Správce Hranečnického potoka a odbor ŽP Židlochovice přikázal obci odstranit dřevěný most na rybníku. Tento zásah
byl proveden v době červnových dešťů, kdy se dřevěný most
pod náporem vody rozpadal a jeho zbytky ucpávaly stavidlo.
V těchto dnech byl nahrazen betonovým panelem. K zajištění
bezpečnosti bude na jaře doplněn zábradlím.
V létě byla vyčištěna strouha za hřištěm a v biokoridoru vytvořeno odkalovací jezírko. Po vyčištění se z dešťové kanali4/16

zace uvolnily usazeniny písku a štěrku, které byly následně
ze strouhy odstraněny.

Mimořádné volby do parlamentu

Na podzim proběhly mimořádné volby do parlamentu a pro zajímavost jsem vytvořil tabulku, jak se v Žatčanech volilo od roku
1996. V tabulce jsou zaznamenány výsledky některých stran a hnutí.
rok
účast
Soc.dem.
TOP 09
KDU ČSL
ANO
KSČM
ODS
ZEMANOVCI
ZELENÍ
PIRÁTI
ODA
DŮCHODCI
REP.
LB
US
NEZÁVISLÍ
VV
SUVERENITA
ÚSVIT

1996
451
63

1998
457
103

2002
360
76

2006
424
122

160

152

123 koal.

129

41
57

46
60

71
35

53
80

1

12

13

25
15
33
23
1

2010
430
57
97
88
53
57
15
11

2013
411
62
42
107
63
70
9
3
9

18
14
38
10

6
28
13
28

Návrh rozpočtu

Na prosincovém zastupitelstvu byl projednán návrh rozpočtu. Je vyvěšen na úřední desce.
Pro zajímavost jsem popsal některé body z plánovaných výdajů.
Základní příjmy dle skutečnosti minulého roku činí 7 856 tis.
Kč. Jsou to příjmy bez plánované dotace na biokoridory ve
výši 14 038 tis. Kč
Ve výdajové části položka 3 740 tis. zahrnuje údržbu a opravu silnic, chodníků a zastávek. Nadále je v řešení komunikace na Šanhaj. Předpokládáme opravu zbývajících chodníků
se starou dlažbou. Tato akce je přibližně v rozsahu oprav
chodníků K Nesvačilce.
Vodovody a kanalizace 1 060 tis. Kč. Součást projektu Šanhaj.
Školství 2 110 tis. Kč,. Na provoz školy 950 tis. další peníze
ve fondech. Předpokládáme rekonstrukci sociálního zařízení ve škole, studii na dostavbu školky v areálu školní zahrady,
další nutné opravy ve škole a školce. Příspěvek na oslavy
výročí školy.

Oprava památek- obec převzala do svého majetku děkovné
kříže v katastru obce a předpokládá jejich údržbu a opravy.
První v řadě je kříž u kostela- kulturní památka. V rozpočtu
100 tis. Kč
Oprava církevních kulturních památek. Farní úřad požádal
zastupitelstvo o sloučení prostředků na opravu kulturní památky, kapli Maří Magdaleny z roku 2013 a 2014. V rozpočtu 200 tis. Kč.
V tělovýchově a zájmové činnosti 640 tis. Kč. Jsou to příspěvky pro spolky a organizace. Mimořádný příspěvek pro
Sokol na nutné opravy Sokolovny. Budeme žádat o dotaci na
dokončení dětského hřiště Na Dolech. V položce pohřebnictví je zahrnuta oprava prostoru na hřbitovní odpad za zídkou
a na nové čerpadlo na vodu.

Návrh rozpočtu je v následující
tabulce:
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položka
1111
1112
1113
1121
1211
1511
13
1340
1351
1355
2111
211
213
214
23
312
4112
4116
4113
8115

položka
1014
2143
22
2310
2321
2333
31
331
332
333
334
339
34
3613
3631
3632
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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 státní správu
Dotace ERDF – Regionální biokoridor
Dotace SFŽP – Regionální biokoridor
CELKEM PŘÍJMY
Financování – rezerva minulých let
CELKEM PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ

VÝDAJE
Péče o toulavé psy
Cestovní ruch – Židlochovicko, Austerlitz
Doprava (silnice, chodníky, zastávky)
Vodovod
Kanalizace
Úpravy drobných toků
Školství
Knihovna, obecní kronika
Oprava památek
Oprava církevních kulturních památek
Rozhlas, kabelová televize, zpravodaj
Kultura, finanční dary pro narozené děti
Tělovýchova a zájmová činnost
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví

Kč
1 300 000
70 000
140 000
1 420 000
3 000 000
1 030 000
22 000
275 000
10 000
30 000
183 000
15 000
90 000
50 000
70 900
8 000
142 600
13 346 000
702 500
21 905 000
4 942 000
26 847 000

Kč
4 000
15 000
3 740 000
90 000
1 060 000
50 000
2 110 000
75 000
110 000
200 000
265 000
120 000
640 000
50 000
230 000
100 000

3633
3636
3639
212, 372
3745
3749
4
5212
5311
5512
6112
6171
63,64
8124

Inženýrské sítě /plyn, elektřina/
Územní rozvoj /nákup pozemků/
Hospodaření s obecním majetkem
Odpady
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Biokoridory
Sociální věci
Krizové situace
Obecní policie
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Místní správa – obecní úřad
Finanční operace a ostatní činnosti
CELKEM VÝDAJE
Splátka půjčky na kanalizaci
CELKEM VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ

190 000
150 000
20 000
690 000
570 000
13 651 000
20 000
5 000
200 000
90 000
785 000
895 000
278 000
26 403 000
444 000
26 847 000

Vážení spoluobčané,
jménem zastupitelstva obce a pracovníků obecního úřadu vám přeji spokojené vánoce a nmoho úspěchů v roce 2014.

CO SE UDÁLO NA PODZIM
LOUČÍME SE S PRÁZDNINAMI
Poslední prázdninový den, který tentokrát připadal na neděli
1. září, se konala na návsi akce pro děti nazvaná „Loučíme se
s prázdninami“. To, že se letos uskutečnila již po třetí, znamená, že se pomalu, ale jistě, stává akcí tradiční. Je symbolem
konce letních radovánek a připomíná začátek povinností,
které s 1. zářím čekají na všechny školkáčky, žáky i studenty.
V loňském roce se k organizování připojila KDU-ČSL, která
stejně jako vloni, i letos zajistila nafukovací atrakci, ceny pro
děti a grilované klobásy, které návštěvníkům nabízela zdarma. Letos nově přišli se zajímanou disciplínou také místní
hasiči, kteří pro děti připravili soutěž, v níž pomocí cvičného
hasícího přístroje mířili vodou na cíl. Dopravní část soutěže zajistil pan Pekárek, mezi dětmi velmi oblíbenou „opičí
dráhu“ připravili skauti, „běžky na trávu“ si vzali na starost
fotbalisté, dovednostní soutěže zase zastupitelé a ochotné
maminky a tatínci, kteří vypomáhali s organizací. Celá veselá
akce byla doprovázena dětskými písničkami, které obstaral tradičně pan Zdeněk Sýkora. Soutěžilo celkem 54 dětí
v sedmi disciplínách. Za každý splněný úkol obdržely slovo,
ze kterého si po splnění všech disciplín složily heslo. Heslo
posloužilo jako text písničky, kterou jsme si na závěr všichni
společně zazpívali – S létem už se loučíme, do školy se těšíme, co se tam nového zase všichni dozvíme…… Velké poděkování patří všem, kteří mi pomohli s realizací akce, fotografovi i všem rodičům, kteří přišli společně s dětmi prožít hravé

odpoledne. Život v obci tvoříme my všichni, kteří máme chuť
i čas pobavit se společně. (Foto ing. Radek Hemala).
Mgr. Eva Stiborová

Volejbalový turnaj
O pohár starosty
Třetí zářijová neděle je už více jak deset let spjata s tradiční sportovní událostí, kterou je oblíbený volejbalový turnaj.
Přátelské posezení amatérských volejbalistů je spojeno
s ochutnávkou burčáku, který hráčům každoročně nabídne
starosta, stejně jako sladkosti pro přítomné děti. Některé
týmy se předzásobily z vlastních zdrojů, takže stůl Čtvrťáků
se doslova prohýbal pod dobrotami z kuchyní volejbalistek. V letošním turnaji soutěžilo 6 družstev, jejichž sestavy
procházely nejen během turnaje, ale i během jednotlivých
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zápasů nejrůznějšími proměnami. Neustálé proměny v týmech sice mátly diváky, ale nic neubíraly na elánu všech
hráčů, kteří dohrávali poslední zápasy jako každoročně už
za šera. Výsledné pořadí bylo následující:
1. Marsch („koutňáci a jejich přátelé z Brna“) – 5 vítězství
2. SK Food (mladí fotbalisté) – 4 vítězství
3. Orel – 3 vítězství
4. – 6. MK Alka, Obecní zastupitelstvo, Čtvrťáci
(„přátelé volejbalu“) – 1 vítězství
Letošní pohár starosty bude hlídat kapitán vítězného družstva Adam Jaroš, který jej zase za rok nabídne jako odměnu
pro vítěze v příštím turnaji. (Foto ing. Radek Hemala).
Mgr. Eva Stiborová

5. žatčanský Modelářský den
Po účasti našeho klubu na Mistrovství Evropy rádiem řízených historických modelů, patří žatčanský Modelářský den
k další nejnáročnější akci, kterou již několik roků náš klub
připravuje. Velké nasazení a důsledná příprava ze strany pořadatelů je jedním ze základních faktorů ovlivňujících úspěšnost takovéto akce, ale tím nejdůležitějším je vždy počasí. To
nás letos nechalo „napnuté“ až do poslední chvíle, kdy téměř
po 14 dnech neustálých dešťových přeháněk konečně přišlo
v sobotu dlouho slibované babí léto. Následující den – v neděli 29. 9. 2013 – den konání akce, se sice mírně ochladilo
a začal foukat nepříjemný vítr, ale i tak se po poledni na modelářskou plochu za Cézavou přišlo podívat velké množství
návštěvníků nejen z naší obce. V komentovaném programu
byly k vidění ukázky létání s modely letadel zpestřené aerovleky nebo výsadkem modelu rádiem řízeného parašutisty,
ale také na přilehlém autodromu ukázky ježdění s modely
aut nebo na hladině říčky modely lodí. Již tradiční shoz bonbónů pro děti z modelu letadla musel být pro velký úspěch
v závěru odpoledne ještě jednou zopakován.
Novinkou letošního Modelářského dnu byla malá výstavka
několika auto a moto veteránů z naší obce.
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ALKÁCKÁ DRAKIÁDA
Rosničkáři sice předpovídali na neděli značné snížení intenzity větru, ale po velice větrné sobotě, kdy se topoly kolem
místního fotbalového hřiště skláněly téměř až k zemi a draky
nedočkavců se trhaly ze šňůr, v bezvětrnou neděli snad nikdo nemohl věřit. Ale bylo to tak – takové naprosto ideální
počasí pro létání s modely letadel jsme nikdo z nás snad
letos nezažili – chvílemi naprosté bezvětří, sluníčko svítilo
a teplota něco málo pod 20°C.

Zpočátku se sice někteří snažili své draky dostat do výšky,
kde alespoň trošičku bylo cítit tah do šńůry, ale nikdy tyto
lety neměly dlouhého trvání a kolébající se drak vždy skončil
na zemi. Nejdéle nakonec létal drak tahaný po ploše letiště
neustále tam a zpět modelem dálkově ovládaného auta.
Děti, i ty větší nakonec skončily u náhradního programu
– malování křídami po vozovce a vzdušný prostor až do západu slunce plně ovládli modeláři, kteří nezapomněli na již
tradiční zpestření takovýchto akcí – výsadek parašutisty Ferdy a shoz bonbónů z modelu letadla.
Příchozí děti byly odměněny malým občerstvením a dospělé
překvapil starosta obce, který přivezl kanystr plný lahodného červeného burčáku.
Malé reportáže a velké množství fotografií nejen z těchto
akcí je ke shlédnutí na internetových stránkách modelářského klubu: http://www.mkalka.cz/
Zdeněk Sýkora

Mužáci zpívají seniorům
V sobotu 21. 9. zavítali žatčanští mužáci mezi seniory do Domova pro seniory v Sokolnicích. Tento den, který si připomínáme jako Světový den Alzheimerovy nemoci uspořádali vystoupení pro ty, kteří už vzhledem ke svému stáří či nemoci
nemají moc příležitosti navštívit kulturní akce, a přesto si rádi
zazpívají lidové písničky, které je často provázely celý život.
Mužáci přizvali i ženský soubor Rozmarýna z Újezdu u Brna,
ve kterém vystupují i žatčanské zpěvačky a společně pobavili diváky téměř dvěma hodinami zpěvu. A protože byl k občerstvení čerstvý burčák a bylo pěkné počasí, nikdo z nádvoří zámku nespěchal. Druhý den jsem některým zájemcům
vytiskla fotografie z koncertu, které si vydrželi prohlížet celé
odpoledne a ještě se jimi pochlubit rodině či spolubydlícímu.
Na rozdíl od jiných účinkujících, kteří vystupují v domově komerčně, přijeli mužáci i Rozmarýna udělat radost často osamoceným lidem zcela zdarma, ve svém volném čase a navíc
ve slušivých krojích. Z usměvavých tváří seniorů jistě vyčetli
radost, kterou jim do domova přinesli.
Mgr. Eva Stiborová

Vánoční posezení S MUŽÁKY
Již potřetí byli pozváni žatčanští senioři k malému vánočnímu posezení, které pro ně připravil sociální a kulturní výbor
obce. Konalo se 6. 12. v místní orlovně. V nazdobeném sále
na ně čekalo bohaté pohoštění – chlebíčky, zákusky, slané
pečivo, káva, víno a sváteční kulturní program. Své taneční
pásmo zatančily děti pod vedením p. Kleinové a p. Fialové.
V letošním roce jsme se rozhodli pro malou změnu a oslovili
žatčanské mužáky. Řada seniorů už nemá možnost shlédnout jejich vystoupení během různých slavností, proto jsme
jim chtěli ukázat, že folkór v Žatčanech je živý. Uměleckým
vedoucím souboru je pan Jan Zezula, technickým vedoucím
ing. Antonín Sedláček. A protože byl zrovna svátek Sv. Mikuláše, navštívil naše seniory také Mikuláš doprovázený anděly
a čerty, kteří každému nadělili mandarinku za dobré skutky
a bramboru za ty horší. Každý také dostal hezké vánoční
přání od dětí ZŠ. Po celou dobu mužáci zpívali a hráli nejen

k poslechu, ale i k tanci. Děkujeme všem účinkujícím dětem
i dospělým stejně jako členkám sociálního a kulturního výboru – Z. Dokoupilové, R. Kleinové, S. Lejskové a J. Jašové
za obětavou pomoc při organizaci akce. Letošní účast potvrzuje, že akce si získává své pevné místo v kalendáří. Moc
bychom si přáli, aby se toto vánoční posezení stalo milou tradicí a připomnělo našim starším spoluobčanům, že si i současná mladá generace váží toho, co pro naši obec udělali.
Mgr. Eva Stiborová
Lampionový průvod světlušek a halloweenská discopárty
V sobotu 16. listopadu se opět konal lampionový průvod
žatčanských světlušek. V přeloženém termínu se nakonec
toto sobotní odpoledne stalo nejen rejem svítících broučků,
ale také strašidel. U staré hasičky na návsi vyrostl veliký stan,
krásně vyzdobený podzimními a především halloweenskými
motivy a vonící halloweenskými specialitami.
Motobanda Vokuši v něm připravila výborné zázemí pro podzimní oslavu.
V 16,00 hodin se na návsi sešla početná skupina malých
barevných světlušek. Počasí tentokrát jak na objednávku.
Nebe se halilo do červánků. V jejich světle si všechny příchozí děti vybraly svého broučka, malovaného na kamínek
a něco na zub. S padající tmou, s krásným měsícem v úplňku
nad hlavou, se lampionový průvod vydal na procházku obcí.
Barevné lampiony prosvítily listopadovou sobotu v Žatčanech a v průvodu zpět přes náves, kde někteří žízniví tatínkové již zůstali, zamířily k mostu u řeky Cezavy. Tam si děti
své malované broučky uložily pod stromy pod listí k zimnímu
spánku. A za řekou pak s dospělými vypustili do nebe přes
dvacet barevných lampionů štěstí. V ideálních podmínkách,
ve světle měsíce, s krásnou hustou přízemní mlhou, za výborné nálady jak dětí tak dospělých. S posledním lampionem, mizejícím v temném nebi, se lidé rozešli.
Ti nejmenší do postýlek, ale většina zamířila na halloweenskou discopárty. Na děti už ve stanu čekaly výborné strašidelné perníčky a jablíčka, na dospělé svařené víno, dýňová
polévka a spousta jiných výborných specialit. V listí mezi dýněmi, pavučinami obřích pavouků, lebkami, hady a svíčkami
se tančilo, klábosilo a především se smálo. Na děti po deváté hodině čekala strašidelná stezka odvahy. Větší děti se
po dvou, menší po větších skupinkách, musely vydat na strašidelnou cestu kolem hřbitova. Cestu za pokladem v husté
mlze a černočerné tmě ukazovaly svíčky a také strašidla,
která se vždy nečekaně ze tmy vynořila. Hodným dětem
pouze cestu ukázala, ty zlobivé i postrašila. Pokladem byla
pro každého sladká odměna. Děti se nám nakonec vrátily
všechny.
Do nočních hodin se nejen děti i rodiče, ale i strašidla veselila. Byla to báječná sobota!
Edita Bílá
9/16

CO SE DĚJE VE ŠKOLE
ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013-14
Začátek nového školního roku byl jedním malým překvapením pro všechny žáky i jejich rodiče, kteří se přišli na slavnostní zahájení podívat.
Jelikož všichni čekali klasické přivítání ve stylu dvou Tetin,
byl jeden klaun z divadla Kufr pro ně vítanou změnou.
Po klaunově vystoupení, v němž se předvedli i někteří naši
žáci, přišli na řadu dva udatní rytíři. Ti se pustili do boje hlava
nehlava a málem o tu svou přišel i pan učitel, který jim stál
jako figurant při ukázce pasování prvňáčků na školáky.
Nakonec to všech osm nových žáčků zvládlo na jedničku
a mohli jsme se všichni odebrat do základní školy. Zde čekalo překvapení. Už ne dvě kmenové třídy, ale tři, do kterých
se děti rozešly. První třídu si vzala na starosti paní ředitelka.
Zde je nutné podotknout, že všechny žatčanské děti nastoupily do zdejší základní školy, což považujeme za velký
úspěch. Druhou třídu si vzal pod svou ochranu jako třídní
pan učitel Lorenz a ty nejstarší si nechala ve třetí třídě paní
učitelka Stávková.
Nově je také dělení ročníků do jednotlivých tříd. První ročník
se vzdělává samostatně, druhý se pak spojuje se čtvrtým
a třetí s pátým.
Pro první třídu máme připravený nový školní vzdělávací
program Otevřená škola, podle kterého začínají žáci již
od samého počátku své školní docházky s výukou angličtiny.
Formou her, písniček a říkanek umožníme dětem lepší a pozvolnější přístup k tomuto jazyku.
Posílili jsme také výuku informatiky ve čtvrtém a pátém ročníku, neboť i tahle oblast vzdělání je dnes čím dál tím žádanější.
Snažíme se vyjít vstříc rodičům a přizpůsobit se jejich potřebám. Umožňujeme ranní hlídání, které funguje zhruba
od sedmi hodin. Taky odpolední družina změnila částečně
svůj režim. V půl čtvrté odcházejí děti pod dohledem vychovatele ze základní školy do budovy mateřské školy, kde si je
přebírají paní učitelky. Opět se jedná pouze o menší počet
dětí, které tuto službu využívají.
Věříme, že veškeré změny budou vnímány pozitivně a upevní vztahy jak mezi dětmi, tak i mezi školou a jejími přáteli.
Nezbývá než popřát všem žákům hodně úspěchů a jedniček
v žákovské knížce, rodičům trpělivost a všem ať nám ten
školní rok hezky a příjemně uteče.
Mgr. Ilona Kalná a Mgr. Alena Stávková
DÝŇOVÁNÍ
ZŠ a MŠ Žatčany ve spolupráci s obcí, školskou radou a Sborem dobrovolných hasičů uspořádala v úterý 24. září 2013
v odpoledních hodinách, na návsi před školou, veřejnou akci
nazvanou DÝŇOVÁNÍ. Děti za doprovodu a pomoci rodičů
přetvářely dovezené dýně podle vlastní fantazie na různé
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strašáky, sněhuláky a jiné kouzelné bytosti. Maminky tuto
akci podpořily výrobou domácích zákusků a slaného pečiva,
které nabízely za symbolickou cenu návštěvníkům akce společně s výborným burčákem. Přátelské posezení dětí a rodičů se líbilo, protože akce skončila až s přicházející tmou.
Nevšední a zdařilé výtvory dětí těšily kolemjdoucí na návsi
celý týden.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU – ZAČÁTEK ADVENTU
Děti a žáci si připravili pod vedením pedagogů vystoupení
v podobě vánočních písní a koled, na které byli první adventní podvečer zváni všichni naši spoluobčané.
Zazněly nejen tradiční koledy, ale i vánoční písně současných
tvůrců. Kdo se přišel podívat a nasát trochu předvánoční atmosféry, s radostí si s námi jistě zanotoval „Vánoce, Vánoce
přicházejí“. Milovníci Janka Ledeckého určitě poznali píseň
„A od těch časů“, kterou si naše děti také rychle oblíbily.
V poměrně chladném počasí se hlásek snad netřepal zimou
nikomu. Své sólo zazpívala i Julie Růžičková, žákyně pátého
ročníku. Kvalitu vystoupení mírně ovlivnila nemocnost dětí
z mateřské školy.
Všechny děti se mohly zahřát teplým čajem, dospělí měli

možnost ochutnat svařené víno. Akce proběhla ve spolupráci s pracovníky obecního úřadu, jímž tímto děkujeme.
Zároveň Vás všechny zveme na Vánoční setkání, které pro-

běhne dne 19. 12. 2013 v 17.00 v místní orlovně. Vystoupí
žáci základní a mateřské školy pod vedením svých učitelů.
Jste srdečně zváni.
20. 12. 2013 půjdou žáci základní školy se svými učiteli popřát žatčanským seniorům krásné prožití vánočních svátků.
Všem dětem, rodičům a přátelům školy přejeme veselé Vánoce a vše nejlepší do nového roku 2014.
Mgr. Alena Stávková, Mgr. Ilona Kalná
Orel jednota Žatčany miss AEROBIK V ROCE 2013
Celý rok 2013 byl pro aerobik velmi úspěšný. Zůčastnili jsme
se mnoho akcí jak v atletice,gymnastice tak v aerobiku. Přivezli jsme si také mnoho medailí a radosti ze společných
strávených chvil. Děkuji dětem za tak skvělou reprezentaci,
nejen orla,ale také naší obce. Děkuji také ochotným rodičům za pomoc při akcích, odvozu dětí a jejich sportovních
výkonů,kdy se také nebojí zůčastnit a jsou tak příkladem pro
všechny děti.

Říjen: plavání – Blansko
1.místo Jakub Koudelka
Listopad: Miss aerobik – Žatčany
1. místo Karolína Lužová
3. místo Michaela Kalvodová
2. místo Šárka Damborská
3. místo Karolína Jurečková
3. místo Klára Zapomělová
Zdenka Dokoupilová

Březen: MASTER CLASS – Jiříkovice
1. místo Magda Harvánková
2. místo Klára Zapomělová
3. místo Hedvika Dokoupilová
Březen: gymnastické závody – Žatčany
1.místo Karolína Lužová
3.místo Šárka Králová
3.místo Adam Zapoměl
1. místo Petr Koudelka
3.místo Veronika Kalvodová
3.místo Mirek Klein
1. místo Zdislava Jurečková
2.místo Emilie Dokoupilová
3. místo Anna Kalvodová
1. místo Magda Harvánková
Květen: atletické závody – Bohunice
1. místo Petr Koudelka
1. místo Karolína Lužová
1. místo Zdislava Jurečková
2. místo Klára Zapomělová
3. místo Emilie Dokoupilová
Září: atletické závody – Vyškov
1. místo Petr Koudelka
1. místo Karolína Lužová
Září: atletické závody – Starý Lískovec
1. místo Dominik Dokoupil
1. místo Petr Fiala
3. místo Emilie Dokoupilová

Martinské posezení u cimbálu
Kdo přišel v neděli 10. 11. 2013 na Martinské posezení
u cimbálu, ten mohl zažít odpoledne plné folklóru, muziky
a dobrého vína. Letošní program byl velmi bohatý. V průběhu
odpoledne se představily nejprve žatčanské děti a starší děti
se svým hodovým pásmem, doprovázené místní lidovou muzikou. Zazněly písničky Vařila sem trnku, Já su malý dráteníček, Když jsem jel do Brna pro hrách a další. Poté se představil dětský lidový soubor Jamírek vedený paní učitelkou
Novotnou z Újezda se svými lidovými písněmi. Velkou část
muzikantů z tohoto souboru tvoří žatčanské děti. Soubor
vystupuje často v okolních obcích a tentokrát hrál v Žatčanech
teprve podruhé. Martinské posezení u cimbálu si nenechali
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ujít ani přespolní a navíc nepřijeli jen jako hosté, ale své vystoupení měly připraveny v jednom pásmu děti ze Sokolnic,
Kobylnic a Telnice. Posedět a popovídat si k cimbálu přišel
také starosta orla ČR a vícehejtman Jihomoravského kraje,
senátor Stanislav Juránek. Při té příležitosti bylo také vzpomenuto, že Jihomoravský kraj prostřednictvím dotace přispěl
na opravu přísálí žatčanské orlovny. Závěr odpoledne, či spíše večera, patřil písničkám z Brněnska v podání žatčanských
mužáků, kteří se od svého vzniku rozrostli nejen do počtu
členů, ale i do počtu písniček v repertoáru. Celé odpoledne
hrála cimbálová muzika Donava, tentokrát s primášem Pavlem Navrátilem z Brna. Jak je již tradičně zvykem, mohou se
muzikanti přidat k Donavě a hrát společně. A tak přítomní
mohli slyšet mimo jiné i muzikanty cimbálové muziky Sylván
z Brna. Za pořadatele MO KDU-ČSL a Jednotu Orla Žatčany bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě
a organizaci celé akce. Věřím, že příští posezení u cimbálu
16.11.2014 bude opět plné folklóru, muziky a dobrého vína.
Lukáš Jurečka

velikosti kosa. V poměrně silném větru předváděly kousky
jaké můžeme vidět při pozorování modelů letadel MK Alka.
V protivětru vystoupali lehce nad koruny stromů a pak se
ve vývratu překlopily a nízkým přeletem překonaly cca 80m
kousek nad zemí a opět zpět. Občas některý ze skupinky
usedl na suchou větev ořešáku aby si odpočinul a i něco pohltil. Až oko dalekohledu nám odhalilo co přilákalo tyto hosty. V chladném počasí lovili přimo nad česly úlů včelky. Díky
jejich akrobacii jim skoro žádná vyhlédnutá kořist neunikla.
Skupinka se objevovala vždy dopoledne tři dny posobě.
Oním hostem byl jeden z našich nejkrásnějších ptáků vlha
pestrá .Barevností se jí může rovnat snad jen menší ledňáček.

Divadelní představení TJ SOKOL
„ČARODĚJNICKÁ POHÁDKA“
V neděli 15. 12. 2013 se v sokolovně konalo tak jako každoročně touto dobou dětské divadelní představení TJ Sokol
Žatčany. Letošní pohádka se jmenovala „ČARODĚJNICKÁ
POHÁDKA“. Ve čtvrtek a v pátek se hrála dopoledne vždy
dvě předstvení pro žáky z okolních škol, kterých letos přijelo
asi 780.V neděli odpoledne se malí herci předvedli svým rodičům, sourozencům a všem milovníkům dětského divadla.
Je třeba připomenout, že divadlo se začíná připravovat už
koncem srpna, kdy se herci začínají shánět po rolích a zvoní
u dveří režisérek. Potom nás čeká nácvik, který probíhá dvakrát týdně a před premiérou dokonce denně, což znamená
asi 70 společně strávených hodin. Neumíte si představit, jak
je někdy těžké sejít se v plném počtu, takže občas při zkouškách režisérky suplují i dvě a více rolí. Vše nám ale vynahradí
spokojení diváci a radost dětí z povedeného představení.
Také letos se všichni snažili, včetně čtyř nových herců, aby
se představení co nejvíce podařilo, za což si zaslouží velkou
pochvalu.
Na závěr bychom chtěly poděkovat nejen našim šikovným
hercům, ale i všem našim divákům za potlesk a popřát jim
vše dobré v novém roce 2014.
Mgr. Eva Stiborová
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ ŽATČANY
Exotická návštěva – VLHA PESTRÁ
Poslední prázninový týden se v Žačanech objevila nečekaná návštěva. Upozornila na sebe podivným zvukem. „prryt“.
Při hledání původce podivného trilku nás upoutal pohled na
akrobatický let skupinky šesti nádherně vybarvených ptáků
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Vlha pestrá hnízdí v severozápadní Africe, jihozápadní Evropě a západní Asii. Izolovaná populace žije také v jižní Africe.
Severní hranice areálu kolísá a zvláště za teplých jar se posouvá daleko na sever, až po Island, Faerské ostrovy, Norsko
nebo Švédsko. Někdy zde vlhy i zahnízdí.Tažný druh; evropští ptáci na zimu migrují do tropické a jižní Afriky.
V České republice bylo hnízdění poprvé prokázáno v roce
1954 u Lednice na jižní Moravě. Od poloviny 80. let hnízdí
na jižní a jihovýchodní Moravě pravidelně, jinde je hnízdění
zcela ojedinělé. V posledních letech dochází k výraznému
nárůstu počtu hnízdících ptáků; v letech 1985-89 byla celková početnost odhadnuta do 10 párů, v letech 2001-03
na 33-90 párů a v roce 2005 již na 180 párů.
Hnízdí většinou v koloniích, čítajících obvykle 10-20 párů,
řidčeji i jednotlivě. Páry jsou monogamní a často spolu setrvávají po několik let, značně vysoká je také jejich věrnost
k hnízdišti. Hnízdo je na konci nory, kterou sama buduje
v písčitých nebo hlinitých stěnách a jejíž délka se pohybuje
mezi 98–207 cm. Noru využívá obvykle jen jednou.
Živí se výhradně hmyzem, který loví za letu, často ve velkých
výškách. Stylem letu přitom připomíná jiřičku, s rychlým máváním křídel, klouzáním a rychlými výpady za kořistí. V potravě převažují blanokřídlí (včely, sršni, vosy), dvoukřídlí, motýli.
Kutikul a nebezpečných žihadel vos, včel a sršní se zbavuje
neobvyklým způsobem: hmyzem tak dlouho tluče o nějaký tvrdý předmět, dokud kutikulu nerozbije nebo žihadlo

neodstraní. V době krmení mláďat může takovýmto způsobem denně ulovit až 250 hmyzích jedinců.
MVDr. Ondřej Ryba
Zdroj Wikipedia a internet. Foto wikipedia, autor.

byl P. Petr Hošek, koncelebroval žatčanský rodák P. Jiří Brabec LC.
P. Petr Hošek se narodil v roce 1974 a do farnosti Žatčany
a Újezd u Brna přišel z farností Oslavany, Zbýšov u Brna
a Čučice, kde působil od 1. 9. 2007.

PODĚKOVÁNÍ
Posezení u cimbálu 6. 9. 2013
Obdržel jsem dopis od Karla Svobody z jeho nového působiště v Bulharsku. S radostí jeho poděkování přeposílám i vám.
добърден,
posílám pozdrav již z Bulharska.
Rád bych poděkoval všem, kteří jakýmkoli způsobem pomohli při organizaci posezení u cimbálu, jak při přípravách,
akci samotné, ale také při úklidu. Chtěl bych poděkovat Vám,
všem sponzorům a dárcům...
Výtěžek z této akce, celkem 18 500,- Kč, bude použit na práci salesiánů s mládeží zde v Bulharsku. Je mnoho plánů
a myšlenek, které se postupně stávají skutečností. Jedním
z nich je i stavba střediska mládeže ve Saré Zagoře, kde působí část kněží a dvě dobrovolnice z Moravy.
Karel Svoboda

Z FARNOSTI ŽATČANY
Farnost Žatčany se v neděli 25. srpna 2013 při slavnostní
mši svaté rozloučila s duchovním správcem P. Oldřichem
Macíkem, který od 1. září 2013 odchází na nové působiště
v Havířově. Poslední mši svatou P. Macík sloužil v žatčanském kostele Nejsvětější Trojice v úterý 27. 8. 2013 v 18,00
hodin. P. Oldřich Macík byl duchovním správcem ve farnosti
Žatčany a farnosti Újezd u Brna od roku 2010.
Od 1. 9. 2013 je ustanoven farářem v Újezdě u Brna a excurrendo administrátorem ve farnosti Žatčany P. Petr Hošek.
Nového duchovního správce před mší svatou v kostele Nejsvětější Trojice v Žatčanech v neděli 1. září 2013 přivítal
jménem obce starosta Ing. František Poláček a P. Petrovi
Hoškovi pro obeznámení s novým působištěm věnoval knihu
„Z historie obce Žatčany“. Hlavním celebrantem mše svaté

Přišla smutná zpráva od žabovřeských salesiánů: v úterý 10.
prosince 2013 náhle zemřel ve věku 62 let P. Josef Daněk,
SDB, bývalý žatčanský farář. Poslední rozloučení s P. Josefem Daňkem se konalo v úterý 17. prosince 2013 v kostele
Panny Marie Pomocnice křesťanů v Brně - Žabovřeskách.
Josef Daněk se narodil 6. května 1951, v roce 1977 byl
vysvěcen na kněze a v roce 1991 se stal farářem v Újezdě
u Brna. V roce 1994 dostal do správy také žatčanskou farnost, kterou spravoval až do roku 2000. V poslední době
působil jako farář v Brně-Žabovřeskách.
Rodinná kronika
Obec Žatčany blahopřeje všem spoluobčanům, kteří si ve
druhém pololetí letošního roku připomněli svá významná
výročí
Červenec: Františka Veselá
Srpen: Ludmila Zvolská
Září: Marie Švehlová, Marie Zezulová, Štěpánka Ondrůjová
Jan Sedláček, Oldřiška Sýkorová
Říjen: Radmila Fialová, Marta Sedláčková
Prosinec: Marie Kalvodová
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ
V ŽATČANECH 2014
1. 1.
11. 1.
17. 1.

Novoroční setkání občanů na návsi, pořádá ZO Žatčany
4. Krojovaný ples, pořádá Orel jednota Žatčany a KDU ČSL
37. Myslivecký ples, pořádá Myslivecké sdružení Žatčany

22. 2.
		

Dětský maškarní ples a Maškarní diskotéka pro dospělé
pořádá Motobanda Vokuši

1. 3.
8. 3.
22. 3.
		

Ostatky – pochůzka po obci, pořádá SDH
Gymnastické závody Orla, pořádá Orel jednota Žatčany
Den pro obec, pořádá VŽP ZO Žatčany
Modelářská výstava u příležitosti 10. výročí založení MK ALKA

21. 4.
26. 4.
30. 4.

Pondělí Velikonoční, pochůzka lidové muziky po obci
Pochod do Starého lesa, pořádá TJ Sokol
„Pálení čarodějnic“ a soutěžní odpoledne pro děti, pořádá SKV ZO Žatčany

9. 5.
11. 5.
18. 5.

Oslava výročí 120 let od založení ZŠ Žatčany
Svátek matek, pořádá Orel jednota Žatčany, KDU ČSL, ZŠ
Turnaj pétanque, pořádá SKV ZO Žatčany

7. 6.
14.-15. 6.
16. 6.

Motorámus Žatčany pro děti i dospělé, pořádá Motobanda Vokuši
Žatčanské hody, pořádají stárci
Ženáčské hody, pořádají ženáči

30. 8.

„Loučíme se s prázdninami“, pořádá KDU-ČSL a SKV ZO Žatčany

21. 9.
28. 9.
		

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

11.-12. 10.

Drakiáda, pořádá ALKA

8. 11.
16. 11.
22. 11.
30. 11.
5. 12.
14. 12.
27. 12.
		

Světlušky a halloween, pořádá Motobanda Vokuši
Svatomartinské posezení u cimbálu, pořádá KDU-ČSL, Orel jednota Žatčany
Miss aerobik, pořádá Orel jednota Žatčany
Rozsvícení vánočního stromu, pořádá ZŠ a MŠ Žatčany
Vánoční posezení pro seniory, pořádá SKV ZO Žatčany
Dětské divadelní představení, pořádá TJ Sokol
Živý Betlém, pořádají KDU-ČSL a Orel jednota Žatčany
Vánoční besídka ZŠ
Změna termínu vyhrazena. Akce budou upřesňovány na webových stránkách,
v kabelové televizi a v obecním rozhlase.
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Orel jednota Žatčany a KDU-ČSL Žatčany
si vás dovolují pozvat na

4. KROJOVANÝ

PLES

který se koná v sobotu 11. 1. 2014
od 2o:00 hodin v orlovně v Žatčanech
䢢

䢢

䢢

䢢

䢢

䢢

❀䢢hraje DH Liduška z Dolních Bojanovic

䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢❀䢢bohatá tombola
䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢❀ krojovaní vstupné dobrovolné
䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢❀䢢cena vstupenky 100 Kč
䢢

䢢

䢢

䢢

䢢

䢢

❀ rezervace vstupenek 602 678 388
Srdečně zvou pořadatelé

Myslivecké sdružení Žatčany
pořádá v pátek 17. 1. 2014 tradiční

37. Myslivecký ples
	
  

	
  

V orlovně Žatčany, začátek ve 20,00 hodin
K tanci a poslechu hraje GETRIO

Zvěřinové speciality
Bohatá tombola
Doprovodný program

Vstupné 100 Kč
K příjemnému pobavení srdečně zvou myslivci.
Závazná rezervace míst od 10. 1. 2014 na tel. 602 500 362
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Z akcí v naší vesnici

Loučení s prázdninami

Zahájení nového školního roku

Dýňování

Drakiáda

Židlochovický turnaj v judu

Uspávání broučků, halloween

Rozsvícení vánočního stromu

Divadlo „Čarodějnická pohádka“
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