Obecní Zpravodaj
vydává Zastupitelstvo obce Žatčany
1|2014
www.obeczatcany.cz

Úvodní slovo starosty
Milí spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a máme za sebou čtvrtinu roku 2014.
Ale to my neovlivníme a proto vás chci několika řádky seznámit s postřehy, informovat o tom, co se událo a co připravujeme.
S návrhem rozpočtu jste byli seznámeni v prosincovém zpravodaji. Zastupitelé tento návrh schválili s minimálními úpravami. Jednalo se o zpřesnění příjmových částí v rozpočtu.

Z OBCE
Starý obecní úřad
Na starém obecním úřadě byl dokončen přístřešek pro techniku zabezpečení údržby obce. Nyní máme možnost veškerou techniku chránit před nepřízní počasí, vznikla dostatečná
plocha pro opravy a údržbu obecního mobiliáře, pro soustředěný sběr odpadu, a to elektroniky, ledniček a praček.
Uvolněný prostor po Domácí dílně pana Cupáka zastupitelstvo pronajalo paní Heleně Nehybové z Těšan. Ta po úpravách od 1. dubna otevírá v obci kadeřnictví a ve druhé místnosti připravuje provoz pedikůry.

Chodníky
V loňském roce proběhla oprava chodníků na ulici K Nesvačilce. Vzhledem k tomu, že spolupráce s projektanty byla
na velmi dobré úrovni, byli osloveni, aby zpracovali projekt
na opravu zbývajících chodníků v obci, na kterých je stará
čtvercová dlažba. Jedná se o ulice K Újezdu, Ovčírny, Ke mlýnu a některé malé úseky v obci, které bychom rádi opravili.

Škola a školka
V základní škole hygienická stanice požaduje odpovídající
sociální zařízení pro děti. Výjimka platí již jen pro tento rok
a proto zastupitelstvo rozhodlo o výstavbě nového sociálního zařízení, které by těmto požadavkům vyhovovalo. Projekt
je směrován tak, aby byla možnost propojení základní školy
s mateřskou školou, pokud by se podařil záměr přesunout
prostory mateřské školy na současnou školní zahradu a tím
sjednotit areál.
Cena sociálního zařízení se pohybuje kolem 1,3 mil. Kč.
Obec požádala o příspěvek na tuto akci JMK z dotačního
titulu Podpora rozvoje venkova.
Další plánovanou akcí je zateplení budovy mateřské školky.
Předpokládaná cena je 1,8 mil. Kč.
Budova školky potřebuje nutnou opravu izolace střechy a zateplení obvodového zdiva. Stavba ze sedmdesátých let minulého století byla stavěna na jiné normy. Na tuto akci žádáme
dotaci ze SFŽP, zateplení veřejných budov. Dotace by mohla
dosáhnout 60% nákladů.
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Pokud by se někomu zdálo, že je to plýtvání penězi, když
plánujeme přesun školky na školní zahradu, nemyslím si to.
Ani do budoucna by nebyla stávající MŠ opuštěna. Stále víc
se projevuje scházející obecní dům, ve kterém by mohla být
umístěna knihovna, malý sál, zázemí pro některé organizace, přednáškové nebo klubové akce.

Obecní policie
Na únorovém zasedání zastupitelstva byli zastupitelé seznámeni s činností obecní policie. Proto vás chci seznámit se
zprávou za rok 2013.
V obci Žatčany byla průběžně prováděna hlídková činnost
za stavu převážně dvou strážníků. Během této činnosti
se strážníci zaměřili na dodržování veřejného pořádku se
zaměřením na zájmová místa např. při účasti při pořádání
kulturních a sportovních akcí. Dále byly řešeny neoprávněné
zábory veřejného prostranství v obci a kontroly v katastru
obce z důvodu zakládání černých skládek a také prováděny
kontroly se zaměřením na polní pych.
- Dohled na dodržování veřejného pořádku se zaměřením
na zájmová místa.
- Účast na kulturních a sportovních akcích (zábavy, hody,
stavění a kácení máje, sportovní utkání a další kulturní soukromé aktivity spojené s dodržováním veřejného pořádku).
- Řešeny zábory v obci a kontroly okolí obce z důvodu zakládání černých skládek.
- Řešena doprava v obci: parkování, povolení k vjezdu, kontrola dodržování stanovené rychlosti v obci atd.
- Prováděna kontrola obslužné komunikace z důvodu přejíždění travnatého dělícího pásu – strážníci zde řešili 28
přestupků, které předali k dořešení příslušným dopravním
správním orgánům.
- Kontroly dětských hřišť a ostatních veřejných míst z důvodů
venčení psů a v neposlední řadě prověření oznámení nálezů
použitých injekčních stříkaček.
- Dodržování nočního klidu ve večerních hodinách, prevence
kriminality.
- Kontrola hřbitova a dohled nad parkováním smutečních
hostů v době pohřbu z důvodu vykrádání zaparkovaných
vozidel.
- Kontrola dodržování Tržního řádu.
- Usměrňování dopravy při dopravních nehodách.
- Pátrání po hledaných vozidlech a osobách v součinnosti
s PČR.
- Kontroly a vykázání podezřelých osob pohybujících se v katastru obce v denních i nočních hodinách tzv. sběračů kovů.
- Odchyty zatoulaných psů a jejich umístění do záchytného
kotce obecního úřadu a navrácení jejich majitelům.

Řešeny přestupky a jiné správní delikty
- Uloženy blokové pokuty za 50 přestupků v dopravě-měření
rychlosti v obci v částce 50 000,- Kč

- Celkem tedy uděleny blokové pokuty v částce 50 000,- Kč
Na základě výdajů a příjmů obecní policie obec Žatčany obdržela od zřizovatele dar 22 tisíc korun na zvýšení bezpečnosti v obci.

Odkoupení nemovitosti
Dědici Cagašova domku nabídli tuto stavbu obci k prodeji.
Pozemky pod stavbou jsou ve vlastnictví obce. Zastupitelstvo nabídku projednalo a schválilo odkoupení nemovitosti.
Pokud proběhne vše dle záměru, obec by dům demolovala
a pozemky nabídla k prodeji jako stavební místo.

Den pro obec
Těší mne, že každoročně se sejdeme na Dni pro obec. Měl
jsem obavy, že po euforii prvního roku této akce bude účastníků ubývat, ale není tomu tak. Je vidět, že si vážíte své vesnice a chcete žít v příjemném prostředí. Pro obec pracují také
ti, kteří se starají o předzahrádky a okolí svých domů, ale
také ti, kteří pamatují na údržbu obou hřbitovů v obci. Pozitivním výsledkem je využívání sběrného dvora, kompostárny
a přistavených kontejnerů na objemný odpad. Jako jedna
z mála obcí se můžeme chlubit tím, že v okolí nemáme černé
skládky.
A úplně nejvíc mne potěšilo, když jsem na rybníku viděl
uklizené tábořiště v místě bývalé chaty “Bumbálky“. Paní
učitelky s dětmi z mateřské školky vyrazily na výlet i s hráběmi. A tábořiště bylo k nepoznání. Doufám, že takové bude
i po „Čarodkách“.

Pozvánka do Prahy
V loňském roce naše rodačka, poslankyně, paní Anna Putnová pozvala děti ze žatčanské školy do Prahy na návštěvu
Parlamentu České republiky. V současné době probíhá příprava pro děti jistě zajímavé akce. Na financování se také
spolupodílí obec a paní poslankyně. Věřím, že se dětem zajímavý výlet vydaří.

byla přemístěna pod lípu na parkovišti. Opět na základě stížnosti na její znečištění ptactvem byla odstraněna. Opravdu
se nedá vždy zavděčit. Připravujeme úpravy kolem samoobsluhy, bude se řešit nové umístění kontejnerů na tříděný
odpad a potom se snad podaří dořešit i tento požadavek
spoluobčanů.
Ještě bych měl připomínku k vlastníkům psů a jejich venčení. I když se opakuji, prosím, uklízejte po svých miláčcích
jejich exkrementy. Není vůbec příjemné, když tyto poklady
jsou v parcích nebo u dětského hřiště. Obec zřídila k tomuto
účelu odpadkové koše a v současné době zakoupila další tři.
Rádi uvítáme vaše postřehy, kam by mohly být i další umístěny.
Možná se opakuji, ale chci připomenout všem, že plasty
nepatří do kotle. Většinou ten, kdo takový odpad přikládá
do kotle, není obtěžován nepříjemným zápachem a jedovatými zplodinami. Prosím, neznepříjemňujte život spoluobčanům a dávejte takový odpad do kontejnerů na plasty nebo
popelnic.

Kácení dřevin na Litavě
Povodí Moravy žádá o povolení vykácení stromů na březích
Litavy od soutoku se Svratkou v Židlochovicích po most přes
řeku Litavu v Žatčanech k fotovoltaice. Po ústním jednání
na krajském úřadu následovala pochůzka v krajině. Zástupci
Povodí přímo na místě zdůvodňovali potřebu odstranit stromy na sypané části řeky Litavy a odstranění stromů a keřů
v korytě řeky. Argumenty o udržitelnosti zeleně v krajině byly
potlačeny rizikem protržení hráze toku při zvýšených průtocích. Můžeme očekávat, že kácení bude probíhat na podzim.
starosta obce Ing. František Poláček

Pan Ladislav Jílek
Jen pár řádky bych se chtěl zmínit o panu Ladislavu Jílkovi.
Odešel v tichosti 16. listopadu 2013 v brněnské nemocnici,
mnozí z nás to ani nezaregistrovali. Začátkem roku 2013 byl
hospitalizován v nemocnici U Svaté Anny v Brně, odkud se
po operaci a tříměsíční hospitalizaci vrátil do svého domku v Žatčanech. Pro jeho závažný zdravotní stav a nemožnost osamělého žití byl s pomocí pracovníků sociální péče
umístěn do domova s následnou péčí Rebešovice, později
do Kunštátu na Moravě.

Z postřehů obce a občanů
V loňském roce byla u samoobsluhy v místě prodejů pojízdných prodejen umístěna lavička pro kupující občany.
Po stížnostech obyvatel na noční hluk návštěvníků lavičky
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Živý betlém
Rok se s rokem sešel a opět se narodil malý Ježíšek,
který všem otevřeným srdcím přináší radost, mír a pokoj
a zejména také dětem vytoužené a očekávané dárky. My
jsme si tuto událost připomněli již tradičně na žatčanské
návsi v pátek 27. prosince 2013. Doufáme, že jste se
v žatčanském Betlémě cítili příjemně a zazpívali jste si
spolu s učinkujícími dětmi a mládeží krásné vánoční koledy.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V sobotu 4. ledna 2014 se naše obec již počtrnácté zapojila do celostátní Tříkrálové sbírky, kterou pořádala
Česká katolická charita. S písní „My tři králové, jdeme
k vám“ i letos vyšly do žatčanských ulic čtyři skupinky
koledníků.
Po zazpívání koledy pak koledníci označili dveře domů
nápisem K † M † B † 2014, tzn. „Christus mansionem
benedicat“ (Kristus ať žehná tento příbytek). Při Tříkrálové sbírce se letos v naší obci vybralo 29.055,-Kč.
Upřímně tímto děkujeme všem dárcům Tříkrálové sbírky
Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi
v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí
a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také
na humanitární pomoc do zahraničí.
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Krojovaný ples
Pro velký ohlas v předchozích letech se uskutečnil v sobotu
11. ledna 2014 v žatčanské orlovně již 4. krojovaný ples,
čímž se navázalo na pěknou folklórní tradici v naší obci.
I letošní ples navštívilo velké množství hostů, přijelo opět
množství krojovaných „přespolních“, například krojovaní
z Dolních Bojanovic (14), Moutnic (11), Moravských Knínic
(4), Nového Lískovce (1), Blučiny (4), Kobylnic (4), Újezdu
u Brna (3), Mokré-Horákova (4), Dubňan (2), Prace (3),
Těšan (1), ze Žďáru na Moravě (2), Střelic (4), Šlapanic (4),
Sokolnic (4), Sivic (3), také přes 40 krojovaných domácích
a rovněž nekrojovaných hostů se sešlo hojné množství.
K tanci a poslechu ve velkém sále hrála vynikající dechová kapela Liduška z Dolních Bojanovic a v menším sále
cimbálová muzika Donava, která nenechala nikoho sedět.
Ples byl velmi pestrý a veselý, o což se zasloužila i krojovaná mládež, jenž předvedla krásné tance Moravské besedy.
Nechybělo samozřejmě také dobré víno z Vinařství Rozařín
a z Vinařství Jan Plaček v Moravských Bránicích, dobré jídlo
místní domácí kuchyně a velký výběr dalšího občerstvení.
Hosté měli na plese tradičně možnost vyhrát některé z více
než stotřiceti krásných cen bohaté tomboly.
Závěrem tedy můžeme říci, že i 4. krojovaný ples se v Žatčanech vydařil.

Soutěž Kloboucká pětka
V pondělí 10. února jsem se vydala s některými žáky pátého
ročníku žatčanské základní školy do Klobouk u Brna na soutěž Kloboucká pětka, kterou již tradičně pro žáky pořádá
tamní gymnázium.
Do nelehkých vědomostních a sportovních disciplín se s obrovským nasazením vrhli všichni soutěžící, mezi nimi i naše
tříčlenné družstvo sestávající z žáků: Karolína Jurečková, Julie Růžičková a Jan Procházka.
Celé dopoledne se neslo v olympijském duchu. Jednotlivá
družstva si hned na začátku dne zvolila světadíl, který budou
reprezentovat. Pak se všichni pustili do samotného soutěžení.
Při odkrývání obrázků se hádaly nejrůznější zimní sporty,
z rozdaných indicií hledali soutěžící správné heslo, z oblastí

vědy musely děti odpovídat na záludné otázky. Rovněž nebylo vůbec jednoduché zjistit ze stručných odpovědí ano-ne,
jaká osobnost se skrývá pod maskou pana profesora.
Sportovní část obsahovala hod na cíl a zasažení malé branky
tenisovým míčkem. Tuto část jsme si vyzkoušeli i my, třídní učitelé, kteří jsme dělali dětem doprovod a fandili, jak se
dalo.
Z celkového počtu 60ti bodů, které mohli soutěžící během
klání nasbírat, získaly naše děti krásných 21 bodů. Vítězství
bylo těsné, neboť mezi naším čtvrtým místem a samotným
vítězem nás dělily pouhé čtyři body. Musím uznat, že malé
zklamání bylo z počátku trochu znát na všech. Jenže hra je
hra a my se přijeli pobavit a změřit síly s jinými školami.
Tímto chci všem zúčastněným poděkovat za krásnou reprezentaci školy, za kterou se určitě nemusíme stydět. Není
přece důležité vyhrát, ale zúčastnit se.
Všem soutěžícím k jejich výsledkům gratuluji a děkuji
za krásné dopoledne.
Mgr. Alena Stávková

Lyžařský víkendový pobyt na Vysočině 8.-9.2. 2014
My, žáci naší školy spolu se svými rodiči i pedagogy základní školy jsme se zúčastnili lyžařského víkendu na Vysočině.
Ubytováni jsme byli v penzionu Selský dvůr v Daňkovicích
a na sjezdovky i snowboard jsme jezdili do Nového Jimramova.
Lyžování jsme si užili hlavně v sobotu, kdy nám svítilo sluníčko. Večer jsme hráli psychomotorické hry s padákem, společenské hry a stolní tenis. V neděli nám počasí příliš nepřálo,
aby nám déšť tolik nevadil, hráli jsme koulovanou na lyžích
společně se svými pedagogy. Zažili jsme hodně legrace.
Promočení, ale příjemně vydovádění, jsme si pochutnali
na vynikajícím obědě. Odpoledne jsme si odpočinuli a vyrazili na zpáteční cestu do Žatčan. V pondělí jsme všichni přišli
do školy, sice trochu unaveni, ale dobře naladěni.
Děkujeme svým učitelům i paní ředitelce za zorganizování
akce.
žáci žatčanské školy

DĚTSKÝ KARNEVAL
Dětský karneval i maškarní ples pro dospělé pořádala míst-

ní Motobanda VOKUŠI Žatčany a celým odpolednem malé
i velké návštěvníky plesu provázel DJ Lumaro. V doprovodném programu bylo možné obdivovat mistryni republiky Ivu
Valešovou v krasojízdě na kole, vystoupení tanečníků pod vedením Martiny Bartuschkové nebo také vystoupení břišních
tanečnic ze skupiny Zaynah. Dětský karneval i maškarní ples
pro dospělé se moc povedly i účast byla hojná.

Orelské akce 2014
Pro mnohé účastníky gymnastických závodů konaných
v Žatčanech se stal 8. březen vytouženým dnem. Závod,
který tu probíhá každoročně, se skládá z mnoha pohybových disciplín. Každý musí splnit nelehké úkoly. Mezi
obtížné patří např. šplh po laně, skákání žabek nebo sesbírání veškeré odvahy a přejít kladinu.
Pořadatelé byli spokojeni s velkou účastí asi padesáti
závodníků. Maminky, popohánějící své ratolesti k lepším výkonům, měly k dispozici kávu, čaj a dobré zákusky. Z Orlovny odcházely děti s náručí cen a s úměvy
na tvářích.
Nová kulturní akce Korálky, která byla zavedena minulý
rok v Žatčanech, proběhla letos 16. března v Blučině.
Podpořit hudební, básničkové či pěvecké talenty jelo
šest žatčanských dětí, které se rozdělily do tří věkových
skupin. V druhé kategorii se umístila na prvním místě
Veronika Kalvodová s profesionálně zarecitovanou
básničkou. První místo v první kategorii obsadila Markéta Jurečková s písničkou Copak nám synečko. Každý
účastník si domů odvezl výrobek z korálků, upletenou
pomlázku nebo broučka ze šišky.
Žatčanské děti jezdí podpořit svou účastí také Miss
Aerobic v Jiříkovicích. Letos vyrazilo třináct závodníků.
Po dvaceti minutách vysilujícího cvičení dostal každý
účastník počet bodů za výraz, sílu, nebo také za napodobení kroků lektorky.
Do druhého kola se dostal každý s určitým počtem
bodů. Druhé kolo konané ihned po obědě bylo o to těžší.
Vyčerpaní závodníci se nesměli moc přejídat. Své první
místo si vybojovala Hedvika Dokoupilová v nejstarší kategorii a z druhého místa se těšila také Veronika Kalvodová. Sportovní den se všem líbil, a proto se do Jiříkovic
příště zase rádi vrátíme.
Žatčanští orli zaměření na běh se pravidelně účastní
Orelské běžecké ligy. Letos se zahájila Orelská běžecká
liga v Moutnicích, kde Žatčany reprezentoval Petr Koudelka (2. místo). V dalším závodě v Kuřimi stáli na stupních vítězů z pěti žatčanských běžců Karolína Lůžová,
Petr Koudelka a Zdislava Jurečková. Žatčany skončily
v kuřimském závodě díky dobrým výsledkům na osmém místě. Těšíme se na další závod.
Za Orel Zdislava Jurečková
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Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů
za rok 2013
V uplynulém roce měla členská základna našeho sboru 49
členů, z toho 8 žen a 1 mladšího člena. V průběhu loňského roku jsme pořádali či se zúčastnili těchto akcí: ostatková
pochůzka po obci v počtu 22 členů, účast na Dni pro obec,
čerpání studní na Haltýři a u hřiště, zalévání stromků a keřů
na Dolech, u Hranečníků a u sokolovny. Zajistili jsme úklid
padlých stromů po bouři a vypomáhali v Moutnicích při odčerpávání vody po intenzivních deštích.
Naše jednotka byla také připravena k výjezdu na pomoc při
povodních do severních Čech, které nakonec nebylo třeba.
Pravidelně se zapojujeme do kulturních, sportovních a společenských akcích v obci jako jsou Pochod do Starého lesa,
Pálení čarodějnic, pomoc při dopravě máje na hody, akce
pro děti Loučíme se s prázdninami, akce MŠ a ZŠ Dýňování.
Pro dětí z místní mateřské a základní školy pořádáme pravidelně každoročně den otevřených dveří, při kterém děti mají
možnost prohlédnout si výstroj i výzbroj naší jednotky.
Spolupracujeme se sbory v Moutnicích, v Otnicích, v Otmarově, v Těšanech a v Sokolnicích.
Od obce jsme obdrželi dotaci ve výši 50.000,- Kč, ze které
byla pořízena tiskárna, přípojka internetu, skříně pro zásahové oděvy, dýchací přístroje. Z další dotace na povodně bylo
zakoupeno kalové čerpadlo, 4 stejnokroje s přilbami a motorová pila.

Zpráva velitele JSDH obce Žatčany
Jednotku sboru tvoří 14 členů na základě dohody uzavřené
s obcí. Velitelem jednotky je Radek Tichý, veliteli družstev
Oldřich Tichý a Zdeněk Krejčí.
Jednotka je zařazena do kategorie JPO III a je povolávána
dle poplachového plánu KOPIS. Vloni vyjela k 10 událostem.
Jednalo se 4 požáry trávy a odpadu, 2 požáry vozidel, 2 technické zásahy a na 2 TTC.
Závěrem chci poděkovat všem členům SHD za pomoc při
výjezdech a všech akcích a vedení obce za podporu.
Oldřich Tichý, místostarosta

Den pro obec
V sobotu dne 15. 3. 2014 se uskutečnil již čtvrtý ročník Dne
pro obec. Jako tradičně panovaly obavy kvůli deštivé předpovědi (nakonec pršelo až těsně po skončení akce). Přitom
den předem - v pátek bylo nádherné jarní počasí s teplotou
kolem 17°C. Nás sice čekalo v sobotu jen 6°C, ale to naštěstí
moc lidí neodradilo.
Na plánovaný sraz na 8. hodinu na hřišti účastníci přicházeli postupně a zapisovali se do archů. Rozdělení bylo podle
lokalit. Sešli se zástupci myslivců, fotbalistů, MK Alka, Orla,
Sokola, Skautů a i poměrně dost nezařazených, maminek
s dětmi a prarodičů.
Tradiční místa množstvím odpadu opět nezklamala – Céza6/16

va, okolí okrasné školky, cesta na Újezd a k benzínce, cesta
k měnínskému mostu, „nesvačilská“ obslužná komunikace.
Nově se uklízelo i podél cesty na Telnici (na úseku cca 250
metrů 12 velkých pytlů odpadu).
Kromě spousty běžných odpadků, pneumatik a několika set
platíček od Modafenu (slouží k přípravě pervitinu) se našly
také jedny osobní doklady včetně průkazu poštovní doručovatelky a dokonce i jeden zánovní notebook (leč silně poškozený korozí).
Oproti prvnímu ročníku Dne pro obec odpadu sice ubylo, ale
i tak se nakonec podařilo zaplnit cca celý jeden kontejner.
Letošního ročníku se nakonec zúčastnilo 45 registrovaných
pomocníků (loni 43), celkem nás však bylo opět něco málo
přes 50. Za ty čtyři ročníky Dne pro obec už poznávám stejné tváře lidí, kteří chodí pravidelně, ale naštěstí se občas
ukáže i nějaký ten nováček. Potěšující je i velká účast dětí,
které takto poznají smysl nakládání s odpady a příště určitě
vyhodí obal od žvýkačky či posmrkaný kapesník do odpadkového koše a ne na zem. Škoda, že si toto neuvědomují
ti dospělí, kteří v současnosti, kdy mohou svůj domovní odpad odevzdat již v ceně ročního poplatku na sběrném dvoře
ve své obci, neváhají riskovat vysokou pokutu a znečišťují
nám naše okolí.
Někdo namítne, že je to boj s větrnými mlýny, že za 14 dní
tam máme ty odpadky zpátky, ale jednak ze zkušenosti vidím, že na uklizeném místě ten nepořádek narůstá jaksi pomaleji a pak nás všechny ten den hřál aspoň pocit z dobře
odvedené práce při pohledu na čisté a upravené prostředí.
Jako malé poděkování za pomoc si mohl každý účastník
na závěr opéct špekáček, k dispozici byl i čaj a svařák a pro
naše malé ekology byla nachystána tatranka.
Jménem obce bych chtěl ještě jednou všem účastníkům poděkovat za jejich pomoc.
Obzvláště pak patří dík panu starostovi Frantovi Poláčkovi
za technické zajištění akce a výborný svařák.
MVDr. Ondřej Ryba

Modelářský klub ALKA Žatčany
U příležitosti 10. výročí svého založení uspořádal náš klub
v žatčanské orlovně výstavu svojí činnosti. Díky velkému
zapojení několika členů klubu se podařilo připravit velice
zajímavou a poučnou expozici leteckého, lodního a auto
modelářství. Veliký zájem, zejména malých návštěvníků, byl
o malé funkční kolejiště, stále plno bylo tradičně u leteckých
simulátorů a do dálkově ovládaných autíček, se kterými bylo
možno si v sále zajezdit, se nestačily nabíjet pohonné akumulátory..
Na rozdíl od našich předchozích výstav se nám podařilo vytvořit několik informačních panelů dokumentujících postupný vývoj klubu a jeho činnost. Během sobotního a nedělního
odpoledne výstavu zhlédlo cca 190 návštěvníků.
V současné době vrcholí příprava modelářů na začínající

sezonu, kde nás v nejbližší době čeká prezentace našeho
klubu na již tradiční akci Pochod do Starého lesa a následně
příprava na XII. Mistrovství Evropy rádiem řízených historických modelů, které se bude v červnu konat v italském Valle
Gaffaro.
Zdeněk Sýkora, foto Libor Sobotka

AEROBIK
Letošní sezonu jsme v aerobiku zahálili uspěšně. Hned
začátkem března jsme pořádali v naší orlovně gymnastické závody. Sjelo se neuvěřitelných počet 72 sportovců ze
7 jednot. S nimi mnoho vedoucích, takže orlovna byla opravdu plná.Soutěžilo se jak na kladině, lavičce prolézání tunelem, šplhu po provaze tak i v kotoulech,hvězdách a mnoha
dalších dovednostech. Konkurence je rok od roku velmi vysoká, ale naše děti se nezaleknou ničeho.
Toto je naše umístění v různích kategorii.
benjamínci
5. m. Nela Procházková
4. m. Adam Zapoměl
nejmladší
1. m. Michaela Kalvodová
9. m. Stela Čadová
9. m. Kateřina Rybová
13.m Veronika Králová
15. m Šárka Králová
mladší
2. m. Karolína Lužová
4. m. Veronika Kalvodová
5. m. Aneta Luskačová
11. m. Markéta Jurečková
1. m. Martin Damborský
3. m. Ondřej Zapoměl
7. m. Petr Koudelka
starší
1. m. Klára Zapomělová
2. m. Šárka Damborská
4. m. Emilie Dokoupilová
5. m. Magda Harvánková
8. m. Anežka Fialová
9. m. Karolína Jurečková
nejstarší
1. m. Hedvika Dokoupilová
mladší
3. m. Veronika Kalvodová
Celkem 6 medailí a skvělou zábavu si všichni odnesli z tohoto nádherného dne. Děkujeme všem maminkám za dobré
buchty, obsluze u kávy a párků, mládeži za pomoc při organizaci a úklidu.
Hned za čtrnáct dní jsme jeli do Jiříkovic na Master Class.

Soutěž v aerobiku, na kterou se každoročně všichni těší a jedou nás podpořit i ti, kteří nesoutěží.
Atmosféra je zde supr jako celá soutěž a velmi náročná. Soutěžící se musí kvalifikovat do finále, což není jednoduché.
Většina z našich se ale vždy kvalifikovala, což je výborné.
Po soutěži jsme se dobře najedli, místní mají výborný oběd,
na který se vždy moc těšíme a někteří jezdí jen kvůli tomu.
Za Orel Zdenka Dokoupilová

Myslivci bilancovali
V sobotu 1.března se v sokolovně konala výroční schůze MS
Žatčany.
Na ní jsme společně zhodnotili, co se nám v uplynulém roce
podařilo, ale také to, s čím nejsme spokojeni.
Z hlediska stavů zvěře a následně jejího odlovu na podzimních honech jsme zaznamenali pokles, který přetrvává už
třetím rokem. V uplynulém desetiletí jsme někdy dosáhli odlovu až přes 500 kusů bažantů. Loni to bylo jen 181 kusů,
a to jsme ještě provedli takzvaně zazvěřování, tedy vypuštění
nakoupených dvouměsíčních bažantů (100 ks), v lokalitě
„okrasná školka“.
Není to pro nás levná záležitost, vždyť každý takový bažantík
stojí kolem 100 Kč a po vypuštění kuřat musí pokračovat jejich přikrmování a ochrana skoro až do honů. Kuřata dostala kroužky a podle nich jsme určili slovitelnost kolem 35%.
V normálních bažatnicích dosahuje kolem 50%.
Také stavy zajíců a jejich odlov má již několik let klesající tendenci. Loni to bylo jen 80 kusů přičemž v nedávných letech
jsme běžně lovili 200 až 350 kusů. Jednoznačné určení příčiny poklesu stavů drobné zvěře není jednoduché. U bažantů
pravděpodobně zavinilo pokles studené a vlhké jaro a vydatné červnové deště. Zajíci velmi trpí ztrátami na silnicích. Pod
koly aut jich jen v našem katastru zahyne určitě víc než 100
kusů. Oba tyto faktory, tedy počasí a motorismus, nijak neovlivníme. Co ovlivnit můžeme, je ochrana před zvěří škodnou.
V našem případě jsou to hlavně lišky a kuny, neboť veškerá
pernatá škodná (jestřáb, káně, motáci, krahujec) je zákonem
chráněna.
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I když jsme vloni odlovili 2 lišky a 12 liščat, na stavech drobné zvěře se to výrazně neprojevilo.
A na závěr krátké ohlédnutí za 37. mysliveckým plesem,
který proběhl 17. 1. 2014. Návštěvou hostů korespondoval
se stavy drobné zvěře, přišlo nám pouhých 136 lidí ( v roce
2008 –285). Začíná se asi projevovat větší nabídka tanečních zábav, kterých je u nás nyní podstatně více než v minulosti. V příštím roce se pokusíme zvýšit zájem hostů změnou
hudební skupiny. Na 38. plese v roce 2015 nám zahraje skupina Relax. Předběžný termín je pátek 30. ledna.
MVDr. Jiří Ryba
myslivecký hospodář

MISIJNÍ KLUBKO V ŽATČANECH
Dne 24. 10. 2013 bylo založeno žatčanské Misijní klubko.
Náplní Klubka je touha pomáhat dětem z celého světa, které
nemají v životě takové štěstí, jako my. Trpí nedostatkem jídla,
pití, oblečení, vzdělání nebo zdravotnických potřeb. Společně pořádáme různé akce, například v loňském roce proběhl
Vánoční misijní jarmark, na kterých za dobrovolný příspěvek prodáváme různé výrobky. Výtěžek z těchto akcí putuje na účet Papežského Misijního díla, které finance použije
na různé projekty – od nákupu základních potřeb pro opuštěné děti a sirotky v Keni až po výstavbu internátu nebo školy
například v Bangladéši. Děti, které chodí do Klubka, se také
snaží nastřádat co nejvíc penízků, tzv. Misijních bonbónků.
Ty získají od svých rodičů odříkáním sladkostí, televize nebo
třeba hraní na počítači. Na konci školního roku společně tyto
Bonbónky odešleme dětem, které si za ně koupí něco dobrého k snědku.
S našim Klubíčkem se setkáváme jednou za 14 dní na místní
faře, kde si povídáme o životě dětí, které žijí na jiných kontinentech, hrajeme hry, vyrábíme,... Ve zkratce řečeno trávíme
společně hodinku plnou zábavy. Také se učíme pomáhat nejen dětem z celého světa, ale i našim nejbližším kamarádům.
Naši Klubkáckou partu tvoří 21 dětí ve věku 3-13 let a 3 vedoucí.
Za Misijní klubko Eva Sýkorová

Přijímáni dětí do Misijního klubka (17. 11. 2013)
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Misijní koláč
Děti ze žatčanského Misijního klubka připravily v neděli
30. dubna na místní faře příjemnou ,,restauraci“, ve které se
za dobrovolný příspěvek prodávaly lahodné koláče, zákusky
a dorty, které napekly hodné maminky, babičky a tety. Spolu
s dětmi vařily kávu a čaj. Klubčata s radostí obsluhovala ,,zákazníky“ a nabízela jim i specialitu – koláčky štěstí, ve kterých měl každý ukryté své životní motto. Jako tečku tohoto
radostného dne si děti připravily dražbu dortů. Dražily se
3 dorty, které děti upekly a krásně nazdobily. Misijní koláč se
dětem a všem zúčastněným vydařil. Díky štědrým dárcům
poslaly chudým kamarádům 9 918,- Kč.
Obří dík patří všem, kteří „farní restauraci“ navštívili a přispěli na misie. Děkujeme!

ZOOLOGICKÝ KOUTEK
Na kraji obce u Dvora se nachází malý zoopark. Je to zajímavé místo na procházky zejména s malými dětmi a zpestření
pro cyklisty projíždějící kolem. V ohradě mám v současné
době několik ovcí s jehňaty, zdatného berana a stádo koz.
Jsou to hnědé rohaté kamerunské kozy. Mezi nimi se vyjímá
majestátní kozel s mohutnými rohy. Také zde pobíhá několik bílých sánských koz s kůzlaty. Ve stádě se s nadhledem
prochází klisnička Lukava a mladý hřebec Lumen. Je to zajímavý pohled nejen pro děti, ale i pro dospělé. Provoz takové
farmy není levná záležitost. Je to každodenní starost o zvířata, jejich krmení a lékařskou péči. Chtěla bych touto formou
požádat ty návštěvníky, kteří chtějí zvířata přikrmovat pamlsky, aby suché neplesnivé pečivo raději přinesli do skleníku
a my zvířatům dáme sami potřebnou dávku. V nedávné době
uhynula bahnice i s jehňaty na následky nevhodného krmení. Chtěla bych také poděkovat Ondřeji Rybovi za ochotu
a pomoc při veterinární péči o stádo.
Budu jen potěšena, když se vám budou procházky ke zvířatům líbit, jen prosím o pochopení požadavku.
Jiřina Franklova

V žatčanské škole to žije…..
Milí občané, ráda bych Vám představila změny, které se udály od mého nástupu do funkce ředitelky školy. Školu jsem
přebírala ve velmi vypjaté atmosféře. Bývalá ředitelka mi
situaci vůbec neusnadnila. Obnovovala jsem veškerou dokumentaci školy, musela jsem sestavovat nový kolektiv pedagogických pracovníků základní školy, učit žáky a zároveň
řešit aktuální problémy, které se za provozu vyskytly.
K tomu všemu jsme s kolegy zajišťovali výměnu zastaralých
učebnic, neodpovídajících novým trendům a způsobům učení dle školního vzdělávacího programu, propracování stávajícího ŠVP Radostné poznávání a vypracování nového Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Otevřená
škola s výukou angličtiny od 1. ročníku.

Vyhlásili jsme soutěž o logo školy, které můžete najít na dokumentech a webových stránkách školy. Zcela jsme zapracovali na přehledných a esteticky zdařilých webových stránkách školy, kde můžete najít veškeré informace o dění v ZŠ
a MŠ. Seznamy školní žákovské i učitelské knihovny jsme
převedli do elektronické podoby. Spisovou službu vedeme
nově také v elektronické formě. Provedli jsme fyzickou inventarizaci majetku a veškerý majetek jsme popsali a zaevidovali. Pořídili jsme nový program pro vedení školní matriky žáků
ZŠ a dětí MŠ. Opravili jsme špatný název školy na razítkách,
fakturách aj., který musí být shodný s Rejstříkem škol a školských zařízení.
Ukončovali jsme projekt EU Peníze školám. Zapojujeme se
do nových projektů EU - Investice do rozvoje vzdělávání, které využíváme pro zvyšování kompetencí pedagogů a řídících
pracovníků školy. Výchovu k ekologii podporujeme u žáků
zapojením do projektu Recyklohraní.
Snažíme se školu prezentovat na veřejnosti v Žatčanech,
blízkém a vzdáleném okolí, dokonce i v zahraničí. Byla
jsem vybrána, abych se zúčastnila stáže vedoucích pracovníků škol v Jihomoravském kraji na školách různého typu
/MŠ, ZŠ, gymnázium/ ve slovinské Lublani. Vezla jsem tam
upomínkové předměty prezentující školu a knihu Z historie
obce Žatčany. Akce byla hrazena Evropskou unií. Uvažujeme
o partnerské spolupráci se slovinskou školou podobného zaměření jako je ta naše.
Umožňujeme stáže, pedagogické a manažerské praxe začínajícím učitelům Pedagogické fakulty MU v Brně. Pomohli
jsme šesti studentům si splnit pedagogickou praxi, která je
součástí studia a také je velmi důležitá pro jejich profesní
růst.Vzájemné zkušenosti sdílíme se školami a školkami
v Měníně, Újezdě u Brna, Telnici, Brumovicích, Blansku, Borkovanech, Kobylnicích a s gymnáziem v Židlochovicích.
Spolupracujeme nejen s obecním úřadem, ale i s dalšími organizacemi v obci Žatčany: farností, hasiči, orlem, sokolem,
místní knihovnou, obecní policií a školskou radou.
Při prevenci a řešení sociálně-patologických jevů kooperujeme s Odborem sociálních věcí v Židlochovicích, Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálně pedagogickým
centrem v Brně, Policií ČR.
Navázali jsme kontakt s 48. PTO Stezka a Asociací turistických oddílů mládeže TOM Sluníčko 19211. Jejich mimoškolní a zájmové aktivity pomáhají rozvíjet osobnostní růst dětí
a smysluplně využívat volný čas.
Pro veřejnost v Žatčanech připravujeme každoročně slavnostní zahájení školního roku na návsi, podzimní setkání při
Dýňování, Adventní zpívání pod vánočním stromem, Vánoční
setkání s programem v žatčanské orlovně, Vánoční a velikonoční tvořivé dílničky. Osobně přejeme místním seniorům
k Vánocům. Podílíme se na přípravě programu ke Dni matek.
Dětem naší školy nabízíme výukové programy v budově školy: koncert vážné hudby Bohemia Classic Quartet, Hudební

nástroje, Malování hrníčků a dalších upomínkových předmětů s externí lektorkou, vystoupení kouzelníka. Mgr. Eva
Stiborová si pro žáky připravila výukový program, který byl
zaměřený na zásady slušného chování. Vědomosti a dovednosti žáků rozvíjíme i mimo bydliště žáků, navštěvujeme:
Planetárium Brno, oboru v Židlochovicích, Lanové centrum
Brno, Filharmonii Brno – projekt Mozartovy děti, Anthropos,
divadlo Radost v Brně, výstavu betlémů Moutnice aj.
Účastníme se soutěží, kde si žáci rozvíjejí a prohlubují získané vědomosti: Kloboucká pětka – Gymnázium Klobouky
u Brna, Malovaná pohádka – Gymnázium Židlochovice, sběr
papíru ASA, školní a oblastní kolo v recitační soutěži – Újezd
u Brna.
Výborně reprezentovala školu děvčata: Michaela Kalvodová
/1. místo/, Karolína Jurečková /2. místo/ a Kateřina Rybová
/3. místo/ v jednotlivých věk. kategoriích recitační soutěže.
Pro žáky naší školy i pro ostatní žatčanské děti organizujeme
velké množství kroužků, ale pro malý zájem otevíráme asi
polovinu nabízených aktivit: informatika, logopedie, pohybová cvičení, keramika. Pro rodiče a děti každoročně organizujeme víkendový lyžařský pobyt na Vysočině a pořádáme školy v přírodě. Mrzí nás, že když akce připravujeme, věnujeme
jim svůj volný čas, je o tyto aktivity malý zájem.
Výuku se snažíme zpestřit projektovým vyučováním, v současné době se žáci seznamují s životem a dílem Josefa Lady.
Ve škole vyučujeme náboženství jako volitelný předmět, spolupracujeme s katechetkou při tvorbě výukových programů
k Velikonocům, Vánocům a návštěvě místního kostela.
Naše málotřídní škola je naprosto srovnatelná se školami
podobného typu a svou výchovně-vzdělávací nabídkou se
vyrovnává běžným typům základních škol. Velkou výhodou
místní žatčanské školy je bezpečné prostředí, individuální
přístup k dětem, bezproblémové sociální vztahy, aprobovanost učitelů, množství aktivit školních i mimoškolních.
Ve spolupráci se školskou radou a obecním úřadem budujeme příjemné, podnětné a kulturní prostředí pro vzdělávání
a výchovu žáků. Od září 2013 je škola trojtřídní, první ročník
vyučujeme samostatně.
Plány do budoucna…..
Srdečně zveme občany na oslavu Dne matek, která se uskuteční ve spolupráci s dalšími organizacemi v obci 11. 5. 2014.
Pro rodiče, přátele školy a místní obyvatele chystáme oslavu
ke 120.výročí zahájení výuky v současné budově ZŠ, která
se bude konat dne 25. 5. 2014: Den otevřených dveří, vystoupení dětí a žáků v orlovně, almamach, upomínkové předměty aj.
Do konce školního roku plánujeme ve spolupráci s obecním úřadem dvoudenní návštěvu Prahy, akce se uskuteční
na pozvání paní poslankyně Anny Putnové, ve spolupráci
s p. poslancem Jiřím Miholou. Orientačně program: Hrusice – rodiště Josefa Lady, Parlament, Hradčany, Malá Strana,
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Zrcadlové bludiště, rozhledna Petřín. Přihlásit se mohou děti,
žáci i studenti ze Žatčan. Finanční příspěvek věnuje p. Putnová i obec Žatčany. Termín 28. až 29. 5. 2014.
O hlavních prázdninách nás čeká přístavba nového sociálního zařízení, současné je značně nevyhovující hygienickým
normám.
Mateřská škola
Mateřskou školu Vám podrobněji představí vedoucí učitelka
Nora Kaštická. I v MŠ bylo třeba zapracovat na změnách,
některé byly nutno provést ihned – zakázat přístup dětem
na zahradu mateřské školy, protože herní prvky byly nebezpečné. Některé prolézačky bylo nutno opravit, jiné inovovat.
Děkujeme pracovníkům obecního úřadu, že našim dětem vytvořili bezpečné a kulturní zázemí pro pobyt venku. Na školní
pozemek jsme nakoupili zahradní domek, který bude sloužit
ke hrám dětí a uložení hraček.
Na základě stížností rodičů a hodnocení Českou školní inspekcí, jsem uskutečnila postupnou obměnu personálního
obsazení učitelek MŠ. Věřím, že tato změna prospěje dětem
a ocení ji zákonní zástupci.
Školní kuchyně a jídelna
Ihned po nástupu do funkce ředitelky jsem s vedoucí stravování řešila navýšení kapacity školní kuchyně a nákup nového konvektomatu. Školní jídelnu jsme zkulturnili výmalbou
s motivy zdravé výživy. Paní kuchařky vaří velmi chutná jídla
a plní normy dle spotřebního koše.
Mgr. Ilona Kalná
ředitelka Základní školy a Mateřské školy,
Žatčany, příspěvkové organizace

Mateřská škola Žatčany
Shrnutí
Do naší mateřské školy je v letošním školním roce přihlášeno celkem 45 dětí. Pro 3-5leté děti je určena třída „Berušky“
s kapacitou 24 dětí. Pro děti od 5-ti let je určena třída „Sluníčka“. Do této třídy chodí celkem 21 dětí, z toho 11 předškoláků. Většina z nich bude v příštím školním roce pokračovat
v místní základní škole, některé děti budou dojíždět do okolních škol. Výrazně se zlepšila spolupráce se základní školou.
Společně pořádáme aktivity v rámci školy (divadla, koncerty,
výlety) a akce pro rodiče a veřejnost např. Dýňování na návsi,
Vánoční vystoupení v orlovně. V současné době připravujeme oslavy 120. výročí současné budovy základní školy.
Výchovně vzdělávací proces v MŠ se řídí Školním vzdělávacím programem „Radostné poznávání“, ze kterého vychází
třídní vzdělávací programy. U mladších dětí je program zaměřen především na začlenění do kolektivu, vytváření kladných vztahů k ostatním dětem i dospělým, rozvoji základních
návyků a dovedností po příchodu z domácího prostředí.
U starších dětí je cílem upevnění a rozvoj získaných doved10/16

ností a osobnosti dětí. Děti jsou vedeny především ke kamarádství, slušnému chování, respektování druhých a rozvoji
svých individuálních schopností. V obou třídách přihlížíme
k potřebám dětí a snažíme se připravit klidné, bezpečné
a podnětné prostředí pro jejich rozvoj. U předškoláků se zaměřujeme na přípravu ke vstupu do 1. třídy.
Personální změny
V tomto školním roce došlo k zásadním personálním změnám. Od 1. září 2013 nastoupila do třídy „Berušky“ nová učitelka Nora Kaštická a do třídy „Sluníčka“ asistentka pedagoga a učitelka Mgr. Jana Petrášová. Mgr. Petrášovou od ledna
2014 vystřídala Tereza Sklovská. Od února 2014 přišla
nová kolegyně Veronika Hamanová, která nahradila ve třídě
„Sluníčka“ Bc. Zdeňku Krásovou. Nora Kaštická byla od
1. 12. 2013 pověřena vedením mateřské školy. Z původního
kolektivu zůstává pouze Bc. Zdeňka Hrdličková.
Kroužky
K dalšímu rozvoji dětí slouží také nabídka kroužků. Paní učitelky Kaštická a Sklovská vedou keramiku každý lichý týden
v úterý odpoledne. Od září do prosince 2013 byl pro děti otevřen kroužek Pohybových aktivit pod vedením Mgr. Petrášové. Od ledna jej nahradil výtvarný kroužek, který probíhá každé páteční odpoledne, vedoucí kroužku je Tereza Sklovská.
Škola v dopoledních i odpoledních hodinách každý sudý týden nabízí logopedii, kterou zajišťuje p. uč. Hrdličková. Pro
předškoláky jsou určeny Edukativně stimulační skupinky,
zaměřené na přípravu bezproblémového vstupu do 1. třídy.
Tento kroužek si vzala na starosti ředitelka školy a současně
třídní učitelka 1. ročníku Mgr. Ilona Kalná.
Vybavení školy
Celkově je vybavení mateřské školy zastaralé, nedostačující
a často nefunkční. Je evidentní dlouhodobý nezájem bývalého vedení o jeho modernizaci. Chybí moderní metodické
materiály, které postupně v rámci možností pořizujeme.
Třídy byly letos provzdušněny a zbaveny zbytečného zařízení, zastaralých her a nefunkčního nábytku. Byla změněna

prostorová dispozice třídy Berušek. Jedním ze základních
nedostatků byla nepřítomnost klavíru. Získali jsme jej od učitele ZŠ Mgr. Davida Lorenze formou dlouhodobé zápůjčky.
Dovoz klavíru zorganizovali manželé Bílí, kteří nám pořídili
a nainstalovali i nové lišty s veselými háčky na ručníky v umývárně. Pořídili jsme nové tělocvičné nářadí a náčiní, paní
učitelka Hamanová zdarma sehnala hračky, které chyběly
k uspokojení dětí ve třídě Sluníček. Zakoupili jsme nové elektronické klávesy.
Co plánujeme...
Od začátku tohoto roku jsme se zaměřili na zkvalitnění
a rozšíření aktivit při plnění školního vzdělávacího programu
s využitím nových trendů v předškolním vzdělávání. Mimo
běžného programu se více zaměřujeme na environmentální
výchovu a výchovu prožitkem. V této souvislosti připravujeme od příštího školního roku změnu v koncepci školního
vzdělávacího programu. Učíme se chránit prostředí, ve kterém žijeme, uvědomovat si jeho hodnoty a vnímat jeho krásy.
I přes nedostatek financí se snažíme vlastními silami stále
vylepšovat prostory mateřské školy. Do této činnosti zapojujeme také děti, které se aktivně podílí na výzdobě prostor.
Do června 2014 budou děti vystupovat na oslavě Dne matek, a také na oslavě 120. výročí založení současné budovy
základní školy v Žatčanech. Některé děti se zúčastní školy
v přírodě společně s dětmi ZŠ. Další plánovanou akcí je oslava Dne dětí a zábavné odpoledne na závěr školního roku.
I nadále chceme pokračovat v našich záměrech a vše cílit
na spokojenost všech dětí.
Vedoucí učitelka MŠ Nora Kaštická

Poděkování
Vážení obyvatelé Žatčan, jelikož odcházím z mateřské školy,
dovolte mi, abych se s Vámi všemi rozloučila a poděkovala
Vám za přátelský a vstřícný přístup k dětem, i k nám, učitelkám. Na vycházkách a různých akcích v průběhu těch let
jsme potkávali i obyvatele, kteří se školkou neměli mnoho
společného a vždy se k nám hlásili přátelsky a mile. O to více
bych chtěla poděkovat těm, kteří do provozu školky nějak
zainteresováni byli. Děkuji panu starostovi ing. Poláčkovi
za veškerou podporu i občasnou mužnou pomoc při tahání
různých břemen, děkuji panu Tichému za všechny opravy
a záchranářské zásahy při nejrůznějších haváriích, děkuji
paní Vlastě Sedláčkové za přátelskou součinnost při akcích
konaných v Orlovně a panu MVDr. Rybovi staršímu za vše, co
souviselo se Sokolovnou a opékáním špekáčků a děkuji paní
Mgr. Stiborové za sjednání návštěvy kostela s hraním koled
pro děti z MŠ.
Úplně nejvíc bych ale chtěla poděkovat spoustě rodičů, kteří
se svou činností či podporou snažili zpříjemnit dětem pobyt
ve školce. Za všechny bych si dovolila jmenovat manžele Bílé,
pana Procházku a paní Suchou, ale bylo toho mnohem více

i od ostatních. Vážení rodiče děkuji Vám všem. Rovněž nikdy
nezapomenu na paní Jiřinku Sekaninovou, která je skutečně
takovým tajným dobrým duchem školky, vždy ochotná pomoci s čímkoliv a vždy s úsměvem na tváři. Její práce sice
není navenek tolik vidět, ale je nedocenitelná, to mi můžete
věřit. Děkuji pracovníkům kuchyně, že mě vykrmili o více než
5 kg, polévek paní Gregorové a buchtiček paní Petříčkové
se budu ještě dlouho zbavovat. No a nakonec bych chtěla
poděkovat i všem dětem za ty miliony vtipných, dojemných
a občas i pěkně napínavých situací, za možnost poznat tu
neskutečnou pestrost a veselost jejich světa.
Nikdy na Žatčany a jejich obyvatele nezapomenu, všem Vám
přeji hodně zdraví, štěstí i osobních úspěchů, a jelikož Brno
není tak daleko, vždy Vás tam ráda potkám.
Krásová Zdeňka Bc.
odcházející učitelka MŠ Žatčany

Školská rada
Vážení rodiče žáků Základní a mateřské školy v Žatčanech,
dovolte mi, abych vám připomněla, že při ZŠ a MŠ Žatčany
je zřízena školská rada (dále jen ŠR). Skládá se ze 6 zvolených členů, a to 2 zástupců rodičů (Mgr. Jana Rudolecká,
Mgr. Lucie Rybová), 2 zástupců obce (Ing. František Poláček, Mgr. Eva Stiborová) a 2 zástupců pedagogů (Mgr. Alena
Stávková – zástupkyně ředitele, Nora Kaštická – vedoucí
učitelka školky). Scházíme se minimálně 2x ročně, abychom
prodiskutovali aktuální situaci ve škole, případně se vyjádřili k dokumentům školy. Na našem březnovém setkání byla
hlavním tématem oslava 120. výročí založení školy, vystoupení dětí při příležitosti Svátku matek, a protože se jako
hosté účastnili všichni vyučující školy i školky, také budoucí
koncept vzdělávání dětí ve školce a plánované akce školy.
Školská rada oceňuje aktivitu pedagogů při organizování
různých výletů, exkurzí a výukových programů. Jsme rádi, že
jsou tyto akce pro děti organizovány, dětmi jsou velmi vítány.
A nás rodiče prosím: podporujme naše děti, aby se co nejvíce do těchto akcí zapojily. Je to přínosné i pro pedagogy,
protože mají možnost poznat děti i mimo prostředí školy.
Školská rada je tu samozřejmě i pro potřeby rodičů. Budeme
rádi za vaše případné podněty a připomínky. Pokuste se být
i škole partnerem pro diskusi. Využijme toho, že s ohledem
na počet žáků v naší škole je přístup k žákům individuální
a nebojte se hovořit s třídním učitelem vašeho dítěte nebo
vedením školy či školky o tom, co se vám nelíbí nebo naopak
o tom, co se vám líbilo, s čím jste spokojení. Učitelé budou
rádi, pokud se k nim vaše připomínky dostanou přímo. Pochvala ze strany rodičů potěší a případné výhrady rodičů je
možné vysvětlit si s vyučujícím mnohem lépe osobně, což
mohu potvrdit z vlastní zkušenosti.
Na závěr mi dovolte jeden námět k zamyšlení. Vztah dětí
ke škole závisí mimo jiné na tom, co si o škole myslí (a jakým způsobem to doma dětem prezentují) rodiče. Vzdělání
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zápasí na hodnotovém žebříčku s jinými výdobytky dnešní
doby. I to se odráží na vztahu dětí ke škole a k vyučujícím.
A i když mluvím o venkovské málotřídce… veďme děti k touze po vzdělání, k respektu ke svým učitelům a pocitu sounáležitosti a hrdosti, že jsou součástí právě TÉ SVÉ školy. Bude
to pro všechny přínosem.
Na setkání (nejen) na akcích školy se těší členové ŠR.
Mgr. Jana Rudolecká, předsedkyně ŠR

Občanské průkazy
Občanský průkaz (OP) je povinen mít občan, který dosáhl
věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto
povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům
byla rozhodnutím soudu omezena.
Na koho se obrátit?
Jméno
Eva Válková
Magda Mlejnková
Ivana Giňová 	

Telefon
547 428 743
547 428 742
547 428 742

E-mail
valkova@zidlochovice.cz
mlejnkova@zidlochovice.cz
ginova@zidlochovice.cz

S účinností od 1. 1. 2012 bylo zavedeno vydávání nových typů občanských průkazů, tzv. eOP (elektronický občanský průkaz).
Nový typ občanského průkazu je plastová karta, doklad o velikosti kreditní karty. Obsahuje digitální zpracování podoby
občana a jeho podpis. V žádném případě nejde o plošnou
výměnu občanských průkazů. Stávající typy občanských průkazů jsou platné do data, které je na nich uvedeno.
Od ledna 2012 mohou občané vybírat mezi:
1. Standardní verzí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji – bez správního poplatku
2. Občanským průkazem se strojově čitelnými údaji a s kontaktním čipem – správní poplatek 500,- Kč.
Do občanského průkazu již není možno zapisovat nepovinné údaje (děti, manžel, manželka). Žadatel má na výběr, zda
chce mít v občanském průkazu uveden rodinný stav nebo
partnerství. Občan si může zažádat a vyzvednout nový eOP
na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností.
Nadále nebude možno požádat a vyzvednout eOP na matričních úřadech.
Občané se musí dostavit osobně jak k podání žádosti, tak
k vyzvednutí vyhotoveného eOP. Pro občany s omezenou
pohyblivostí to znamená, že budou kontaktovat Městský
úřad Židlochovice, odbor vnitřní správy. Pracovnice odboru
dohodnou osobní návštěvu přímo u občana v jeho bydlišti,
kde zajistí fotografování a naskenování podpisu do žádosti.
Předání občanského průkazu proběhne stejným způsobem.
Od 1. ledna 2012 si mohou rodiče požádat o vydání eOP
i pro dítě mladší 15ti let. Jde však jen o možnost, nikoliv povinnost, za správní poplatek 50,- Kč. Platnost tohoto dokladu
je omezena na dobu pět let. Tento typ občanského průkazu
slouží dětem pro cesty do států Evropské unie v rámci schengenského prostoru.
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Potřebné doklady – obecné informace
K vydání občanského průkazu musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad
do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je
ČR vázána, nestanoví jinak. Předkládá-li občan rozhodnutí cizozemského soudu, je povinen předložit spolu s ním rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozhodnutí cizozemského
soudu na území ČR, jestliže je toto uznání podle zvláštního
právního předpisu potřebné.
Předkládá-li občan matriční doklad (rodný, oddací či úmrtní
list) vystavený orgánem cizího státu, je povinen předložit výpis z matriční knihy Úřadu městské části Brno-střed, pokud
mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak;
vydání tohoto výpisu lze vyřídit prostřednictvím kteréhokoliv
matričního úřadu v ČR.
Vydání prvního občanského průkazu
Povinností občana, který má trvalý pobyt na území České republiky a dosáhl věku 15 let, je mít občanský průkaz.
Pro splnění této povinnosti je nutné požádat o vydání občanského průkazu nejdříve v den dovršení věku, tak aby občanský průkaz byl vydán bez správního poplatku, a nejpozději
do 30 dnů po dovršení 15 let věku tak, aby se občan nedopustil přestupku.
Pokud bude žádost podána ve větším předstihu a občanský
průkaz bude vyroben před dovršením 15 let, doba jeho platnosti bude pouze 5 let (občanům starším 15 let se vydává
občanský průkaz s platností na 10 let).
V případě vydání občanského průkazu občanovi mladšímu
15 let je hrazen správní poplatek ve výši 50 Kč.
Potřebné doklady:
• rodný list
• doklad o státním občanství občana jemuž má být vydán
první občanský průkaz, vzniknou-li důvodné pochybnosti
o tomto údaji
• další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do OP
na žádost občana nebo potřebné k odstranění zjištěných
rozporů v údajích na žádosti s údaji v evidenci obyvatel nebo
v evidenci občanských průkazů.
V případě podání žádosti o občanský průkaz občanovi mladšímu 15 let je třeba, aby se současně s dítětem dostavil také
zákonný zástupce se svým dokladem totožnosti.
Ztráta, odcizení, poškození, zničení nebo zneužití občanského průkazu
Ztrátu, odcizení, poškození, zničení nebo zneužití občanského průkazu je třeba neprodleně ohlásit kterémukoliv úřadu
obce s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik; občan se prokáže rodným listem.
Odcizení OP lze ohlásit rovněž Policii ČR. Občan obdrží tzv.
potvrzení o občanském průkazu na dobu 2 měsíců; toto
potvrzení však není průkazem totožnosti a nenahrazuje OP.
Občan je povinen požádat o vydání nového OP do 15 pracov-

ních dnů ode dne, kdy ztrátu (odcizení, poškození, zničení či
zneužití) OP oznámil.
Potřebné doklady:
• rodný list
• potvrzení o OP
• případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do OP na žádost občana nebo potřebné k odstranění rozporů v údajích v evidenci obyvatel nebo evidenci občanských
průkazů
Možnost vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc.
Z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu lze občanovi na jeho žádost vydat občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc
(tj. na dobu, než bude vyřízena žádost občana o vydání standardního OP se strojově čitelnými údaji). Žádost o vydání tohoto OP lze podat pouze současně se žádostí o vydání OP se
strojově čitelnými údaji a je třeba k ní předložit 2 fotografie.
Později již o tento OP požádat nelze a nelze jej ani ve stejném případě vydat opakovaně.
Vydání nového občanského průkazu při skončení platnosti
občanského průkazu. Občan je povinen požádat o vydání nového OP do 15 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke skončení platnosti OP.
Potřebné doklady:
• dosavadní občanský průkaz
• pokud již k ukončení platnosti občanského průkazu došlo,
předloží občan rodný list
Možnost zapsání nepovinných údajů do občanského průkazu.
Jako nepovinné údaje lze na žádost občana do OP zapsat:
• titul absolventa VŠ nebo vyšší odborné školy, akademický titul nebo vědeckou hodnost. Žádá-li občan o zápis titulu
nebo vědecké hodnosti, které dosud v OP zapsané neměl,
je povinen předložit doklad o jejich získání. Pokud jde o titul
nebo hodnost získanou v zahraničí, je občan povinen předložit doklad o uznání vzdělání a příslušného titulu či hodnosti
v ČR. Nelze-li z důvodu nedostatku místa ve vymezené části
OP zapsat všechny požadované nepovinné údaje, určí občan, které z nich se zapíšou.
Lhůta pro vydání občanského průkazu.
Občanský průkaz bude občanovi vyhotoven do 30 dnů ode
dne předložení žádosti a všech dokladů potřebných pro jeho
vydání úřadu obce s rozšířenou působností, který je k vydání
OP příslušný (podle místa trvalého pobytu občana), případně
ode dne, kdy byla žádost tomuto příslušnému úřadu postoupena.
Doba platnosti občanského průkazu.
Doba platnosti občanského průkazu při jeho vydání je:
• 5 let u občanů ve věku do 15
• 10 let u občanů starších 15 let
Dobu platnosti občanského průkazu nelze prodloužit.

Od historie k současnosti
Dovolte mi v tomto a následujících číslech zpravodaje představit společnost Zemos a. s. se sídlem ve Velkých Němčicích. Chtěl bych čtenáře seznámit s historií, současností
a nahlédnout do budoucnosti. Důvodem je skutečnost, že
naše společnost obhospodařuje půdu, která je součástí zdejšího kraje. Kraje, ve kterém se rodili a umírali naši předkové.
Kraje, ve kterém žijeme a jehož půda nás živí.
Aby bylo možné popsat současný stav, je nutno rozdělit pohled do historie na tři části: Žatčany, Velké Němčice a Hustopeče.
K 15. září 1957 bylo v celé republice registrováno 10 736
jednotných zemědělských družstev (JZD).
K ustavující členské schůzi, kterou můžeme považovat jako
rozhodující pro založení družstva v Žatčanech, došlo 22. 2.
1950 za účasti 13 členů, předsedou byl zvolen p. Vodák Stanislav. V prvním roce obhospodařovalo družstvo 65 ha z.p.
V roce 1957, kdy vlna hromadného přechodu zemědělců
do družstev prochází celou republikou, i v Žatčanech vstupuje do družstva dalších 70 nových členů. Mimo družstvo
zůstává 13 zemědělců s výměrou 88 ha.
Družstvo prochází závažnými problémy, které jsou dány jak
nedostatkem základních hospodářských prostředků, tak
i chybami ve vedení a organizaci práce. Situace se ale postupně zlepšuje. Dochází ke zvyšování výnosů a k celkovému zlepšení ekonomické situace podniku, to následně umožňuje nákup zařízení pro rozvoj odborných činností.
V roce 1975 dochází ke sloučení družstev Žatčany, Sokolnice, Telnice a Újezd u Brna, vzniká JZD „Průboj“ Sokolnice,
který se mění v roce 1982 na JZD „Československo-kubánského přátelství“ Sokolnice s celkovou výměrou 2.600 ha
z.p. Po revolučním období roku 1989 se mění název na Sloučené ZD Sokolnice.
A tak jsme se velmi rychle a zaznamenávajíce jen hlavní
události dostali do období, z něhož je dochováno o něco
více. Do období po roce 1989. Přichází k nám svoboda v různých podobách, jednou z nich je i svoboda podnikání, která
se více či méně dotýká i hospodaření zemědělského. Část
zemědělské půdy je vydána jejich původním majitelům, kteří
na ní začínají soukromě hospodařit, na zbytku hospodaří nadále zemědělská družstva.
Ze společného ZD Sokolnice vystupují v roce 1993 Žatčany,
vzniká samostatné ZD Žatčany s výměrou 765 ha. Dalším
vývojem svoji výměru rozšířilo na 920 ha.
Pro zajištění stability podniku hledalo ZD Žatčany silného
ekonomického partnera. Tím se stalo ZZN Pomoraví a. s.,
které vykupuje majetkové podíly družstva a stává se v roce
2007 majoritním vlastníkem ZD Žatčany. Do společností
ZVOS Hustopeče a. s. a ZEMOS Velké Němčice a. s. vstupuje kapitálově v roce 2008 AGROFERT Holding a. s. také
prostřednictvím společnosti ZZN Pomoraví a. s. Znamená to,
že od jednotlivých majitelů akcií tyto vykupuje za tržní cenu,
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která odpovídá v té době tržní hodnotě podniku samotného.
100% vlastníkem se tedy stává ZZN Pomoraví a. s., který si
těmito akvizicemi snaží zajistit jistotu suroviny pro své mlýny
a výrobny krmných směsí pro hospodářská zvířata. Postupně dochází k naplňování hesla: „Od vidlí až po vidličku“.
V roce 2009 dochází v rámci projektu vnitrostátní fúze
ke spojení společností ZEMOS a. s. V. Němčice a ZVOS Hustopeče a. s., které do té doby hospodařily vedle sebe jako
sousedé. Právním nástupcem se stává společnost ZVOS
Hustopeče a. s., který se přejmenoval na ZEMOS a. s. se sídlem ve Velkých Němčicích. Následně dochází k organizačnímu propojení se společností ZD Žatčany a. s., jež je řízena
ZEMOSem. Novým vlastníkem všech tří společností se stává
NAVOS a. s. Kroměříž, člen skupiny Agrofert Holding a. s.,
který se sloučil v roce 2011 se společností ZZN Pomoraví a.
s. a stal se jejím právním nástupcem.
V roce 2010 dochází rozhodnutím majoritního vlastníka
k odštěpení úseků ovocných sadů a vinic. Tím vznikají dvě
samostatné společnosti Sady Velké Němčice s.r.o. a Vinice
Hustopeče s. r. o. Vinice jsou následně v roce 2011 prodány společnosti ZNOVÍN Znojmo a. s. Stejně tak chov prasat,
který se podařilo zachovat již pouze ve středisku Nosislav, je
pronajat a přičleněn do společnosti JAVE PORK a. s., kam
patří také výkrm vepřů provozovaný na bývalém Jave a bioplynová stanice tamtéž. Důvodem těchto změn je zúžení specializace na čistě rostlinnou a živočišnou výrobu. ZEMOS a.s
a Žatčany a. s. k dnešnímu dni obhospodařují 5032 ha z.p.,
chov skotu čítá 2800 ks, to vše s počtem zaměstnanců 96.
Toto je stav roku 2014. Zdá se to složité? Ono to také určitě
v některých obdobích složité bylo, ale výsledkem je dobře
fungující a prosperující firma. V příštím čísle zpravodaje se
čtenáři dozví více zajímavostí o tom, jaká byla živočišná výroba před lety, jaká je dnes, jak máme v plánu se o hospodářská zvířata starat v nejbližší budoucnosti. Zkrátka, příště
o kravičkách.
Předseda představenstva ZEMOS a. s. Velké Němčice
a ZD Žatčany a. s., Ing. Zdeněk Horák

1925 se oženil s Anežkou rozenou Fojtlovou, která také pocházela z Újezda. Měli dvě děti: syn Miroslav žije v Bošovicích, kam se přiženil, dcera Marie, provdané Kheilová, žije
jako vdova v rodinném domku.
Dům č. 18 v bývalých Třebomyslicích koupili Kalvodovi
v roce 1927, kam se v roce 1928 přestěhovali. Pan Kalvoda si tam otevřel holičskou a kadeřnickou živnost, kterou
provozoval až do roku 1952. Jak bývalo tehdy u řemeslníků zvykem, oslovovali ho pane mistře a jeho manželku paní
mistrová.
Na fotografii holičství je vidět reklamní štít. ,,Oficína“ bývala
v pravé venkovní části domu, na sklech okna se v pozdější době objevil nápis,,trvalá ondulace“. Před domem stojí
s manželkou a dospívajícími dětmi.
V holičství byly 2 křesla pro dospělé, 1 otočné vyvýšené křesílko pro děti, lavice pro čekající, plivátko, na zárubni dveří
připevněn kožený pás na ostření břitvy, atd. Stříhání se provádělo ručním strojkem, holilo se břitvou. Holič musel být
velice zručný, aby zákazníka nepořezal, i to se někdy mohlo
stát. Pan mistr zaměstnával učně, také jeho syn Miroslav se
u něho vyučil. Protože v té době nebyl vodovod a voda byla
pro provoz živnosti nutná, bylo to zařízeno tak, že se voda
nosila v kbelíku do plechové nádrže na půdu, odtud byla
trubkou vedena do kohoutků v holírně.
O zákazníky nebyla nouze. Byli to většinou sedláci, ti přicházeli obyčejně až večer po práci, holilo
a stříhalo se dlouho do noci. Odpoledne patřilo zase dětem
Chlapecký střih byl jednoduchý- na kšičku - a o letních prázdninách dohola. Po ostříhání pan holič děti navoněl, doma se
pak rodičům chlubily, jak pěkně voní.
Paní mistrová provozovala zase v kuchyni dámský kadeřnický,,salon“, většinou k ní chodily před plesy místní hospodyně
na trvalou nebo vodovou ondulaci.
Jako doplněk k živnosti vedli manželé Kalvodovi drobné hospodářství (kozu, prasátko, drůbež), které obstarávala paní
Kalvodová.
Pan Kalvoda zemřel v roce 1969 ve věku 70 let, jeho paní
zemřela v roce 1997 – dožila se požehnaného věku 93 let.

Holičství a kadeřnictví Tomáše Kalvody.
Holič Tomáš Kalvoda se narodil v roce 1899 v Újezdě. V roce
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Rodina Tomáše Kalvody před vlastním holičstvím (foto zapůjčila paní Kheilová)

blahopřejeme našim spoluobčanům
k životnímu jubileu
85 let
Jiřina Švarcová
80 let
Josefa Kalvodová
75 let
František Nováček
Jiří Fiala
Marie Křivá
Jan Florián
Lubomír Lauterbach

Historická výročí obce v roce 2014
1634
1794
1834
1864
1914
1934
1954

1974
1994

70 let
Milada Sedláčková
Vlasta Fialová
Zdenka Kostyálová
Eva Husáková
Marie Rychlíková
Leden
Milada Sedláčková, Vlasta Fialová, Zdenka Kostyálová
Eva Husáková, Marie Rychlíková, František Nováček
Únor
Jiřina Švarcová, Josefa Kalvodová,
Jiří Fiala, Marie Křivá
Březen
Jan Florián, Lubomír Lauterbach

2004

duchovní správa předána do Újezda
prodán obecní rathaus č. 27
vypuštěn žatčanský rybník
ves připadla biskupství brněnskému
začátkem 1. svět. války narukovalo 53 vojáků
ze Žatčan a 49 z Třebomyslic
postavena orlovna
v katastru se objevila mandelinka
1. 9. zřízena mateřská školka v bývalém hostinci
u Otřísalů
24. 10. založen svaz zahrádkářů
krupobití zničilo 80 % úrody
dokončena plynofikace ve zbývajících částech
obce kout, zahrady
obec zakoupila první počítač
na návsi obnovena lipová alej 23 lip
založen modelářský klub Alka
vzniklo volné sdružení příznivců motorek
motobanda Vokuši
ukončen projekt KPÚ v obci
zahájena rekonstrukce rozvodů elektrické sítě
ukončena velká rekonstrukce fary – zahájena
v roce 1994
3. 3. uhořela při požáru na ubytovně v Brně naše
občanka Dana Andrlíková
skončila povinná vojenská služba

Provozní doba:
Pondělí: 14,00 – 19,00 hodin
Úterý: zavřeno
Středa: 9,00 – 14,00 hodin
Čtvrtek: zavřeno
Pátek: 14,00 - 19,00 hodin
Sobota: 9,00 - 13,00 hodin
Bližší informace získáte na telefonním čísle 608 523 756
15/16

Z akcí v naší vesnici

Živý betlém

Tříkrálová sbírka

Krojovaný ples

Dětský maškarní ples

Maškarní ples

MK Alka – výstava

Den pro obec

Začala fotbalová sezóna
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