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Vážení spoluobčané,
přeji Vám i Vašim blízkým
jménem svým i jménem
zastupitelstva obce zdraví,
spokojenost, rodinnou pohodu
a osobní i pracovní úspěchy
v roce 2015.

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané,
na začátku roku 2015 se setkáváme nad stránkami obecního zpravodaje. Zpravodaje, který je ohlédnutím za rokem
minulým a výhledem do roku nového. Je na nás, abychom
zhodnotili uplynulý rok. To, co se v něm podařilo, co mohlo
být lepší a také na co bychom s radostí zapomněli. V začínajícím novém roce máme možnost zlepšit nepodařené
a potvrdit nebo zkvalitnit to, za co se nemusíme stydět. Je to
na každém z nás a věřím, že bilancování na konci roku bude
radostné.

Z obce
Poslední tři měsíce minulého roku byly pro administrativu
obce náročné nejen dokončováním plánovaných investic
a akcí se spoluúčastí obce, ale zejména volbami nového zastupitelstva obce a senátními volbami.
Z větších akcí zmiňuji dokončení a kolaudaci sociálního zázemí v základní škole. I přes problémy při realizaci vniklo
ve škole nové sociální zázemí pro děti i personál školy. Kolaudace proběhla bez připomínek a škola získala další kvalitní zázemí. Tato akce včetně dalších neinvestičních poplatků
byla pořízena za 1. 900 tis. Kč. Po celý podzim probíhaly práce na opravách chodníků. Opravy prováděla firma ZEMAKO,
s. r. o. Původní projekt ve výši 2 mil. Kč byl navýšen o opravu
kanalizačních vpustí, výměnu poklopů v chodnících, odvodnění komunikace na Ovčírnách, neplánovanou výměnu obrubníků v některých částech ulice k Újezdu, na Ovčírnách,
k evangelickému hřbitovu ve výši 350 tis. Kč. Zvlášť byla
objednána oprava vjezdu u Březinového a úprava křižovatky
Ovčírny před sokolovnou v ceně 180 tis. Kč. Probíhá oprava
střechy kaple Maří Magdaleny, kterou společně s farností
spolufinancuje obec a Jihomoravský kraj. Postup prací se
zdržel z důvodu připomínek a kontrol památkového úřadu.
Musíme si uvědomit, že je to státem evidovaná kulturní památka. V parku Na Dolech byla dokončena instalace zbývajících herních prvků dětského hřiště. Na jaře bychom chtěli
doplnit lavičkou.
V závěru roku uzavřela obec Žatčany veřejnoprávní smlouvu
s Městem Židlochovice o přenesení působnosti o sociálněprávní ochraně dětí s platností do roku 2018. Dále chtěla
prodloužit smlouvu o rozhodování ve správním řízení rušení
trvalého pobytu. Z důvodu přetížení krajského úřadu bude
nucena tuto smlouvu uzavřít znovu.
Zastupitelstvo rozhodlo o navýšení poplatku za kabelovou
televizi z 80,- Kč na 90,- Kč za měsíc.
Obec zorganizovala opět předvánoční setkání se seniory
v orlovně. Vážíme si starších občanů a proto jsme rádi, že
se toto setkání stalo tradicí. Ke Dni seniorů bylo na podzim
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organizováno pásmo, které mělo velký úspěch. I zde bychom
chtěli v započaté tradici pokračovat.
Ke dni státního svátku 28. října se zastupitelstvo sešlo s občany u památníku Obětem válek, kde jsme si připomněli sté
výročí od zahájení 1. světové války a také vznik republiky.
Uctili jsme památku padlých. Myslím si, že bychom se měli
důstojněji vrátit k připomínkám takových výročí. Jedná se
i o osvobození obce. Letos to bude již 70 let od osvobození
obce od fašismu. Věřím, že u památníku si toto výročí důstojně připomeneme.

Volby 2014
V říjnu roku 2014 proběhly volby do zastupitelstva obce. Ze
čtyř kandidátek a 44 kandidátů si mohli občané zvolit nové
jedenáctičlenné zastupitelstvo, které bude obec řídit v letech
2014 – 2018.
Proti minulému volebnímu období nastaly změny na místech
čtyř zastupitelů.
3. 11. proběhlo ustavující zasedání zastupitelstva, kde přítomní zastupitelé ze svých řad zvolili Františka Poláčka
starostou obce, a Mgr. Janu Rudoleckou místostarostkou
obce. Předsedkyní finančního výboru byla zvolena Edita
Bílá, předsedou kontrolního výboru Ing. Lukáš Jurečka. Do
školské rady byl za obec určen MVDr. Ondřej Ryba. Na dalším zastupitelstvu byly orgány obce doplněny o další výbory.
Předsedou Rozvojového výboru byl zvolen Ing. Jan Binek
Ph.D., kulturního a sociálního výboru Edita Bílá, Dopravního
a bezpečnostního výboru Oldřich Tichý, Výboru pro životní
prostředí MVDr. Ondřej Ryba.
Předsedové jednotlivých výborů předložili zastupitelstvu ke
schválení seznam dalších členů výborů v takovém složení,
aby výbory co nejlépe plnily své funkce.
Současně s volbami do zastupitelstva probíhaly volby do Senátu ČR. Z 1. kola postoupili Ing. Ivo Bárek a Bc. Roman
Celý. Ve druhém kole byl za náš obvod zvolen Ing. Ivo Bárek,
který je současně i místopředsedou Senátu ČR.

Volby do zastupitelstva obce Žatčany:
Počet
Počet
volených volebních
členů
obvodů
zastupitelstva

11

Okrsky

celkem

zpr.

v%

1

1

100

1

Kandidátní listina
číslo název

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast
v%

Odevzdané
obálky

628

399

63,54

399

abs.

v%

1 322
777

33,49
19,69

11
11

3 947,00
3 947,00

33,49
19,68

4
2

3

NEZÁVISLÍ
KDU-ČSL
A NESTRANÍCI
SNK Sokol Žatčany

625

15,83

11

3 947,00

15,83

2

4

Orel Žatčany

1 223

30,99

11

3 947,00

30,98

3

Kandidátní listina
číslo

název

Kandidát

Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů

3 947

Počet
kandidátů

1
2

Hlasy

Platné
hlasy

Přepočte- Počet
né %
mandátů
platných
hlasů

poř.
číslo

příjmení, jméno,
tituly

věk

Navrhující Politická
Hlasy
strana
příslušnost
abs.

Pořadí
zvolení

62
38
38
41

NK
NK
NK
NK

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

196
171
158
114

14,82
12,93
11,95
8,62

1
2
3
4

53

NK

BEZPP

123

15,83

1

v%

1
1
1
1

NEZÁVISLÍ
NEZÁVISLÍ
NEZÁVISLÍ
NEZÁVISLÍ

5
2
1
3

2

KDU-ČSL
A NESTRANÍCI
KDU-ČSL A
NESTRANÍCI
SNK Sokol
Žatčany
SNK Sokol
Žatčany
Orel Žatčany
Orel Žatčany
Orel Žatčany

6

Osička Jaroslav
Rudolecká Jana Mgr.
Bílá Edita
Damborská Alena
MUDr. Ph.D.
Jaša Petr

3

Jurečka Lukáš Ing.

38

KDU-ČSL

KDU-ČSL

121

15,57

2

1

Ryba Ondřej MVDr.

36

NK

BEZPP

111

17,76

1

2

Tichý Oldřich

69

NK

BEZPP

98

15,68

2

1
5
2

Poláček František Ing.
Sedláček Antonín Ing.
Binek Jan Ing. Ph.D.

56
58
33

NK
NK
NK

BEZPP
KDU-ČSL
BEZPP

184
126
123

15,04
10,30
10,05

1
2
3

2
3
3
4
4
4
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Volby do Senátu ČR v Žatčanech

1. kolo
2. kolo

počet

Okrsky
zprac.

v%

1
1

1
1

100,00
100,00

Kandidát
číslo příjmení, jméno,
tituly
1
Šigut Zdeněk PhDr.
Mgr. Ph.D., MPH
*2
3
+4
5

627
627

293
143

Volební
Odevzda- Platné
účast v % né
hlasy
obálky
46,73
291
280
22,81
143
143

Navrhující Politická
strana
příslušnost

TOP+STAN

TOP 09

TOP 09

24

X

8,57

X

ČSSD
KSČM

ČSSD
KSČM

34
41

35
X

12,14
14,64

24,47
X

KDU-ČSL

KDU-ČSL

130

108

46,42

75,52

ANO 2011

ANO 2011

51

X

18,21

X

ANO 2011

Počty hlasů
1. kolo
2. kolo

% platných
hlasů
96,22
100,00

Volební
strana

Bárek Ivo Ing.
ČSSD
Koudelka Zdeněk
KSČM
Ing. arch.
Celý Roman Bc. DiS. KDU-ČSL
Zůna Pavel Ing.
MSS., Ph.D.

Voliči
Vydané
v seznamu obálky

% hlasů
1. kolo
2. kolo

Volby do Senátu ČR za obvod Vyškov
Kandidát
číslo příjmení, jméno,
tituly
*2 Bárek Ivo Ing.
+4 Celý Roman Bc. DiS.

Volební
strana

Navrhující Politická
strana
příslušnost

Počty hlasů
1. kolo
2. kolo

ČSSD
KDU-ČSL

ČSSD
KDU-ČSL

15 155
10 244

ČSSD
KDU-ČSL

ŽATČANSKÉ SVĚTLUŠKY
V sobotu 18. 10. 2014 se jako každoročně konaly žatčanské
Světlušky. Na šestou hodinu večerní se na náves začala stahovat různobarevná světélka lampionů. V hojném počtu se
dostavily především děti, ale také rodiče, prarodiče a kamarádi. Každá malá světluška dostala na přivítanou něco sladkého, vybrala si svého malovaného broučka a letos také svítící
náramky, které byly na celém večeru pro většinu dětí asi tím
nejlepším. Kolem půl sedmé jsme se vydali v dlouhém průvodu přes Zahrady, kolem hlavní cesty, přes nový osvětlený
přechod kolem školky a Kalvodovou uličkou zpátky k návsi
a kolem fotbalového hřiště k mostu přes Cézavu. Průvod byl
dlouhý, barevný a také hlučný - což potvrzuje dětskou spokojenost. U mostu jsme s dětmi uspali malované broučky, dali
jim „dobrou noc“ až do jara. Za mostem jsme pak vypustili
lampiony štěstí a všichni si něco přáli. Bylo nádherné vlažné
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11 023
9 687

% hlasů
1. kolo
2. kolo
33,72
22,79

53,22
46,77

počasí, absolutní bezvětří, takže zapalování lampionů bylo
letos jednoduché a obloha se postupně plnila a světlušky jen
stály a dívaly se za nimi do tmy, jak v ní ve výškách mizí. Až
zmizel i ten poslední, odebrali jsme se na náves k hasičce,

kde bylo připraveno malé občerstvení s teplým svařáčkem.
Všem, kteří přispěli nějakou laskominou ještě jednou díky.
A především rodince Procházkových za poskytnuté zázemí.
Tak zase za rok.
Edita Bílá

PIETNÍ AKT U PAMÁTNÍKU OBĚTEM VÁLEK
U příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu (1918) se uskutečnila v úterý 28. 10. 2014 pietní
vzpomínka na padlé vojáky z I. světové války. V chladný ale
klidný podvečer se sešli občané Žatčan na návsi u pomníku
padlých, aby uctili památku žatčanských a třebomyslických
vojáků, kteří zahynuli přímo ve válce nebo na následky vá-

lečného zranění. Od základní školy přišel k pomníku průvod
zastupitelů obce, krojované mládeže, duchovního správce,
Žatčanských Mužáků a ostatních účinkujících. Krojovaní
mládenci nesli státní vlajku a vlajku evropské unie.
Moderátor podvečera Daniel Fiala všechny přítomné přivítal a vyzval Mužáky ke zpěvu československé státní hymny.
Poté se ujal slova starosta obce ing. František Poláček, který
v krátkosti shrnul význam podobného setkávání, kdy si lidé

připomínají oběti, které zahynuly ve válce za náš svobodný
život.
V dalším vystoupení kronikářka obce Vladimíra Sedláčková
uvedla hlavní důvody, které vedly ke vzniku I. světové války.
Připomněla státy, které vstoupily do války na obou stranách
konfliktu. Zdůraznila, že ve válce trpěli jak vojáci v boji, tak
civilní obyvatelstvo, které strádalo hladem a nedostatkem.
Konec války přinesl nové uspořádání Evropy a vznik Československé republiky.

Žatčanští Mužáci zazpívali za doprovodu harmoniky válečnou píseň Dalmácia.
Žák základní školy Filip Stibor přednesl krásnou báseň Flanderské vlčí máky, která vznikla pod dojmem bitvy u Flander
v květnu 1915. Květ vlčího máku se stal symbolem vzpomínky na válečné veterány.
Žačka Klára Zapomělová potom seznámila přítomné se jmény všech žatčanských a třebomyslických obětí I. světové války. Zatímco četla jejich jména, případně věk a datum úmrtí,
zastupitelé obce jednotlivě kladli za každou oběť zapálenou
svíci u paty pomníku. Během této pohnuté chvíle se rozsvítilo
23 červených svící.
Bezprostředně po této dojemné chvíli přednesl duchovní
správce P. Petr Hošek modlitbu za padlé vojáky. Poté vyzval
přítomné ke společné modlitbě za všechny oběti válečných
konfliktů.
Moderátor podvečera všem poděkoval za účast na pietní vzpomínce a vyzval všechny k návštěvě malé výstavky
ke 100. výročí zahájení I. světové války do přísálí žatčanské
orlovny. Než se lidé rozešli, mohli si vyslechnout další vojenské písničky v podání Mužáků.
V přísálí orlovny byla instalována výstava k 100. výročí zahájení Velké války v roce 1914. Na několika panelech mohli návštěvníci shlédnout dobové dokumenty, týkající se zejména
třebomyslických a žatčanských mužů, kteří byli povoláváni
do bojů války. Byly vidět výpisky z kronik, osobní vzpomínky
válečných veteránů, velké množství fotografií, které poskytli rodinní příslušníci bývalých vojáků. Velká dobová mapa
dokumentovala trasu čs. legií po transsibiřské magistrále.
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Z přehledu bylo možné poznat, jak prudce stoupaly náklady
na potraviny a ostatní zboží během dlouhé války. Velký přehled znovu připomněl všech 23 padlých vojáků ze Žatčan
a Třebomyslic. Jeden panel byl věnován starému pomníku
válečným obětem, který stál na návsi před školou a odhalení
nového pomníku před 9 lety u příležitosti 60. výročí ukončení
II. světové války.

Vedle výstavky bylo možné vidět mnoho předmětů nebo knih,
které se týkaly tohoto výročí. Na stole ležely 2 vzácné publikace“Za svobodu“, které vznikly na počest čs. legií v Rusku

nebo třeba malá modlitební knížečka pro vojáky v poli, originální porcelánová fajfka rakouského dragouna, podomácky
vyrobený zapalovač na cigarety, který si vyrobili vojáci ve válce, 2 dobové písně, které vznikly na motivy z I. světové války
nebo bohatý obrázkový katalog k výstavě, která se konala
v Praze v roce 2008 k 90. výročí vzniku republiky. Expozici
připravili Josef Sedláček a Vladimíra Sedláčková.
Hosté si mohli v přísálí objednat teplé nápoje, které je rozehřálo, když přišli od pomníku zkřehlí. Mužáci se postarali
o příjemnou náladu s písničkami, a tak se ještě dlouho besedovalo.
Vladimíra Sedláčková

MARTINSKÁ BESEDA U CIMBÁLU
V neděli 16. listopadu v odpoledních hodinách se sešli milovníci lidové hudby a dobrého vína na martinské besedě
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u cimbálu. Návštěvnost byla poměrně vysoká, a to i z řad
hostů z okolních obcí. Možná k tomu přispělo i to, že další
den byl státní svátek a nikdo nebyl limitován časným vstáváním do práce.

Ke zpěvu a tanci hrála tradičně cimbálová muzika Donava
s primášem Lukášem Jurečkou, kterou příležitostně doplnili
někteří přítomní muzikanti z řad diváků. Předvést svoje umění dostali ve zvláštním vstupu také mladí žatčanští muzikanti
ze souboru Jamírek, k nimž se spontánně přidali malí tanečníci.

Přestávky zpestřili svými písničkami z Brněnska žatčanští
mužáci.
K ochutnání byla připravena mladá i archivní vína z Vinařství
Rozařín. Z mladých vín se nabízely odrůdy Veltlínské zelené,
Modrý Portugal a André (růžové). Dle názoru přítomných se
vína roku 2014 podařila, o čemž svědčí i fakt, že večer byla
většina připravených zásob na dně.
V rodinné atmosféře čas rychle ubíhal a nebýt toho, že před
21. hodinou se řada diváků vypravila sledovat televizní přenos kvalifikačního fotbalového zápasu Česko-Island, byla by
se zábava možná protáhla až do nočních hodin.
Antonín Sedláček

AEROBIK V LETOŠNÍM ROCE
Za rok 2014 se v aerobiku událo mnoho soutěží. Jak v aerobiku, atletice, gymnastice, tak i v plavání.
Naše děti se vždy umístily na předních místech. Nebylo by
akce, kde bychom nepřivezli alespoň nějaké poháry a nebo
medaile.

Letošní sezonu jsme tradičně uzavřeli miss aerobik.
Nejmladší kategorie
2. místoMichaela Kalvodová
Starší		 1. místo
Veronika Kalvodová2
místoKarolína Lužová
Nejstarší		 1. místo
Šárka Damborská
3. místoEmilie Dokoupilová

.

Veliké díky patří všem rodičům, kteří jezdí mnoho víkendů
s dětmi a také se zapojí do soutěží. Dávají tím velký příklad
dětem, že sport není jen dřina, ale také zábava s kamarády,
kterou si vždy užijeme.
CHCETELI SE ZAPOJIT A PŘIJÍT MEZI NÁS, JSME V ORLOVNĚ KAŽDÉ UTERKÝ OD 17. HODIN. Na děti od 5-15 let se těší
instruktorky Hedvika a Zdenka.
Za Orel Zdenka Dokoupilová
V březnu pořádáme gymnastické závody v naší orlovně, koncem měsíce jezdíme soutěžit na miss aerobik do Jiříkovic,
kde letos naposledy soutěžila Hedvika Dokoupilová a v nejstarší kategorii získala 1. místo.
Potom následovalo mnoho atletických soutěží a to Bohunice, Židenice, Nový Lískovec, Vyškov. V říjnu se vydaly obhájit
dokonce maminky s dětmi umístění v plavání do Blanska.
A získali:
1. místo-volný způsob
Jakub Koudelka
1. místo-prsa Jakub Koudelka
1. místo-prsa Karolína Lužová
maminky-volný způsob
1. místoVeronika Lužová
2. místoHana Koudelková
Velká gratulace také patří dětem, které se zúčastňují v celorepublikové běžecké lize. Zde se nasbírají body za celý rok
a umístění v závodech.
Na 1. místě se umístil Petr Koudelka s největším počtem
bodů a vítězství.
Za dívky získala 2. místo Karolína Lužová

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V ŽATČANECH
Žatčanský kostel Nejsvětější Trojice navštívil ve čtvrtek
4. prosince 2014 po dětské mši svaté za doprovodu dvou
krásných andělů svatý Mikuláš. V kostele již na něj nedočkavě čekalo mnoho dětí, místních i přespolních. Svatý Mikuláš
dětem vyprávěl o svaté rodině: Panně Marii, svatém Josefovi
a Ježíškovi, který se narodil v jesličkách v Betlémě. Dále dětem připomenul, jak je rodina pro každého důležitá a že je
třeba v rodině pomáhat, nezlobit a mít druhé rád. Děti v kostele poté společně zazpívaly pěknou píseň a svatý Mikuláš
každé dítě obdaroval připravenou mikulášskou nadílkou –
sněhulákovým balíčkem plným dobrot ...
Radek Hemala
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PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ PRO SENIORY

VÁNOČNÍ MISIJNÍ JARMARK

V sobotu 6. 12. 2014 se v sále Orlovny uskutečnilo pod záštitou zastupitelstva obce předvánoční posezení pro seniory.
Odpolední program zahájil svým vystoupením Jan Procházka písněmi s kytarou. Po něm vystoupil dětský lidový soubor
Jamírek pod vedením paní Novotné s pásmem vánočních
písní. A ani letos nechyběl Mikuláš se svými čerty a anděly,
aby pronesl k těm dříve narozeným pár slov a obdařil je ovocem a přáníčky, které pro ně vyrobily děti žatčanské základní
školy. Po zbytek odpoledne již k tanci i poslechu hrál a zpíval
pan Sekanina z Újezdu u Brna. Všichni hosté si pochutnali
na víně, chlebíčcích, kávě i skvělých zákuscích od paní Kalvodové.
Za kulturní výbor všem, co pomohli s organizací, „moc děkujeme“ a doufáme, že i naši milí senioři byli spokojení.

I letos se dětem ze žatčanského Misijního klubka podařilo
připravit Vánoční misijní jarmark. Po celý rok děti vyráběly spoustu krásných výrobků, které potom nabídly lidem
za dobrovolný příspěvek. Jarmark vyvrcholil v neděli 7. prosince 2014 na místní faře. Přišla nás podpořit spousta milých a usměvavých občanů. Děkujeme Vám za Vaši štědrost.
Spolu s Vámi se nám podařilo poslat na misie 8 900,- Kč. Je
to od Vás obrovské gesto, kterého si vážíme nejen my, ale
především lidé, kterým společně pomáháme. Ještě jednou
děkujeme a budeme se těšit zase příští rok.
Za žatčanské Misijní klubko Eva Sýkorová

Za KSV Edita Bílá

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ TJ SOKOL ŽATČANY
Jak se stalo předvánoční tradicí, také letos se konalo oblíbené dětské divadelní představení. Letos soubor nacvičil pohádku „O princezně, která snášela zlatá vejce“. Ačkoliv se
pohádka hraje v polovině prosince, první práce na ní začíná
už v srpnu, kdy se musí vybrat titul a rozdělit role. Od září
se scházíme dvakrát týdně, abychom nic neošidili a představení se podařilo. Letošní zkoušky probíhaly dobře, protože
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jsme hráli s výbornými a zkušenými herci, z nichž čtyři vychází základní školu a podle tradice v souboru končí. Proto bych
chtěla poděkovat hlavně jim. Svých rolí se výborně zhostila
Julie Kalvodová, která podle očekávání excelovala, stejně
jako Zdislava Jurečková, Jakub Zapoměl a Filip Stibor. Poděkování patří i všem ostatním hercům, protože bez výjimky
hráli všichni výborně. Představení se hrálo dvakrát ve čtvrtek
a v pátek pro děti z okolních škol, v neděli pro veřejnost.

a často i neposlouchali…draci obrovští, malincí, po domácku
vyrobení, usměvaví i nebezpeční, všichni se drali mezi mraky, aby udělali svým majitelům radost z létání.
Byť nám počasí opravdu přálo, sluníčko se postupně ukládalo k spánku a my se museli rozloučit. Děti rozesmál diplom,
dračí omalovánky a hlavně chutný a s láskou paní učitelky
pečený perníkový drak. A když jsme skoro za tmy odjížděli
domů, někteří stále krotili své draky v oblacích.
Úterní podvečer 11. listopadu patřil v Žatčanech opět dětem.
Na zahradě mateřské školy byla zahájena Martinská slavnost.
Nejprve sehrály paní učitelky všem účastníkům krátké stínové divadelní představení „Legenda o sv. Martinovi“, které
se jim opravdu povedlo, jak někteří z Vás mohou posoudit.
A pak nastal nedočkavý šum s rozsvícením lampiónů a lucerniček. Děti zazpívaly písničku „Moje malé světélko“…a náhle
se z ničeho nic kousek od nás objevil na svém krásném koni
sv. Martin v rytířské zbroji s mečem u pasu.
Na jeho kývnutí se celý lampionový průvod vydal směrem
k návsi. V podvečerní tmě prosvítala malá pohyblivá světélka
se svými majiteli. Všichni napnutí, co bude dál, nadšeně následovali Martina jedoucího vpředu na koni.

Těší nás zájem škol i žatčanské veřejnosti a pochvala, kterou po představení slyšíme. Je to pro nás motivací do další
„divadelní sezóny“.
Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří se na akci podíleli
a jménem dětí i režisérek popřát všem čtenářům hezké vánoce a pohodový nový rok.
Mgr. Eva Stiborová

ZDRAVÍME VŠECHNY OBČANY ŽATČAN, JEJICH
PŘÁTELE A KAMARÁDY. CHCEME SE PODĚLIT
O KRÁSNÉ ZÁŽITKY ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY.
Jak to letos začalo?
Tak si představte, celý jeden říjnový týden nefoukalo, ani vánek nevystrčil uši ven a z toho jsme byli všichni smutní. Ptáte
se proč? Čekala nás Drakiáda. A co si budeme nalhávat, draci bez větru moc nelétají.
Nebudeme Vás déle napínat. Vše zlé se obrátilo v dobré
a v ten osudný den naší drakiády začalo nejen foukat, ale
také svítit sluníčko. Vše proběhlo podle plánu…sraz draků
a jejich majitelů byl na fotbalovém hřišti, poté jsme putovali
za Cezavu, kde se nacházela startovací dráha. V úvodu proběhlo krátké přivítání, společně jsme přednesli básničku
o drakovi a zazpívali dračí písničku s doprovodem kytary.
A potom už se mohlo vzlétnout do oblak. Draci se plašili

Na konci cesty, kterou nám ukazovaly rozmístěné lucerny,
bylo pro děti i dospělé malé překvapení v podobě domácích
perníků, čaje na zahřátí a dalších dobrot upečených učitelkami ze školky. Po příchodu na náves se nám sv. Martin ukázal v plné zbroji a děti si jej i jeho koně mohly prohlédnout
zblízka. Zanedlouho se s námi rozloučil, jeho kůň několikrát
zařehtal a odjeli. Pohledem jsme jej doprovázeli, dokud nám
nezmizel v dálce. Všem bylo dobře u srdce a malinko smutno, že už tu s námi není.
Některé děti se chytly svých rodičů za ruce a vydali se
za Martinem. Ostatní si společně u čaje a dobrot povídali
o prožitém podvečeru. Hodin přibývalo, zimy přibývalo i přes
teplé oblečení a šálek čaje. Účastníci se postupně rozcházeli
s hřejivým plamínkem krásného zážitku v srdíčku.
Velké poděkování za ochotu, pomoc a aktivní účast patří
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mamince Berešové ze Sokolnic a jejímu koňskému svěřenci.
Vánoce se nezadržitelně blíží, proto i ve školce začaly intenzivní přípravy na nejkrásnější svátky v roce už koncem listopadu. Poslední listopadový týden byl ve znamení Vánoční
dílny pro děti a jejich rodiče. Tentokrát byli našimi největšími pomocníky sami rodiče. Maminka Domšová pomohla
nápadem, na místě pak s výrobou vánočních lucerniček.
A rodiče Švaňhalovi byli oba aktivně zapojeni do výroby dekoračních textilních vánočních stromečků. Tatínek připravil
dřevěné stojánky, maminka vše navrhla, poskytla svůj šicí
stroj, dovednost i čas ostatním návštěvníkům při samotné
výrobě stromečků. Ve spolupráci se zahradnictvím Žatčany
mohli dospělí se svými dětmi tvořit krásné adventní věnce.
Aby bylo veseleji a nikdo nestrádal, nabídly paní učitelky občerstvení pro děti i dospělé. K dispozici byl čaj, káva, ovoce
a cukrovinky. Účast byla překvapující a čas plynul rychleji,
než bychom si přáli. Děti využily situace a společně si hrály,
rodiče si mimo své tvůrčí činnosti vesele popovídali mezi sebou i s učitelkami. Atmosféra byla uvolněná a veselá a všichni odcházeli usměvaví a spokojení se svými výrobky.
Zima se blíží a jednoho dne si děti všimly, že na borovici
na zahradě mateřské školky bydlí veverka. Jakmile se začalo
ochlazovat, veverka si začala sbírat semínka ze šišek a střádat je na horší časy. Na vycházce děti objevily krmelce s kukuřicemi. A co ptáčci? Musíme jim připravit krmítko a dobroty do něj! Abychom se o zvířátkách v přírodě dozvěděli více,
pozvaly paní učitelky do školky na Den zvířátek oblíbeného
žatčanského „doktora zvířátek“ a myslivce MVDr. Ondřeje
Rybu. A tak proběhlo díky tomuto příjemnému a ochotnému
člověku v myslivecké uniformě poslední páteční dopoledne
v listopadu ve „zvířátkovém“ a mysliveckém duchu. Ovzduší
třídy bylo naplněné velkou hromadou nových poznatků o přírodě. Především o tom, jak zvířata žijí a jak se o ně máme
starat, aby přežila krutou zimu. Hlavičky dětí byly plné zajímavých novinek a děti si ještě dlouho povídaly o tom, co dělá liška, jezevec a z čeho mají králové svůj plášť. A hlavně - jakou
měl pan myslivec pušku!
Listopad končí a střídá se s prosincem. A ke každoročnímu
předvánočnímu času patří i zpívání koled a vánočních písniček společně s dětmi ze základní školy při Rozsvícení vánočního stromu na návsi v první adventní neděli.
To už ale děti ví, že bude chodit Mikuláš! Jsou napjaté, zda
přijde i letos a jestlipak donese dobroty. Jaký bude? Přijde
sám? Bude mít své kamarády anděla a čerta? A bude čert
zlý? Neodnese si mě v pytli? …Takové otázky se dětem honí
hlavičkou a snaží se být co nejhodnější. Co kdyby náhodou…..
Letos u nás ve školce byl Mikuláš, anděl i čert. Některé děti
přece jen měly namále, aby si je čert nestrčil do pytle! Naštěstí, za básničku, za slib, že se polepší i za přímluvu anděla,
neodnesl nikoho. Děti totiž byly většinu roku hodné a připo-
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mínkou, že někdy zazlobily, byla jen opravdová brambora
v balíčku s dobrotami, které Mikuláš rozdával.

Po tomto svátku jsou už Vánoce za dveřmi, děti jsou víc a víc
netrpělivé a stále poslouchají, zda se někde v dálce neozve
zvonění zvonečku nebo jestli nezahlédnou Ježíška. Rodiče
by rádi natáhli týden, aby vše stihli patřičně připravit. A k tomuto času neodmyslitelně patří Vánoční setkání v orlovně.
Děti si společně se svými učitelkami připravují veselé vystoupení s písničkami, koledami a tanečky. Situace se letos
sice stala týden před vystoupením poněkud kritickou, jelikož
hlavní aktéři, kteří obvykle nebývají nemocní, náhle přece
jen onemocněli! Ale ostatní děti se ničeho nezalekly a hravě
kamarády zastoupily. Všichni cítili úžasnou atmosféru a užili
si ji opravdu slavnostně. Dětem svítila očka a upřímně se radovaly a těšily s vědomím, že každým dnem jsou Vánoce blíž
a Ježíšek má dárky určitě připravené.

A protože i u nás ve školce si chceme Vánoce jaksepatří užít,
mohou se děti celý týden od 15. prosince radovat z nastrojeného stromečku v hale. V pátek 19. prosince je pak připravený Vánoční den s koledami, dárečky pod stromečkem
a malou vánoční hostinou plnou cukroví a ovoce. Dárečky
pro kluky a holčičky, které děti najdou pod stromečkem,
obohatí výběr her, hraček a aktivit ve třídách a určitě udělají
všem obrovskou radost.

Chceme děti vidět veselé, šťastné a plné radosti nejen ve vánočním čase, ale po celý rok. Proto pro ně připravujeme další
zajímavé zážitky a překvapení. My, dospělí, se budeme radovat z jejich úsměvu. Je to pro nás největší odměna, kterou si
můžeme přát.
Vánoční přípravy ve všech domácnostech vrcholí! Děti se
těší na společný zážitek s rodinou. Dopřejme jim tuto radost!
Nechte stres a nervozitu za dveřmi.
Prožijte tyto krásné svátky v klidu a míru! Přejeme všem
mnoho zdraví, lásky, pohody a štěstí v dalším roce
Kolektiv učitelek mateřské školy Žatčany:
Nora, Veronika, Zdeňka a Renata

ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU
Žáci mateřské a základní školy nacvičili se svými učitelkami
vánoční koledy. A všechny menší i větší děti je krásně zazpívaly u rozsvíceného obecního vánočního stromu. Vše se
událo v podvečer dne 30. 11. 2014 na první adventní neděli.
Povinností je zpívající děti velmi pochválit za jejich usilovný
a zdařilý pěvecký výkon. Vánoční koledy si pak zazpíváme
hlavně o Štědrém večeru, kterým opravdové Vánoce teprve
začínají.
Mgr. Irena Klevetová

PROJEKTOVÁ VÝUKA BRNO V OBDOBÍ ELIŠKY REJČKY
Ve školní roce 2014/ 2015 probíhá v naší škole projekt zvaný Brno v období Elišky Rejčky. Tento projekt je provázán
motivačně s učivem 3. až 5 ročníku. Žáci získávají klíče a indicie, aby se dostali na konci školního roku k pokladu Elišky
Rejčky. Snahou projektové výuky je dětem přiblížit dobu středověku, ve které Eliška Rejčka žila. Cílem je také seznámení
dětí s jejím životem a městem Brnem i jeho památkami, kde
Eliška zapustila své kořeny a je zde pochována.
Když tento článek čtete, možná si říkáte, co znamená ta kouzelná slovíčka „projektová výuka“. V čem tkví její tajemství?
Projektová výuka je jedna z mnoha vyučovacích metod, která
vzkvétá v českém školství až po sametové revoluci. Přichází
k nám ve 30. letech 20. století z Ameriky, kde se rozvinula
z tzv. pragmatické pedagogiky. V období první republiky se
využívala především v alternativních a činných školách, protože podněcovala žákovu vlastní aktivitu, tvořivost a řešení
problémů. Děti získávají nové poznatky vlastní zkušeností
a experimentováním. Velmi důležitou devízou projektové výuky je fakt, že žáci nedostanou hotové poznatky od učitele, ale
musí je zjistit sami, vlastním bádáním, aktivním přístupem.
Žákům je svěřena zodpovědnost za vypracovaný úkol, učí
se pracovat ve skupině, jsou motivováni vnitřně – oni sami
chtějí daný úkol vyřešit, nedělají ho pouze za účelem toho,
že to chce učitel.

Velmi dobře lze projektovou výuku provázat s exkurzemi.
Žáci nejprve zjistí informace o určitém místě, v našem případě o historických památkách v Brně, a poté se je vydají
navštívit osobně, učí se tedy vlastní aktivitou a zkušeností.
Děti jsou namotivováni – vypracují si vlastní referáty a pracovní listy s úkoly pro ostatní spolužáky. Mnohdy zjistí více
informací, než ví samotný průvodce. Podívají se, poslechnou
si výklad a porovnají ho se znalostmi, které už mají. Dochází
tak k mnohem trvalejšímu uchování získaných vědomostí.
Podařilo se nám ověřit, že tato výuka má ve vyučování
své nenahraditelné místo. Děti jsou šťastné, když mohou
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objevovat něco samy. Pracují na internetu, hledají v knihách.
Pátrají, bádají a přitom se učí. Dbáme také na to, aby žáci
uměli uvádět zdroje informací a uvažovali nad tím, že vzít si
něčí text bez uvedených zdrojů je krádež. Dnešní doba spěje
rychle dopředu. Děti více a více pracují na počítačích, kde
je mnohem jednodušší nějaký text z internetu překopírovat,
než ho přeformulovat do vlastních vět či opsat. Proto se snažíme již od útlého věku vést děti k tomu, aby internetové či
knižní zdroje vždy uváděly. Zároveň se také dětem snažíme
ukázat, že ne všechny informace uváděné na internetu jsou
pravdivé. Žáci své poznatky ověřují s jinými informačními
zdroji.
Projektová výuka se zařazuje do vyučování v českých
školách velmi pozvolna. Nenahradí však klasickou výuku
v předmětech, která má u nás nezastupitelné a desítkami let
ověřené místo. Vkládání projektové výuky jako metody integrování (spojování) předmětů do vyučování jednou za čas je
optimální kompromis mezi tradičním a moderním způsobem
vyučování.

Velikonoční turnaj Uh.Hradiště – Klein,Teplý

SK ŽATČANY
KONEČNÁ TABULKA po podzimní části 2014-2015
A3A - IV. třída muži - sk. A

Lucie Kalná

ODDÍL JUDO OREL ŽATČANY
Oddíl Judo Orel Žatčany zakončí letos na Silvestra pátou sezónu od jeho vzniku a jsem rád , že v naší obci je o tento specifický ,ale určitě zajímavý sport stále větší zájem. A za sebe
i za jeho všechny členy si do dalších let přeji ,aby se tento zájem dále zvětšoval a u judistů našeho oddílu se tento zájem
a oddanost přetavil do dalších medailí ze závodů, kterých se
spolu zúčastníme .

Tým

Skóre

Body

1.

Žatčany

12

8 0 4

40: 18

24

( 3)

2.

Šlapanice C

12

7 1 4

29: 20

22

( 1)

3.

Babice n/Sv B

12

7 1 4

32: 27

22

( 1)

4.

Vin. Šumice

12

7 0 5

30: 23

21

( 3)

5.

Újezd B

12

6 3 3

29: 23

21

( 3)

6.

Podolí B

12

6 2 4

35: 26

20

( 5)

7.

Rajhradice B

12

4 1 7

30: 27

13

( -8)

8.

Blučina B

12

3 4 5

27: 39

13

( -5)

9.

Kobylnice

12

4 1 7

23: 36

13

( -2)

10.

Moutnice B

11

3 3 5

17: 29

12

( -3)

11.

Blažovice B

12

2 5 5

18: 28

11

( -4)

12.

Pozořice B

11

2 3 6

26: 40

9

( -6)

Záp + 0 -

TABULKA STŘELCŮ ke dni 18.11.2014

Trenér David Pavelka

Lízátkový turnaj Uh.Brod – Hemala, Zmrzlý, Damborský
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TABULKA

Rk.

Jméno

Oddíl

Počet

Kalla Tomáš

Žatčany

15

Mazel Zbyněk

Vin. Šumice

14

Kschwend Petr

Podolí B

12

Beneš Ondřej

Kobylnice

9

Pokorný Patrik

Podolí B

7

Vymazal Aleš

Žatčany

7

Čaňo Martin

Blučina B

6

Fábry Petr

Žatčany

6

Fraj Viktor

Újezd B

6

Kubíček Michal

Blučina B

6

Vystavěl Květoslav

Pozořice B

6

Bui Quang Tom

Podolí B

5

Cogan Mevlut

Šlapanice C

5

Hynšt Robin

Babice n/Sv B

5

Králík Lukáš

Rajhradice B

5

Kučera Martin

Babice n/Sv B

5

Novák Josef

Podolí B

5

Papež Jan

Babice n/Sv B

5

Pařízek Libor

Blučina B

5

Zouhar Pavel

Pozořice B

5

Zrza Tomáš

Žatčany

5

PK

(Prav)

ZÁSADY UŽÍVÁNÍ PODTLAKOVÉ
SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
Podtlaková splašková kanalizace (PSK) je určena k odvodu
splaškových vod z objektů v obci, není však určena pro likvidaci pevných komunálních odpadů.
Nejčastější příčiny poruch:
– kosti z kuřat
– voňky z WC
– pecky meruněk a broskví
– vlhčené kosmetické kapesníčky
– tuk
Pevné odpady se likvidují přes popelnice, kontejnery, kompostárnu a použité tuky do sběru zvláště nebezpečných odpadů.
Do systému PSK je zakázáno:
•Pouštět dešťové vody z okapů a pevných ploch
•Přečerpávat vody ze septiků a jímek
•Vhazovat zbytky hader, drátěnky, plastové kelímky,
míčky, drobné hračky, a.j.
•Vyhazovat zbytky jídel, kosti, pecky z meruněk a broskví
•Vhazovat vlhčené kosmetické ubrousky
•Vhazovat kosíčky od voněk z WC
•Vylévat použitý tuk ze smažení
Odstraňování poruch jímek způsobených vhozeným cizím
předmětem a čistění ucpaných trubek tukem bude zvlášť
zpoplatněno.
Pokud dojde k poruše vlivem cizího předmětu ve ventilu (chrčivý zvuk, pískání, zaplavení) hlaste poruchu na telefonních
číslech:
Obecní úřad 544229526
Starosta 724186304
Tichý Oldřich 724372144
Zapoměl Oldřich 605517439

„EXOTICKÁ“ NÁVŠTĚVA ANEB NÁVRAT
ZTRACENÉHO SYNA
Počátkem listopadu se v katastru Žatčan objevil nový obyvatel. Zatím ho sice nikdo nespatřil, ale známky jeho přítomnosti jsou neklamné. Je to bobr evropský (Castor fiber).
Bobr dosahuje hmotnosti až 30 kg. Po jihoamerické kapybaře je druhým největším hlodavcem. Tělo je poros tlé velmi
hustou černohnědou srstí o hustotě až 300 chlupů na mm2.
Je dokonale přizpůsoben životu ve vodě díky plovacím blanám, které jsou na zadních končetinách, a uzavíratelným
nozdrám. Uzavřít může také tlamu ihned za řezáky, což
umožňuje využití zubů jako nástrojů i ve vodě. Oči jsou před
vodou chráněny průhledným víčkem-mžurkou. Výměšky

zvláštní žlázy impregnují srst. Pod vodou vydrží až 20 minut.
Bobr evropský se živí především lýkem a větvičkami vrby, topolu, případně dalších dřevin (jasan, javor, jilm) a některými
bylinami. Bobr většinou kácí dřeviny asi 50 m od břehu, jen
výjimečně i dále. Nepohrdne ani úrodou kukuřičného nebo
řepného pole. Po 107denní březosti se samici rodí v květnu
nebo v červnu 2–5 mláďat. Dva roky zůstávají ve dvougenerační mateřské kolonii. Ve třetím roce života zakládají novou
kolonii. Bobři jsou aktivní po celý rok bez zimního spánku.
Nejvyšší věk je přibližně 35 let. Nejčastěji kácejí kmeny
s průměrem 5–8 cm, ale poradí si i s kmenem 70 cm v průměru. Noční aktivita ztěžuje přímé pozorování. Na přítomnost
bobrů v dané lokalitě lze usuzovat podle ohlodaných stromů,
stop, kupovitých staveb z větví (bobřích hradů) a podle hrází.
Podle místních podmínek bobři nemusejí vždy hrad postavit
a využívají místo nich nory v březích.

V Žatčanech kromě něj můžete ještě potkat ve vodě žijící nutrii říční (Myocastor coypus) což je invazivní nepůvodní druh
hlodavce původem z Jižní Ameriky velikosti do 10kg lišící se
tvarem a velikostí ocasu. A ještě nepoměrně menší Ondatra
pižmová (Ondatra zibethica) také nepůvodní druh původem
tentokrát ze Severní Ameriky. Oba tyto druhy je možné regulovat lovem, zato bobr evropský je chráněn jak českou , tak
evropskou i mezinárodní legislativou .
Do ČR se po svém přechodném vyhubení na přelomu
18. a 19. století začal vracet migrací z Rakouska ve druhé
polovině osmdesátých let 20. století. Počátkem 90. let se začalo s jeho cílenou reintrodukcí. V celé ČR žilo v roce 2008
přes 1000 bobrů, z toho v luzích Litovelského Pomoraví (zejména v Července u Olomouce) asi 300 ks a v oblasti lužních
lesů jižní Moravy, od Lednicko-valtického areálu po oboru
Soutok, asi 500 ks. Početnost bobrů kvůli absenci přirozených nepřátel a legislativní ochraně stále narůstá. Návrat
bobrů do české a moravské kulturní krajiny se neobešel bez
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těžkostí. Bobři svou činností zejména narušují protipovodňové nebo rybniční hráze, ucpávají koryta vodních toků a likvidují dřeviny nebo zemědělské plodiny v okolí rybníků a řek.
Roční škody v Jihomoravském kraji mezi léty 2004–2009
stouply ze 600 000 na pět milionů korun. Pokud aktivita
bobra způsobí škodu na soukromém majetku, dovolují zákonné normy ČR zažádat o náhradu škody.
Zdroj Wikipedie a internet zpracoval MVDr. Ondřej Ryba

ŽATČANY A OKOLNÍ OBCE – JAK JSME NA TOM?
S blížícím se koncem roku je čas
nejen pro bilanci
osobní, ale i obecní.
V případě obce to
můžeme udělat trochu netradičně. Podívejme se na to, jak
je na tom naše obec
ve srovnání s našimi
sousedy. Z mnoha
možných oblastí srovnání začněme s obyvatelstvem.
Žatčany si v posledních 4 letech drží poměrně stabilní počet
obyvatel těsně pod 800. K 1. 1. 2014 žilo v obci 794 obyvatel – téměř přesně na poloviny rozdělených na muže a ženy.
Hned v několika sousedních obcích ale došlo k výraznějším
změnám. Poměrně intenzivní růst počtu obyvatel Újezda
u Brna se v roce 2011 zastavil. Ke zlomu došlo v roce2011
i v Těšanech. Od té doby došlo k poklesu počtu obyvatel
v důsledku výraznějšího vystěhovávání. Nesvačilka se dříve
potýkala s poklesem počtu obyvatel, nyní se však postupně
rozrůstá. Podobná je situace i v Moutnicích. V Měníně i v Telnici obyvatelstvo již více než 10 let roste. V Měníně přibylo

obyvatel nejvýrazněji – téměř 8 % za poslední 4 roky.
V Žatčanech i ve všech okolních obcích obyvatelstvo za poslední 4 roky zestárlo. Nejvíce zestárli obyvatelé v Těšanech, v Újezdě u Brna a v Žatčanech – vždy téměř o rok.
To je výraznější tempo stárnutí než za celou republiku, kde
se průměrný věk zvýšil jen o něco přes půl roku. Průměrný
věk obyvatel Žatčan 40,2 na počátku roku 2014 je ale stále
významně nižší než je hodnota za všechny obce ČR.
V Žatčanech, v Těšanech, Měníně a Telnici žije více dětí
do 15 let než seniorů starších 65 let, což je pozitivní ukazatel pro budoucí rozvoj těchto obcí. Největší podíl seniorů je
v Újezdě u Brna, což je logické vzhledem k výskytu několika
zařízení pro bydlení seniorů. Nejvyšší podíl dětí žije v Telnici.
Všechny uváděné údaje jsou zpracovány na základě dat Českého statistického úřadu.
Ing. Jan Binek, Ph.D.

ZE SLOVNÍKU (NEJEN) NAŠICH BABIČEK
V dnešním příspěvku bych vás ráda seznámila s výrazy, které se týkají bytového vybavení, označení částí budov anebo
věcí, které byly k vidění na venkovském dvoře. Některá slova
už vůbec nepoužíváme, nebo si je pamatujeme, jak je používali naši předkové. Pokud máte pocit, že tady některé výrazy
chybí, dejte prosím vědět. Vladimíra Sedláčková.

Bytové vybavení
ajnclik, retych
šuplík
kredenc
seknica
hobrtlik
poval
klučka
spiška
kchostn
štokrdle
židla
hambálky
šuplkostn
duchna
firhaňky
futra
rygl
frýgl

záchod
zásuvka
skříň v kuchyni
parádní pokoj
světlík
strop
klika
spíže, komora
nízká skříň
nízká židle
židle
příčné trámy
zásuvkový prádelník
peřina
záclony
zárubně
zástrčka
okenní křídlo

Budovy
krchov
žundr

hřbitov
předdveří
14/20

forhóz, forhaus
humno
mlat
mlén

předsíň
zahrada
průjezd
mlýn

Ze dvora
lůža
chlív
maštal
hůra
šopa
močka
ďóra, zmola
koplín
šóstí
platoňák, šibičák
dvoják
fošna
lódna
rikša

močůvka
chlév
konírna
půda
kůlna
obs. žumpy
díra
pro slepice
šustí
rovný vůz
žebřík
deska
kbelík
dvoukolák
Vladimíra Sedláčková

STODOLY
K zemědělským usedlostem patřily neodmyslitelně stodoly, u větších sedláků i dvě. Nejvíce stodol stávalo za domy
na Návsi, v Koutě a v ulici Třebomyslické. Většina starších
stodol byla postavena z hliněných cihel (tzv. koťárů). Přístup
ke stodolám byl obyčejně ze záhumenkové cesty za stavením. Jen dvě stodoly stály přímo ve stavební čáře k silnici, ty
obec v roce 2006 odkoupila pro stavební rozvoj a zbourala
je (stodoly Teplých a Chmelíkova).
Po vstupu zemědělců do JZD pozbývaly stodoly na významu, přestaly se udržovat a jsou postupně bourány. Žádná
z dosud stojících stodol neslouží svému původnímu účelu,
jsou většinou využívány ke skladování různého materiálu,
někde částečně jako garáž pro auto. Z velkých stodol, patřícím sedlákům z Návsi, byly zbourány stodoly: Čumpova
č. 15, polovina Fialovy č. 14, Kalvodova č. 83, Klanicova č.
10, Březinova č. 8, Vágnerova č. 75, Švarcova č. 1 a stodola
u Teplého pekárny č. 36. Na místě velkých stodol směřujících do ulice Ovčírny je plánovaná výstavba rodinných domů.
Výstavbu prvního domu v této trati zahájili manželé Zdeněk
a Jiřina Králová.
V Koutě byla zbourána jedna stodola za domem Jarošovým
č. 22. V Třebomyslicích byly zbourány stodoly: Sedláčkova
č. 109, polovina Zapomělovy č. 106, Chmelíkova č. 156, Lejskova č. 136.

Menší stodůlky, dosud zachované, jsou u chaloupek, na nichž
hospodařili drobní zemědělci (kovozemědělci, živnostníci),
kterým sloužila zemědělská výroba jen jako doplňkový zdroj
výživy. Můžeme je vidět po levé straně horní části ulice Ovčírny nebo za některými domky v ulici Třebomyslické.
Při žních se do stodol svážely snopy obilí, po výmlatu sloužily
k ukládání slámy, na patrech se skladovala píce (vojtěška).
Obilí se mlátilo přímo ve stodolách elektricky poháněnou
mlátičkou, vymlácená sláma od lisu vpředu mlátičky se svazovala do otepí a vracela se na uprázdněná místa do stodoly,
zrno se na konci mlátičky pouštělo do pytlů a odnášelo se
na sýpku. Nejdůležitější osobou při mlácení byla, dávačka“,
žena, která dávala snopy na vrchu mlátičky do bubnu. Musela je dávat po částech do stroje tak, aby se nezahltil, jinak
docházelo k poruchám stroje. K ruce ji musela být šikovná
rozhazovačka snopů. Za správné postavení mlátičky a chod
stroje odpovídal vyškolený strojník. Mlátičky bývaly v obci tři,
putovaly od stodoly ke stodole i s osvědčenými dávačkami.
Pro plynulé mlácení bylo potřeba kolem 15 lidí, zemědělci si
na oplátku vzájemně pomáhali. Při mlácení se hodně prášilo, plevy nepříjemně kousaly. Poněvadž se většinou mlátilo
o školních prázdninách, pohybovalo se kolem mlácení hodně dětí, nejen domácích, ale i z rodin, které při mlácení pomáhaly. Nejvíce se děti těšily na přestávku při výmlatu, když
se podávalo jídlo a pití. Obyčejně to byl ohřívaný kabanos,
limonády, pro chlapy pivo.
Drobní zemědělci, kteří neměli stodoly, mlátili obilí na fotbalovém hřišti na Stání. Postupně se mlátilo z přistavených
mandelňáků. Každý chtěl vymlátit za příznivého počasí, nebyla nouze o hádky kvůli předbíhání. Z mlácení neměli radost
fotbalisté, protože na hřišti zůstávaly hromady nesklizených
plev a ohrabků (drobné slámy), ke kterým se nikdo nehlásil.
Museli je pracně z hrací plochy odstraňovat. Jeden rok si
určitý fotbalista chtěl ušetřit práci a plevy zapálil. Oheň se
rozšířil k přilehlým stodolám, museli zasahovat hasiči. Mám
dojem, že za to dostal i pokutu…
Josef Sedláček, bývalý starosta a kronikář obce
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ŽIVÝ BETLÉM 2014

KOŠT SLIVOVICE

Dne 27. 12. 2014 se na naší krásné návsi sešlo velké množství lidí. Ani mrazivé počasí neodradilo snad nikoho od úmyslu shlédnout Živý Betlém v Žatčanech.
Letos to bylo již po patnácté, co děti a mládež nacvičili a sehráli příběh o narození malého Ježíška.
Scházeli jsme se pravidelně od začátku listopadu, abychom
se zvládli naučit texty a koledy, které k vystoupení patří.
Malých i větších herců spolu s muzikanty bylo něco okolo
padesáti. Je krásné, když se sejde takové množství lidí, aby
společně oslavili nejkrásnější svátky v roce.
Tímto děkuji všem, kteří se ať už svou účastí, nebo jiným
přispěním podíleli na vytvoření krásné atmosféry mrazivého
prosincového večera. Velký dík patří i OÚ, který pořídil pro
vystoupení mikroporty pro lepší ozvučení návsi.
Přeji všem požehnaný a krásný Nový rok a věřím, že se sejdeme opět v prosinci na nácviku letošního Živého Betléma.

Dne 3. 1. 2015 proběhl v Hospodě u Severů 12. ročník Koštu slivovice. Zúčastnilo se ho 27 vzorků, kdy 12 vzorků bylo
ze švestek a 15 z meruněk, které posuzovalo 27 degustérů.
Košt proběhl i za účasti hostů a veřejnosti. Po sečtení výsledných bodů v kategorii švestek se na prvních třech místech
umístily vzorky Jaroslava Jagoše s 59 body, Nataši Novákové se 49 body a Jiřího Ryby se 48 body, v kategorii meruňka se na prvních třech místech umístily vzorky Tomáše Zrzy
se 65 body, Zdeňka Krejčího se 62 body a Jarky Otřísalové
s 56 body. Akce se vydařila. Po skončení soutěže se degustéři, hosté a i veřejnost zúčastnili při harmonice a zpěvu závěrečného rautu a dopití vzorků. Nic nezůstalo, všechno se
vypilo a snědlo.
Příští, v pořadí 13. ročník koštu se uskuteční 2. 1. 2016. Pořadatelé zvou širokou veřejnost k účasti. Termín bude před akcí
opět zveřejněn přes obecní televizní kanál a webové stránky.

Za celý „Betlémácký“ tým Renata Kleinová

JUDr. Milan Bedroš
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KALENDÁŘ KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ
V ŽATČANECH NA ROK 2015
1. 1. 2015
3. 1. 2015
3. 1. 2015
10. 1. 2015
		
30. 1. 2015
		

Novoroční setkání občanů na návsi
12. svépomocný žatčanský košt slivovice
Tříkrálová sbírka s koledováním dětí po obci
5. krojovaný ples, pořádá Orel jednota
Žatčany a KDU-ČSL
Myslivecký ples s kapelou Relax,
pořádá Myslivecké sdružení

14. 2. 2015 Ostatky – pochůzka po obci, pořádá SDH
14. 2. 2015 Dětský maškarní ples a maškarní diskotéka
		 pro dospělé, pořádá motobanda Vokuši
7. 3. 2015
		
14. 3. 2015
29. 3. 2015

Gymnastické závody Orla, pořádá Orel
jednota Žatčany
Den pro obec, pořádá VŽP ZO Žatčany
Misijní koláč, pořádá Misijní klubko

6. 4. 2015
		
18. 4. 2015
25. 4. 2015
30. 4. 2015
		

Pondělí Velikonoční, pochůzka lidové
muziky po obci
Folklorní notování s Mužáky
Pochod do starého lesa, pořádá TJ Sokol
Pálení čarodějnic a sportovní odpoledne
pro děti, pořádá SKV ZO Žatčany

10. 5. 2015
		
17. 5. 2015
31. 5. 2015

Svátek matek, pořádá Orel jednota Žatčany,
KDU-ČSL, ZŠ a MŠ
Turnaj pétanque, pořádá SKV ZO Žatčany
Žatčanské hody, pořádají stárci

1. 6. 2015 Ženáčské hody, pořádají ženáči
13. 6. 2015 Motorámus Žatčany pro děti i dospělé,
		 pořádá motobanda Vokuši
29. 8. 2015 Loučíme se s prázdninami – pořádá
		 KDU-ČSL a SKV ZO Žatčany

15. 11. 2015
		
21. 11. 2015
29. 11. 2015
		

Svatomartinské posezení u cimbálu, pořádá
KDU-ČSL a Orel jednota Žatčany
Miss aerobik, pořádá Orel jednota Žatčany
Rozsvícení vánočního stromu, pořádá
ZŠ a MŠ

6. 12. 2015
		
13. 12. 2015
		
15. 12. 2015
26. 12. 2015
28. 12. 2015

Mikulášské posezení pro seniory, pořádá
SKV ZO Žatčany
Dětské divadelní představení, pořádá
TJ Sokol
Vánoční besídka, pořádá ZŠ a MŠ
Svatoštěpánské koledování po obci
Živý Betlém

Změna termínu vyhrazena. Akce budou upřesňovány
na web. stránkách, v kabelové televizi a v obecním rozhlasu.

BLAHOPŘEJEME SPOLUOBČANŮM
K ŽIVOTNÍMU JUBILEU
ŘÍJEN 2014
Beránková Alena
Osička Miloslav
Jurková Zdena
LISTOPAD 2014
Kostyál Imrich
Tichá Věra
Křížová Ludmila
PROSINEC 2014
Jedonek Ladislav
Michlová Františka

20. 9. 2015 Volejbalový turnaj „O pohár starosty“,
		 pořádá SKV ZO Žatčany
27. 9. 2015 Modelářský den, pořádá Alka
2.1 0. 2015
6. 10. 2015
24.1 0. 2015
28.1 0. 2015
		
31. 10. 2015

Den seniorů, pořádá SKV ZO Žatčany
Dýňování, pořádá ZŠ a MŠ
Lampionový průvod světlušek
Pietní akt k výročí založení republiky, pořádá
ZO Žatčany
Drakiáda, pořádá Alka
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Orel jednota Žatčany, KDU-ČSL Žatčany
a okresní organizace KDU-ČSL Brno - venkov
si vás dovolují pozvat na

5. KROJOVANÝ PLES
v sobotu 10. 1. 2015
od 2o:00 hodin v orlovně v Žatčanech
❀䢢hraje dechová hudba Zlaťanka
a cimbálová muzika Líšňáci
❀䢢stárci zatančí Moravskou besedu
❀䢢čeká vás䢢bohatá tombola a občerstvení
❀䢢krojovaní mají vstupné dobrovolné
❀ cena vstupenky 100 Kč
❀ rezervace vstupenek 776 369 978
Těší se na vás a srdečně zvou pořadatelé

Pozvánka na 38. myslivecký ples
Termín konání mysliveckého plesu, bude v lednu posunut oproti tradici
o čtrnáct dní na pátek 30. ledna 2015.
Tato změna byla vyvolána požadavkem značné části našich
pravidelných hostů na obměnu kapely. Toto jsme akceptovali a s
potěšením oznamujeme, že na 38. mysliveckém plese poprvé zahraje
skupina „RELAX“ ze Šaratic; a právě kvůli jeho plnému termínovému
kalendáři se konání plesu posunulo.
Stejně jako v minulých letech se návštěvníci mohou těšit na vystoupení
mažoretek z Lažánek a skupiny historického šermu.
A naše pověstná tombola bude opět vyvolávat naději na plný mrazák, neboť kromě již tradiční zvěřiny a divočáka nebudou
chybět selata a vepřové čtvrtě od hlavního sponzora a samozřejmě bude i spoustu jiných hodnotných cen, za něž předem
děkujeme našim ostatním váženým sponzorům.Ke spokojenosti hostů jistě přispějí i zvěřinové speciality (doufejme že letos ten
nápor elektrické rozvody vydrží).
Tak tedy ještě jednou - v pátek 30. ledna se v žatčanské Orlovně na všechny příznivce a hosty našeho 38. plesu těší od 20. hod
pořadatelé myslivci.
Telefonická rezervace míst na telefonu 602 500 362.
Jiří Ryba
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M A Š K A R N Í

B Á L

Chcete se pobavit společně s dětmi?
Přijďte v sobotu 14. 2. 2015 v 16.oo hod. do žatčanské orlovny.
Čeká vás odpoledne plné soutěží, na které jindy nezbylo moc času,
taneční vystoupení a zábavné scénky, bohatá tombola i občerstvení.
Odměna pro dospěláky v nejoriginálnější masce.
Maškarní bál je určený pro všechny věkové kategorie, proto budeme
končit v pozdních večerních hodinách. Myslíme si, že uděláme velkou
radost dětem, pro které bude společný ples jistě vítanou změnou.
Za Vokuši se na vás moc těší Radka Procházková

Rozmary letošní zimy očima Edity Bílé
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Z AKCÍ V NAŠÍ VESNICI

Světlušky – lampiony štěstí

Výstava ke stému výročí zahájení I. světové války

Svatomartinské posezení u cimbálu

Miss aerobic 2014

Svatý Mikuláš v žatčanském kostele

Předvánoční setkání se seniory

Dětské divadelní představení v sokolovně

Mladí judisté v Žatčanech
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