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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané,
Čas plyne jako voda. Nedávno jsme se loučili se starým rokem a už je tu jaro. Takové, jak má být. Vrtochy počasí se ustálí a vše
kolem nás rozkvete.
Nedávno jsme vzpomínali výročí sta let od zahájení první světové války. A opět budeme vzpomínat. Vzpomínat na sedmdesáté
výročí osvobození obce od fašismu a ukončení druhé světové války. Války, kterou si ještě někteří pamatují.
Do jarních dnů vám přeji mnoho elánu. Při práci na zahrádkách, při výletech do přírody a stavebníkům na Malé Nivě při budování nového domova.

Rozpočet obce na rok 2015

PŘÍJMY

závazný ukazatel

Kč

druhové třídění

1111
1112
1113
1121
1211
1511
13xx
1340
135x
2111
211x
213x
214x
23xx
312x
4112
4113
4116
4213
4216
8115
8117
8118

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výděl.činnosti
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
Daň z příjmů právnických osob
DPH
Daň z nemovitých věcí
Místní a správní poplatky
Poplatky za odpady
Odvod z loterií a výherních hracích přístrojů
Poplatek za kabelovou televizi
Ostatní příjmy za služby
Pronájmy pozemků, nemovitostí
Úroky a zisk z fin.majetku
Ostatní nedaňové příjmy
Příspěvky na investice -přípojka vody
Dotace na státní správu
Dotace SFŽP - Regionální biokoridor
Dotace ERDF - Regionální biokoridor
Dotace SFŽP - Zateplení MŠ
Dotace FS - Zateplení MŠ

1 400 000
15 000
170 000
1 500 000
3 300 000
1 000 000
20 000
275 000
25 000
207 400
15 000
122 000
50 000
75 000
8 000
142 800
47 000
893 000
63 200
1 074 700

CELKEM PŘÍJMY

10 403 100

Financování - rezerva minulých let
Termínovaný vklad - založení
Termínovaný vklad - ukončení

5 196 900
2 000 000
-2 000 000

CELKEM PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ

15 600 000
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Schválený rozpočet obce Žatčany na rok 2015

VÝDAJE

závazný ukazatel

Kč

druhové třídění

1014
2143
22xx
2310
2321
2333
31xx
331x
332x
333x
334x
339x
34xx
3613
3631
3632
3633
3639
212x,372x
3745
3749
4xxx
5212
5311
5512
6112
6171
63xx,64xx

Péče o toulavé psy
Cestovní ruch - Židlochovicko, Austerlitz
Doprava (silnice,chodníky,zastávky)
Pitná voda - vodovod
Kanalizace
Úprava Hranečnického potoka,stavidlo
Školství
Knihovna, obecní kronika
Oprava památek (kříže)
Oprava církevních kulturních památek (kostel, kaple,hřbitov)
Rozhlas, kabelová televize, zpravodaj
Kultura, finanční dary pro narozené děti
Tělovýchova a zájmová činnost
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Inženýrské sítě (plyn, elektřina)
Hospodaření s obecním majetkem (nákup pozemků)
Odpady
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Biokoridory
Sociální věci
Krizové situace
Obecní policie
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Místní správa - obecní úřad
Finanční operace a ostatní činnosti

CELKEM VÝDAJE
8124

15 156 000

Splátka půjčky na kanalizaci

444 000

CELKEM VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ
SMLOUVA NA ZATEPLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLKY
Agentura RPA Tender byla požádána o realizaci výběrového
řízení na zateplení budovy mateřské školky. Ve výběrovém
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4 000
15 000
3 543 000
150 000
1 060 000
150 000
3 779 000
75 000
110 000
100 000
290 000
140 000
515 000
60 000
310 000
40 000
50 000
200 000
690 000
600 000
940 000
20 000
5 000
200 000
90 000
802 000
940 000
278 000

15 600 000

řízení nabídla nejnižší cenu na realizaci díla firma
JOŠISTAV s.r.o., a to 1 053 734,- Kč bez DPH.
Práce budou zahájeny začátkem května a ukončeny by měly
být 31. srpna. Zateplení školky bude náročné vzhledem

k souběhu vlastních prací a výuky ve školce. Proto prosím rodiče dětí o trpělivost a respektování pokynů učitelek ve školce. Víme, že to bude pro děti i personál náročné, ale úpravy
jsou nutné.

VODNÉ A STOČNÉ
VAS a.s. předložila zastupitelstvu návrh vodného a stočného
na rok 2015.
Vodné		 37,38 Kč/m3
Stočné		 42, 55 Kč/m3
Průměrná cena vodného proti okolním vesnicím je o 1,20 Kč
vyšší z důvodu výměn vodoměrů, stočné vyšší o 1 Kč z důvodu nákladnějšího provozu podtlakové kanalizace

ŽATČANSKÝ RYBNÍK
Zastupitelstvo není spokojeno se stavem rybníka a zejména
stavidla a jeho okolí na Hranečnickém potoku. Stavidlo je
popraskané a vyžaduje opravu. Dále jeho funkčnost ohrožuje vybagrovaný obtok na přelivové straně stavidla. Při zvýšeném průtoku vody v potoku je obtok dále vymílán vodou
a hrozí poškození vlastního stavidla. Po konzultacích s pracovníky Povodí Moravy je třeba včas zjednat nápravu. Také
není uspokojivý stav napouštěcího stavidla ( požeráku) rybníka. Proto zastupitelstvo nechá zpracovat projekt na opravu
stavidla a navržení napouštění rybníka tak, aby mohla být
akce zapracována do rozpočtu příštích let.

VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE
REGULATIV VÝSTAVBY V LOKALITĚ MALÁ NIVA
Na 4. zasedání zastupitelstva projednali zastupitelé žádost
stavebníka o výjimku v regulativu pro danou lokalitu. Zastupitelé nesouhlasili s se změnou z důvodu zachování rázu
vesnice a sjednocení pravidel pro výstavbu v dané lokalitě.
Máme zájem, aby ulice vypadala úhledně a stavby nevybočovaly architektonickým vzhledem vesnice v naší lokalitě.
Věřím, že stavebníci pochopí požadavky zastupitelstva. Těší
mne, že již někteří stavebníci začínají s výstavbou nových příbytků a že brzy přivítáme nové spoluobčany.

INVENTARIZACE

Na Návsi stojí památník obětem válek. Na podzim jsme si
u něj připomněli sté výročí od zahájení první světové války
a oběti z řad našich občanů. A opět se budeme scházet
na stejném místě, abychom si připomněli sedmdesáté výročí
osvobození obce od fašismu a ukončení druhé světové války. Budeme si připomínat utrpení a oběti hrůz, které postihly
20. století. Žatčany si připomínají osvobození obce 23. dubna. V tento den před sedmdesáti lety, bylo to v pondělí, byl
zahájen útok vojsk 2. Ukrajinského frontu od jihovýchodu
směrem na Brno. Naše obec byla osvobozena v odpoledních
hodinách. Při osvobozování obce padlo 22 rudoarmějců.
Na následky války také dva žatčanští spoluobčané.

Na obci a v základní škole proběhla inventarizace majetku
k 31. 12. 2014. Jednotlivé inventurní komise provedly inventarizaci majetku obce a základní školy. Na jejich návrh byl
vyřazen majetek ve výši 30 314,60 Kč. Jedná se o nefunkční
majetek uložený na skládce. Jsou to betonové roury, které
zůstaly uloženy na skládce z dob budování kanalizace v osmdesátých letech minulého století. V nových technologiích
jsou nevyužitelné.

TÍMTO VÁS CHCI POZVAT K PAMÁTNÍKU OBĚTEM
VÁLEK NA 22. DUBNA V 18 HODIN, KDE SI PŘIPOMENEME OBĚTI OSVOBOZOVÁNÍ OBCE A 70. VÝROČÍ
UKONČENÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY.

ŽÁDOST O ODKOUPENÍ ČÁSTI POZEMKU

Ministerstvo dopravy vytvořilo webovou aplikaci, prostřednictvím které si lze ověřit, zda je u vozidla zapsán vlastník
vozidla, zda vozidlo není v tzv. polopřevodu!!!

Na telnickém katastru na kraji obce stojí firma AGROZET.
Budova stojí na hranici s katastrem Žatčan a pozemku
ve vlastnictví obce. V některých částech zasahuje stavba
na pozemek obce Žatčany. Pro narovnání vztahů požádali
majitelé firmy o odkoupení 378 m2 z pozemku obce Žatčany.
Zastupitelé souhlasí s narovnáním vztahů a schválili vyvěšení záměru na prodej části pozemku.

Ing. František Poláček, starosta obce

OVĚŘENÍ VOZIDLA V POLOPŘEVODU

Aplikace je dostupná na webové adrese:
www.dokonceteregistraci.cz
Kontrolu lze provést na základě vložení čísla osvědčení
o registraci vozidla.
Upozorňujeme, že vozidla, u kterých nebude
do 30. 06. 2015
zapsán vlastník, zaniknou!!!
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TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA
V sobotu 3. ledna 2015 se naše obec již popatnácté 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

zásob téměř nic nezbylo. Příjemným zpestřením večera byla
Moravská beseda zatančená našimi stárky. Mezi přestávkami dechové kapely se sálem nesly pěkné písničky z Brněnska žatčanských Mužáků.
Protože byl ples tentokrát organizován ve spolupráci s okresní organizací KDU-ČSL, během večera byl přivítán předseda
okresní organizace Václav Horák, ministr zemědělství Marian Jurečka, první náměstek hejtmana JMK a senátor Stanislav Juránek, náměstek hejtmana JMK Roman Celý, radní
JMK Jiří Němec, náměstkyně primátora města Brna Klára
Liptáková a poslanec Jaroslav Klaška. V kroji na ples zavítal
i duchovní správce naší farnosti P. Petr Hošek.
Těší nás, že každým rokem přibývá krojovaných i nekrojovaných příznivců folkloru, a to zvláště mezi mladými. V dnešní
uspěchané době se podařilo vytvořit pěknou folklorní tradici.
Je to pro nás povzbuzením do dalších ročníků.
za místní organizaci KDU-ČSL a Orel jednota Žatčany
napsala Marie Jurečková

K † M † B † 2015, tzn. „Christus mansionem benedicat“
(Kristus ať žehná tento příbytek).
Při Tříkrálové sbírce se letos v naší obci vybralo 31 476,- Kč
(což je o 2 421,- Kč více než v roce 2014).
FARNÍ CHARITA děkuje za všechny dary a vstřícný přístup
ke koledujícím dětem.
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.
Sbírku je možné podpořit i celoročně zasláním dárcovské
SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena jedné
DMS je 30,-Kč, ze kterých získá Charita ČR do sbírky 27,-Kč).

KROJOVANÝ PLES
Druhou lednovou sobotu naše opravená a pěkně vyzdobená
orlovna přivítala krojované z širokého okolí. Široké bylo doslova: zavítali k nám jak z Moravských Knínic, Hostěnic přes
Lukovou až po Žďár nad Sázavou. Při slavnostním nástupu
krojovaných byli průvodcem večera Radkem Kalvodou přivítáni domácí i hosté z třiadvaceti moravských obcí. Více jak
sto krojovaných si společně zatančilo mazurku.
Večerem nás provázela dechová kapela Zlaťanka a od 23
hodin si v malém horním sále mohli hosté zazpívat a zatančit
při cimbálové muzice Líšňáci. Vyhládlí tanečníci se mohli posilnit domácí večeří. O tom, že byla výborná, svědčí to, že ze
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MYSLIVECKÝ PLES
S tradičně dobrou náladou a velkolepou tombolou, ale v novém termínu a s novou kapelou proběhl v pátek 30. 1. 2015
Myslivecký ples. Kapela Relax ze Šaratic splnila naše očekávání a myslím, že i návštěvníci byli spokojení. Mezi další novinky patřila změna v kuchyni, kde proběhl návrat k domácí
kuchyni a zvěřinový gulášek nebo vepřový řízek s poctivým
bramborovým salátem zahnaly hlad nejednoho unaveného
tanečníka. Na pitný režim nám náležitě dohlížel „hospodský“.
O kulturní vložku se během večera postarali šermíři a mažoretky z Lažánek no a pak již následoval zlatý hřeb večera Velká tombola. Díky sponzorům (jimž ještě jednou tímto
děkujeme) je svou tombolou náš ples vyhlášený v blízkém
i širokém okolí.
Pořadatelé se každoročně snaží dělat ples na určité společenské úrovni. Ne vždy je to jednoduché, ale snažíme se, aby

se po Žatčanech neříkalo slovy Hrabalových Postřižin:
„áá jéé, myslivci mají ples – to zas bude v áálejích nablito“.
Tímto Vás zveme všechny na 39. ples v pátek 29. 1. 2016.
Ondřej Ryba

Děkuji všem,kdo se zapojil a stál na stanovištích, maminkám za skvělé buchty. Sponzorům paní Březinové, Maierové
a další za pomoc. Další akce jsme se zúčastnili již za 14 dní
v Jiříkovicích.Tradiční MASTER CLASS je pro nás vždy velká výzva. Z našich 16-ti dětí byla polovina nováčků a přesto
jsme měli vynikající výsledky.
Nejmladší kat. 1. místo - Aneta Baráková
2. místo - Simona Sýkorová
Mladší kat. 3. místo - Karolína Lužová
Starší kat. 2. místo - Šárka Damborská
Nejstarší kat. 1. místo - Klára Zapomělová

AEROBIK V ROCE 2015
Letošní rok jsme zahájili již tradičně v březnu. V naší orlovně
se sjelo na gymnastické závody 46 dětí ze šesti jednot.
Žatčany,Vnorovy,Vyškov,Drnovice,Jiříkovice a Pozořice.Tato
soutěž je mezi dětmi velmi oblíbená,neboť zde většina
dětí vše skvěle zvládá a to i naši nováčci,kterých máme v letošním roce mnoho. Ačkoliv byla konkurence veliká, umístění
našich dětí bylo skvělé.
Nejmladší kat. 3.místo - Adam Zapoměl
2.místo - Simona Sýkorová
3.místo- Nela Procházková

Po soutěži se všichni moc těšili na dobrý oběd,který nám
místní z láskou uvařili. Děkuji ostatním,kteří nás vždy jedou
podpořit a letos nás jelo opravdu hodně.
Březen jsme ukončili orelskou běžeckou ligou v Obřanech
dne 28. 3. Do této soutěže se sbírají body po celý rok a jezdí
se po celé republice.
Na závěr jsou body sečteny a vyhodnoceny. V sobotu se zúčastnil Petr Koudelka 400 metrů, Karolína Lužová 200metrů, Emilie Dokoupilová 800 metrů, Dominik Dokoupil 6 km.
Těšíme se na další soutěže a další děti, které se přidají. Trénik je každé úterý v 17hod v orlovně v malém sálu.
Za Orel Zdenka Dokoupilová
Hedvika Dokoupilová

Mladší kat. 2.místo - Stela Čadová
4. místo - Amalie Ďásková
6. místo - Aneta Baráková
8. místo - Šárka Králová
10. místo - Veronika Králová
Starší kat. 1.místo - Ondřej Zapoměl
1. místo - Karolína Lužová
4. místo - Michaela Kalvodová
6. místo - Markéta Jurečková
Nejstarší kat. 1. místo - Jakub Koudelka

SETKÁNÍ OBČANŮ K ROZVOJI OBCE
1. místo - Šárka Damborská
4. místo - Magda Harvánková
5. místo - Veronika Kalvodová
6. místo - Karolína Jurečková

V neděli 8. 3. se sešlo 25 občanů k diskuzi nad tím, co je třeba v obci zlepšit. V úvodní části byl představen způsob tvorby
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programu rozvoje obce a základní informace o situaci v obci.
Následovala diskuze zejména nad podmínkami pro život
v obci, zajištěním dopravní obslužnosti, stavem silnic a místních komunikací či nad životním prostředím. Všechny podněty byly průběžně zapisovány na vyvěšené archy papíru
a bude s nimi dále pracováno při tvorbě programu rozvoje
obce.
Setkání bylo zakončeno veselým filmovým ohlédnutím
za Masopustem v roce 1977. Účastníci si také mohli prohlédnout obrázky dětí ze ZŠ na téma „co se mi v Žatčanech líbí“.
Podívejme se podrobněji na podněty, které zazněly. Výchozím tématem bylo, jak by měla obec vypadat v roce 2030
a co je pro dlouhodobý rozvoj nejdůležitější. V jednom z příspěvků je dnoznačně zazněla potřeba zvýšit počet obyvatel
a k tomuto také přizpůsobit podmínky. Neméně důležitá je
vzájemná komunikace a schopnost držet při sobě.
Následovalo přednesení podnětů k jednotlivým rozvojovým
oblastem. První oblastí byl život v obci. Dle diskutujících by
bylo třeba zvážit následující témata: zlepšení informovanosti
o možnostech využívání hřiště, případně další hřiště; zajištění, aby místní děti chodily do místní ZŠ; rozšíření hřbitova;
restaurace a možnost přírodního koupání. K rozšíření hřbitova zastupitelé uvedli, že vhodné místo pro nový hřbitov se
do územního plánu nepodařilo zakotvit a že by stávající hřbitov měl zatím postačovat (ještě několik míst volných, očekává se, že u některých hrobů již nebude obnovena smlouva
a místo se uvolní). Na zvážení je ale zřízení místa pro urny.
Druhou oblastí byla technická infrastruktura. Zaznělo, že
v některých částech obce není dořešen (nebo je v problémovém stavu) odtok dešťové vody. Je třeba zkulturnit, resp.
zamaskovat, skládku (sběrný dvůr) za stodolami u hřiště.
Obec by se měla také zaměřit na podporu bytové výstavby.
Zmíněno bylo i zřízení dostupného veřejného internetu a řešení kvality internetového připojení.
Ve třetí oblasti věnované dopravě byla kritizována dostupnost obce veřejnou dopravou. Zastupitelé argumentovali, že
situace je dobrá a že problém s autobusy linky 612, které
obcí pouze projíždí, je řešen vyjednáváním s Kordisem (podrobněji viz analýza linky 612 zařazená v tomto čísle zpravodaje). Situace bude ověřena v dotazníkovém šetření. Dále
zaznělo, že je třeba oprava místní komunikace na Ovčírnách.
Ve špatném stavu je také cesta za stodolami u hřiště. Problémem jsou rychle jezdící auta po asfaltových polních cestách.
Je třeba zvýšit kontroly obecní policií. Je třeba také řešit parkování vozidel na cestách v obci a blokování jejich průjezdnosti. Dopravní problémy budou analyzovány v chystaném
pasportu komunikací.
Čtvrtá rozvojová oblast se týkala veřejného prostoru a životního prostředí. Největší důraz byl kladen na zadržování vody
v krajině a výsadbu větrolamů. Zazněl i podnět na zvětšení
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rybníka. Řešení mnohých problémů v oblasti životního prostředí souvisí s církevními pozemky, které leží pod mnohými
cestami, či krajinnými prvky. Pro dokončení restitucí bude
možné vyjednat výměny pozemků.
V oblasti správy obce bylo upozorněno na skutečnost, že
není dodržován tržní řád obce. Je problém s tím, že prodejci
svými zaparkovanými vozidly omezují průjezdnost cesty vedle samoobsluhy. Je třeba označit prostory pro prodejce.
Po diskuzi zazněly informace o několika rozvojových tématech. Byly představeny varianty obchvatu Telnice, Žatčan
a Újezda dle studie Jihomoravského kraje. Vše je zatím
ve stádiu úvah. Zastupitelstvo se kraji vyjádřilo k výhodám
a nevýhodám jednotlivých variant z pohledu obce. Byly rovněž vysvětleny úvahy zastupitelstva o přesunu kontejnerů
na tříděný odpad od samoobsluhy ke skládce u hřiště (vedle samoobsluhy je prodejní místo a kontejnery zapáchají)
a o vybudování nové budovy MŠ na zahradě ZŠ a přebudování stávající MŠ na „obecní dům“ (větší obecní úřad, místo
pro spolky, knihovnu a setkávání občanů, sociální byt apod.).
Poslední zmíněná témata byla zařazena do dotazníku, aby
se k nim občané mohli vyjádřit. Byly také zmíněny hlavní investiční akce v roce 2015, jimiž jsou zateplení MŠ a rekonstrukce místní komunikace na Šanhaji. V závěrečném slově
byl naznačen další postup při zpracování programu rozvoje
obce.
Jan Binek

ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE
POKRAČUJE DOTAZNÍKOVÝM ŠETŘENÍM
Zastupitelstvo obce se pustilo do zpracování programu rozvoje obce na roky 2016–2019. Program rozvoje stanoví
dlouhodobé cíle obce a konkrétní kroky, které v následujících 4 letech budou uskutečněny pro dosažení těchto cílů.
Program rozvoje je klíčovým dokumentem pro řízení rozvoje
obce. Přispěje k lepšímu využití finančních prostředků obce
a k získání dotací.

Zpracování podkladů a řízení procesu tvorby zajišťuje Rozvojový výbor. V prvních měsících roku 2015 byla zpracována
analytická část. Ta detailně zachycuje situaci obce a pojmenovává hlavní problémy a potřeby.
Analytická část byla představena občanům na diskuzním
setkání v neděli 8. března. Občané vyjádřili své podněty
pro další rozvoj obce. V sobotu 28. března proběhlo setkání
s mládeží, na němž zazněly další nápady. Zapojily se i děti ze
základní školy. Namalovaly, co se jim na obci líbí. Vybrané
obrázky budou použity k ilustrování programu rozvoje.
Na základě poznatků z analýz a různorodých námětů od občanů byly zformulovány dlouhodobé cíle rozvoje obce a sestaveny všechny potřebné činnosti a akce. Dalším krokem,
který zastupitelstvo čeká, je výběr a zpřesnění toho, co bude
realizováno v nejbližších letech.
Důležitým podkladem pro zmíněný výběr činností je dotazníkové šetření. Proto se zastupitelstvo obrací na občany
s prosbou o zodpovězení několika otázek. Otázky jsou trojího charakteru. Pomocí části otázek bude zhodnocen vývoj
od předchozího šetření v roce 2011. Druhá skupina otázek
si klade za cíl ověřit širší platnost některých podnětů, které
zaznívaly v diskuzích. V poslední skupině otázek jsou občanům předloženy k vyjádření konkrétní zamýšlené akce. Pro
zajištění dostatečné vypovídající schopnosti šetření je třeba,
aby odpovědělo co nejvíce občanů.
Po vyhodnocení dotazníkového šetření bude v květnu dopracována návrhová část programu rozvoje. Počítá se s dalším
kolem malování dětí ze základní školy, a to na téma „jak by
měly Žatčany vypadat, až budu velký/á“. Program rozvoje by
měl být zastupitelstvem schválen v červnu.
Zastupitelstvo klade velký důraz na zapojení obyvatel do přípravy programu rozvoje. Všechny materiály jsou průběžně
zveřejňovány na webových stránkách obce, na úřední desce,
či jsou k dispozici na obecním úřadě. Vedle zmíněných setkání se občané mohou obrátit osobně na kteréhokoliv ze zastupitelů, či poslat své připomínky písemně nebo e-mailem.

Několik vybraných údajů o naší obci:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

794 obyvatel (398 mužů, 396 žen) k 1. 1. 2014
132 obyvatel ve věku do 15 let k 1. 1. 2014
126 obyvatel ve věku nad 65 let k 1. 1. 2014
43 % obyv. s moravskou národností dle Sčítání 2011
41,6 % věřících dle Sčítání 2011 (v ČR 20,8 %)
45 dětí v MŠ ve školním roce 2014/2015
24 dětí v ZŠ ve školním roce 2014/2015
29 nezaměstnaných v prosinci 2014
85 % území tvoří orná půda
Jan Binek

ANALÝZA SPOJŮ AUTOBUSOVÉ LINKY 612,
KTERÉ NEZASTAVUJÍ V ŽATČANECH
Téma autobusů linky 612, které projedou přes obec ze Sokolnic do Nesvačilky (nebo opačně) a v obci nezastavují, je
dlouhodobě diskutovaným tématem. Pro nalezení vhodného
řešení byla zpracována následující analýza spojů.
Přes obec Žatčany projíždí 15 spojů autobusové linky 612
Boleradice – Sokolnice/Sokolnice – Boleradice, které vynechávají zastávky Žatčany-náves, Žatčany-u mlýna, Měnín-rozc. a Telnice. Spoje v úseku Nesvačilka – Sokolnice pouze
projedou částí obce Žatčany a nezastavují zde. Většinou
však existuje alternativa autobusové linky 151. Několik pro
občany důležitých spojů vlaků linky S2 ze Sokolnic do Brna
a opačně zůstává bez návaznosti. Níže je uveden přehled
spojů linky 612 nezastavujících v obci Žatčany a jejich alternativ spolu s možným způsobem řešení situace. Uvedené spoje se týkají pouze pracovních dnů. V sobotu a neděli
všechny spoje linky 612 v obci Žatčany zastavují a jedou
standardní trasou.
Čísla spojů linky 612 ve směru Boleradice – Sokolnice, které
v obci nezastavují a z Nesvačilky pokračují přímo do Sokolnic:
• Spoj č. 2 (příjezd do Sokolnic v 5:31) – existuje alternativa linkou 151 (číslo spoje 40).
• Spoj č. 44(příjezd do Sokolnic v 6:31) – existuje alternativa linkou 151 (číslo spoje 52).
• Spoj č. 6 (příjezd do Sokolnic v 7:31) – existuje alternativa linkou 612 (číslo spoje 60), o prázdninách alternativa
linkou 151 (číslo spoje 12).
• Spoj č. 46 (příjezd do Sokolnic v 14:59) – neexistuje
alternativa spojení na vlak S2 č. 4750 v 15:06 ze Sokolnic,
nicméně linkou 151 se lze dostat na vlaky odjíždějící ze Sokolnic do Brna v 14:35 a 15:35.
• Spoj č. 82 (příjezd do Sokolnic v 17:31) – existuje alternativa linkou 151 (číslo spoje 62).
• Spoj č. 22 (příjezd do Sokolnic v 22:51) – neexistuje
alternativa spojení (spoj nicméně nemá význam pro cestu
do Brna, nenavazuje žádný vlak do Brna).
Je zřejmé, že 2 spoje, které ve směru do Sokolnic v obci
nezastavují, nepředstavují problém. Vedle toho ještě spoje
číslo 78, 80 a 48 do Sokolnic projíždí mimo obec po trase
Moutnice – Měnín, rozc. – Telnice – Sokolnice.
Čísla spojů linky 612 ve směru Sokolnice – Boleradice, které
v obci nezastavují a ze Sokolnic pokračují přímo do Nesvačilky:
• Spoj č. 41 (odjezd ze Sokolnic v 4:56) – neexistuje alternativa.
• Spoj č. 1 (odjezd ze Sokolnic v 5:56) – existuje alternativa
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linkou 151 (číslo spoje 3).
• Spoj č. 43 (odjezd ze Sokolnic v 6:34, nejede o vánočních a letních prázdninách) – neexistuje alternativa.
• Spoj č. 45 (odjezd ze Sokolnic v 6:49, jede pouze o vánočních a letních prázdninách) – existuje alternativa linkou
151 (číslo spoje 41).
• Spoj č. 77 (odjezd ze Sokolnic v 14:00) – existuje alternativa linkou 151 (číslo spoje 73).
• Spoj č. 47 (odjezd ze Sokolnic v 15:00) – existuje alternativa linkou 151 (číslo spoje 61).
• Spoj č. 79 (odjezd ze Sokolnic v 15:56) – existuje alternativa linkou 151 (číslo spoje 45).
• Spoj č. 49 (odjezd ze Sokolnic v 16:56) – neexistuje alternativa.
• Spoj č. 81 (odjezd ze Sokolnic v 17:56) – neexistuje alternativa.
Ve směru ze Sokolnic tedy neexistuje alternativa u 4 spojů.
Největším problémem je chybějící návaznost na vlaky odjíždějící z Brna v 16:35 a v 17:35. Dva ranní spoje bez alternativy jsou pro dopravní obslužnost obce méně důležité.
Nejefektivnějším řešením situace, které by vyřešilo návaznost na potenciálně nejvyužívanější vlakové spoje ve špičce
(vlaky S2 č. 4751 a 4753 v 16:35 a 17:35 z Brna), je změna
trasy několika 2 spojů linky 612. Konkrétně jde o to, aby
minimálně spoje č. 49 a 81 jely do Nesvačilky přes zastávky Telnice, Měnín, rozc., Žatčany, u mlýna a Žatčany, náves.
Na zvážení je obdobná změna trasy u okrajového spoje č. 41,
kdy není významnější časový důvod pro to, aby spoj nebyl
veden přes Telnice a Žatčany. S tímto požadavkem zastupitelstvo zahájilo jednání s Kordisem (koordinátorem integrovaného dopravního systému).
Zastupitelstvo zvažovalo i variantu výstavby nové autobusové zastávky vedle budovy sokolovny. Po technické stránce je
zastávka realizovatelná. Šlo by nicméně o nemalou investici
s náklady cca 1 mil. Kč. V případě úspěšného jednání s Kordisem by zastávka byla zbytečně vynaloženou investici, protože není reálné, že by Kordis souhlasil s tím, aby autobusy
zastavovaly na Návsi i u sokolovny (zastávky by byly příliš
blízko u sebe).
Jan Binek

PLES A MOTOSRAZ 2015
Protože v únoru postihla většinu žatčanských dětí chřipka,
byli jsme nuceni změnit termín maškarního plesu na sobotu
21. 3. 2015. Zpočátku to vypadalo, že děti raději než na ples
vyrazí do přírody. Ten den bylo totiž nádherné počasí. Po 16.
hodině se ale prostory žatčanské orlovny zaplnily do posledního místečka. Velká pochvala patří rodičům, kteří podpořili
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své děti a přišli společně v maskách. Na úvod zatančila břišní
tanečnice tanec s motýlími křídly. Poté vystoupily děti z taneční školy Kometa Brno. Předvedly ukázky společenských
a latinsko-amerických tanců.
Děti se nechaly doslova strhnout novou hrou, kterou jsme
nazvali pirátská bitva. Pro velký úspěch se několikrát opakovala. Mohli si zazpívat své oblíbené písničky. Ti starší, i dospělí, zpívali na karaoke, které je stále oblíbenější.
Byla připravena bohatá tombola, občerstvení a sladké odměny. Překvapením bylo taneční vystoupení, které si připravily
některé maminky spolu s dětmi.
Některé děti vydržely až do pozdních večerních hodin a užívaly si zábavu společně s rodiči.
Děkujeme Všem, kteří se podíleli na přípravě plesu a Všem
sponzorům, kteří nám vypomohli s bohatou tombolou.
Za Vokuši Radka Procházková

AFRICKÁ KAVÁRNA MISIJNÍHO KLUBKA

Rok s rokem se sešel a děti z Misijního klubka (Klubčata)
opět uspořádaly Misijní koláč. Jedná se o akci, při které se
lidem za dobrovolný příspěvek nabízejí koláče, buchty,...
Všechny nastřádané finance za tuto akci se pošlou na misie
lidem, kteří by se bez naší i vaší pomoci neobešli.
Letos děti právě tento Misijní koláč pojaly netradičním způsobem. Pozvaly nás do Africké kavárny. V kavárně jsme
mohli ochutnat dezerty z různých koutů Afriky, například si
určitě vzpomenete na: písečné duny, papouškovu mňamku,
černouškovu buchtu a další dobroty. Také všichni zákazníci
kavárny mohli ochutnat africký čaj a kávu, kterou roznášela
netradiční obsluha, a to domorodé děti. Místní černoušci byli
velmi příjemní a usměvaví a byli také tak hodní, že nám předvedli unikátní modely svého oblečení. Tato módní přehlídka
se mohla uskutečnit jen díky šťastné shodě náhod. Díky
tomu, že v kavárně byly přítomny 4 módní návrhářky, které
byly ochotné modelkám ale i modelům zapůjčit své modely.

Určitě se vám vybaví nepřehlédnutelný model lovce antilop
nebo zlodějky pštrosích vajec.
Nesmíme také zapomenout na vás všechny, naše zákazníky, bez kterých by tato akce nesplnila svůj účel – pobavit
se a udělat společně dobrý skutek. Díky vašim příspěvkům
Klubčata mohla odeslat našim chudým kamarádům, kteří
se každodenně potýkají s nedostatkem nejen jídla ale i nepochopení, strachem z následujícího dne, dárek v podobě
10 694Kč, za který jim misionáři koupí potřebné věci.
Děkujeme vám všem za štědrost, ochotu pomáhat druhým
a podporu. Těšíme se na vás zase za rok.
žatčanské Misijní klubko
Eva Sýkorová

DEN PRO OBEC
V sobotu 28. 3. se v Žatčanech konal velký úklid. Již po páté
se sešla parta nadšenců a rozhodla se dokončit to na co silničářům a obci nestačí čas ani peníze. V příkopech podél
cest se za celý rok nahromadilo množství odpadků, s kterými si příroda sama neporadí. A nejde jen o hlavní tahy, ale
i o silnice II.a III. třídy a i nově vybudované obslužné komunikace . Do všech těchto míst vyrazili účastníci akce vybaveni
rukavicemi a igelitovými pytli.
Letos, jako už po několikáté, nás potrápilo počasí - nejprve
jsme kvůli předpovědi zrušili první termín 2. sobotu v březnu
a byť i tato sobota nebyla teplotně příznivá, nakonec se sešlo 56 účastníků - mezi nimi zástupci Skautů, Orlů, Sokolů,
fotbalistů, modelářů a myslivců (loni to bylo 45). Potěšující
byla i účast spousty dětí i s rodiči, ale nechyběli ani zdatní
důchodci. Jelikož mají Žatčany 780 obyvatel je to krásných
14%. Celkem se podařilo naplnit kontejner jen z poloviny, ale
to je i výsledek toho že se akce koná pravidelně. V prvních
letech býval kontejner plný až po vrch. Na závěr proběhl již
tradiční táborák se špekáčky a tatrankou.
Všem účastníkům patří dík.
Ondřej Ryba

OPĚT ZDRAVÍME VŠECHNY OBČANY ŽATČAN
Z MATEŘSKÉ ŠKOLY!
Malá rekapitulace prvního pololetí:
Se začátkem školního roku byly poprvé zavedeny věkově
smíšené třídy. Děti se přizpůsobily lehce, paní učitelky jim
tuto změnu srozumitelně vysvětlily. Jednalo se především
o předškoláky, kteří byli zvyklí na postup do „velčáku“. Toto
uspořádání se osvědčilo. Řízená činnost s předškoláky je
v obou třídách vedena ve skupinách. Mladší děti se mohou
činností zúčastnit také nebo si zvolit jinou aktivitu, která však
nenarušuje program s předškoláky.
V prosinci jsme se rozloučili s paní učitelkou Renatou Šobovou, která získala plnohodnotné zaměstnání v jiné mateřské
škole. Stále však vede Hudebně pohybový kroužek. Její úvazek převzala asistentka pedagoga ze základní školy Nikola
Blahová.
Co se ve školce událo od ledna?
V lednu jsme navštívili místní knihovnu s milým průvodním
slovem a četbou pohádky knihovnice paní Procházkové.
Důležitou událostí pro předškoláky byl zápis do první třídy.
V únoru děti viděly ve školce dvě divadelní představení. Březen byl nabitý od začátku až do konce představením kouzelníka, karnevalem, výpravou do zábavního centra Wikyland,
a také návštěvou Divadla B. Polívky.
…A co nás čeká?
Čekají nás nové zážitky v rámci pobytu ve školce – výlet k železnici u Olympie, Dinopark, divadlo v MŠ a plno dalších…..
V odpoledních hodinách připravujeme další zajímavé akce,
např. „Kolo, kolo, koloběžka“, Indiánské léto, Den dětí, Rozloučení s předškoláky a další…
Velké poděkování patří maminkám p. Domšové, p. Pavelkové, p. Procházkové, p. Švaňhalové a p. Tučkové za ochotu
a pomoc při výpravě do Wikylandu. Děkujeme dopravní společnosti pana Ladislava Huslíka za dopravu dětí mikrobusy
do Divadla B. Polívky, kterou nám zajistil formou sponzorského daru.
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Zápis do mateřské školy plánujeme na druhou polovinu května 2015. Informace budou vyvěšeny v obou budovách školy,
na veřejných místech a na webu.
Upozornění! Budova MŠ se bude od května do srpna 2015
zateplovat a budou se zde provádět i další stavební úpravy.
Provoz tím bude značně poznamenán. O případných změnách či omezeních budeme včas rodiče informovat na nástěnce v šatně a na webu.

mezi dětmi šířila, nás donutila odjet již v úterý zpět do Žatčan.
Myslím si, že i přes onemocnění, které nás postihlo, mohu
říci, že se tato akce setkala s velmi pozitivními ohlasy. Příští
rok pojedeme opět koncem února na prodloužený lyžařský
víkend a doufáme, že se opět sejde bezva parta. Školu v přírodě plánujeme společně se školkou v jarních měsících.
Těší nás, že s námi jedou i žáci, kteří jsou našimi absolventy.
za učitelský sbor ZŠ Mgr. Ilona Kalná

Za všechny učitelky z mateřské školy zdraví
Nora Kaštická, vedoucí učitelka

ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE
VÍKENDOVÝ LYŽAŘSKÝ POBYT PRO RODIČE
I DĚTI A ŠKOLA V PŘÍRODĚ
V HEROLTICÍCH – ORLICKÉ HORY
V sobotu 7. února jsme v časných ranních hodinách odjížděli ze Žatčan směr Orlické hory. Byla nás početná skupina
- 31rodičů a dětí na víkend, 15 žáčků z MŠ i ZŠ na týdenní
pobyt školy v přírodě, 4 pedagogičtí pracovníci.
Téma školy v přírodě: Po stopách sněžného muže. Pro děti
jsme měli připraveno mnoho aktivit: lyžování, bobování, hry
na sněhu, stavby iglú pro sněžného muže, malování triček,
psaní deníků, zimní olympiáda, soutěž ve slalomu, stopovaná
Yettiho…
Počasí v Orlických horách nám velice přálo, napadl čerstvý
sníh a svítilo sluníčko. Ihned po příjezdu jsme šli lyžovat a někteří bobovat. Měli jsme s sebou i opravdové lyžařské začátečníky, které jsme během víkendu naučili jezdit na vleku
a sjíždět sjezdovku.
Ubytovaní jsme byli v rekreačním středisku Stará škola (bývalá základní škola), která v současné době slouží pro rodinné rekreace a školy v přírodě. Využívali jsme vnitřní bazén
i místnost pro ping-pong.
V neděli večer odjeli rodiče i se svými dětmi domů, my pedagogové jsme zde zůstali se žáky na škole v přírodě. Bohužel
chřipková epidemie a virová onemocnění, která se rychle
12/24

Do recitační soutěže se přihlásilo 9 žáků školy. Trochu nás
mrzelo, že 4. a 5. ročník se nezapojil. Soutěžící se připravili
skvěle a nám pedagogům bylo již jasné, že s těmito výkony
uspějeme i v oblastním kole.
Kategorie 1. ročník:
1. místo Tadeáš Tuček
2. místo Daniela Adamová
Kategorie 2. ročník:
1. místo Michaela Kalvodová, Šárka Králová
3. místo Michaela Suchá
Kategorie 3. ročník
1. místo Sabina Pospíšilová, Kateřina Rybová
Oblastní kolo v ZŠ Újezd u Brna. Recitační soutěže se zúčastnilo asi 50 žáků všech věkových kategorií ze škol v Žatčanech, Měníně a Újezdě.
Kategorie 1. ročník:
2. místo Tadeáš Tuček
Kategorie 2. ročník:
1. místo Michaela Kalvodová
cena diváků – Šárka Králová
Kategorie 3. ročník
1. místo Sabina Pospíšilová
2. místo Kateřina Rybová

Žáci naší školy předvedli výborné výkony. Všem srdečně gratulujeme a děkujeme za spolupráci rodičů.
Mgr. Ilona Kalná

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych poděkovala touto veřejnou formou panu Kalvodovi, pracovníku Obecního úřadu v Žatčanech, za precizní práci
při úpravě školního pozemku. Po dostavbě sociálního zařízení ve dvoře školy, byl potřeba srovnat terén, aby splňoval
bezpečnostní a estetické požadavky.
Mgr. Ilona Kalná

NAŠE ŠKOLA SE ZAPOJILA DO CELOSTÁTNÍHO
PROJEKTU: BABIČKY A DĚDEČKOVÉ ČTOU DĚTEM
Rádi bychom moc poděkovali paní Procházkové, že nás
ve škole navštívila a podělila se svými zážitky z dětství. Prosíme, aby se nám přihlásili dědečkové i babičky pro další
besedu v dubnu.
Dobrý den milé děti a paní učitelko, chtěla bych Vám povykládat něco o svém skoro 60. letém životě.
Narodila jsem se ve vesnici Krumvíř. S rodiči a starší sestrou
jsme bydleli v malém domku v části, které se říká Chalůpky.
Tady vidíte, nebo vlastně slyšíte, že jsem neřekla chaloupky.
V tomto kraji je jiné nářečí než tady. Když mi byly 3 roky, tak
jsem začala chodit do školy. Moc se mi tam líbilo, protože
p. učitelka byla moje maminka. Měla jsem oblíbené hračky –
dřevěné autíčko a panenku Evičku. Ráda jsem chodila na návštěvu k babičce a stařečkovi, kteří bydleli nedaleko od nás.
Měla jsem je moc ráda, byli velice hodní.
Rodiče postavili v Žatčanech dům a v roce 1961 jsme se
o prázdninách nastěhovali. Já jsem začala chodit do 1. třídy
sem do žatčanské školy. 1. třída mívala vyučování až odpoledne, 2.třída byla spojena se 4. třídou a 3. třída s pátou.

Do školy jsem se těšila, ale když jsem přišla první den, tak
se se mnou nikdo nebavil. Vůbec nikoho jsem tady neznala.
Časem se to všechno upravilo a spolužáci mě přece jen vzali
mezi sebe. Jezdili jsme na kolech, hráli si na hřišti a v létě
jsme se koupali v rybníku. V zimě, když zamrzl, tak jsme chodili bruslit. Vzpomínám si, jak tam bruslil jeden hodně starý
pán. Měl brusle, kterým se říkalo kačenky. Ty se takovou kličkou připevnily na boty a už se jelo. Měla jsem je také. Jednou
na Vánoce jsem si přála bílé krasobruslařské. Před Vánocemi jsem jako zlobidlo hledala ve skříni, jestli tam nejsou. Byly
tam. Ale jaké bylo moje zklamání, když jsem pod vánočním
stromkem rozbalila krabici. Byla prázdná, brusle tam nebyly. Maminka poznala, že jsem šmejdila a tak mě vytrestala.
Brusle jsem dostala až druhý den ráno.
Když jsem byla starší, tak jsme na našem konci vesnice hrávali na schovávanou. Kamarádila jsem s kluky. Chodili jsme
na písky k OSPAPU bojovat s telnickými dětmi. Házeli jsme
po sobě hroudami písku a nejednou jsme přišli domů s boulí na hlavě. Dnes je to chráněná oblast a tak se tam chodit
nesmí.
Od 6. třídy jsem chodila do školy do Újezda u Brna. Po ukončení 9. třídy jsem se vyučila spojovatelkou manipulantkou,
abych mohla pracovat na poště.
Pak jsem se zamilovala do místního kluka, který se mi moc
líbil. Byla z toho svatba a letos oslavíme 39. Výročí. Narodili
se nám dva kluci jako buci, Petr a Pavel. Mají už také své děti.
Nyní jsem 13. rok v invalidním důchodu, starám se o vnoučata a od r. 2009 jsem knihovnicí ve zdejší knihovně. Kdysi
dávno tady byla knihovnicí i moje maminka.
Děkuji Vám za pozornost.
Marcela Procházková

JUDO OREL ŽATČANY
V sobotu 28. 3. 2015 naši judisté vyrazili na turnaj do vinařské obce Tvrdonice na Břeclavsku. V tomto regionu se daří
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nejen vínu ,ale i judu, které má v této obci dlouholetou tradici. Turnaj o Pohár osvobození Tvrdonic byl již desátý ročník
a proto se na něj sjelo 130 judistů z celé republiky. Od nás ze
Žatčan vyrazilo sedm bojovníků a jedna bojovnice, z toho většina jela na závody vůbec poprvé, a proto ambice na umístění nebyly valné. O to překvapivější je výčet našich pódiových
umístění. Začnu nejzkušenějším Ondřejem Blahem - ten jako
jediný nezískal medaili, protože zápasil poprvé v dorostenecké kategorii a tento přechod bývá vždy těžký, obsadil 5.místo. Další bojovník Ondřej Zapoměl překvapil mě a myslím že
i sám sebe – dostal se až do finále své váhové kategorie.
Tam sice prohrál , ale získal nádherné 2. místo. Další 2. místo vybojoval Tobiáš Horáček - byl to náš nejmladší bojovník
(ročník 2008). Ten byl na svých druhých závodech a opět se
umístil. Výčet 3. míst: Jakub Zmrzlý - ten bojoval jako vždy
srdnatě a když přidá na tréninku, tak by to mohlo být příště
ještě lepší. Další 3. místa získali Šimon Brabec, Šimon Odrážka, Lukáš Strava a v neposlední řadě naše jediná bojovnice Klára Táborská – ti všichni byli na judistických závodech
poprvé a proto mile překvapili.

modelů na oblíbeném modelářském letišti v nedalekých
Ivančicích. To, že se bude napoprvé jednat hned o mistrovství Evropy rádiem řízených historických modelů, naprosto
předčilo naše očekávání. O to intenzivněji nyní probíhá v našem klubu příprava na tuto naši letošní vrcholnou soutěž –
máme rozestavěných 5 nových replik historických modelů
letadel. Máme v plánu této jedinečné příležitosti co nejvíce
využít, protože příští rok se má tato soutěž konat v Belgii, což
pro nás bude finančně nedostupné.
Naši činnost, dění v klubu, informace o účasti našich členů
na modelářských setkáních a soutěžích, je možné sledovat
na internetových stránkách http://www.mkalka.cz/.
Zdeněk Sýkora

Trenér David Pavelka

Rozpis zápasů – jaro 2015

Kolo

ALKA
Letošní průběh zimy-nezimy nemohl nechat žádného modeláře odpočívat. Nejenže jsme připravovali nové modely
a opravovali šrámy na modelech pro nadcházející sezonu,
ale bylo také mnoho příležitostí si jít zalétat. Jen příznivci létání na sněhu museli tuto zimu své eroplány nechat „obuté“
na kolečkách, protože pro přezutí na modelové lyže nebyly
tentokráte ani jeden víkend vhodné sněhové podmínky.
Po zimní přestávce se od začátku února v dílničce na školním dvoře opět rozběhla organizovaná výuka naší modelářské mládeže – pro začátek stavbou funkčních modelů lodí.
Také přispěním některých členů našeho klubu se podařil splnit náš dlouhodobý sen – zařídit nějakou soutěž historických

Datum

16

04.04.15

17

11.04.15

18

19.04.15

19

26.04.15

20

03.05.15

21

10.05.15

22

16.05.15

23

24.05.15

24

30.05.15

25

07.06.15

26

14.06.15

15

21.06.15

Muži IV. třída sk. A

sobota v 15,30 hodin
Blažovice B – Žatčany
Volno
neděle v 16,00 hodin
Blučina B – Žatčany
neděle v 10,30 hodin
Žatčany – Újezd B
neděle v 10,30 hodin
Viničné Šumice - Žatčany
Volno
sobota v 16,30 hodin
Rajhradice B - Žatčany
neděle v 10,30 hodin
Žatčany - Kobylnice
sobota v 16,30 hodin
Babice n/Svit. B - Žatčany
neděle v 10,30 hodin
Žatčany - Moutnice B
neděle v 10,00 hodin
Šlapanice C - Žatčany B
neděle v 10,30 hodin
Žatčany - Pozořice B
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ZE SLOVNÍKU (NEJEN) NAŠICH BABIČEK
Tentokrát jsem vybrala výrazy, které se týkají oblečení, zvířat
a různých přirovnání, která jsem slyšela od starších i mladších. A možná se pobavíte nad uvedenými výrazy, tak jako
my s našimi přáteli.
Vladimíra Sedláčková

Oblečení
šircla
kukla
komisňáky
šórec
krágl
pančuche
štycla
hazucha
bagančata
pérko
havelok
gatě
sukňa
klobók
kvádro
šnuptychl
fusakle
kšandy
šlajfka
fangla

zástěra
šátek
prac. boty
sukně
límec
punčochy
nátepnička
halenka
prac.obuv
sponka do vlasů
prac. kabát
kalhoty
sukně
klobouk
sako
kapesník
ponožky
šle
kravata
stuha

Zvířata
babula
slipka
sviňa
čičina
ovca

malá husa
slepice
bachyně
kočička
ovce

Sousloví – přísloví
Motýlci čurajó.
Chytil silniční svrab.
Ty vogo!
To je drsny, husty.
Má vanu.
Dostal záhul.

Slabě prší.
Odřel se při pádu.
Pubertální cit. údivu
Dtto
Má velké břicho.
Nadřel se.

ŽATČANŠTÍ PEKAŘI
Podle Chytilova adresáře Moravy byla roku 1911 v Žatčanech dvě pekařství: nějakého Josefa Kleina a Františka

Vrzala. Někdy po 1. světové válce kolem třicátých let si pekařskou živnost otevřel v Žatčanech na čísle 36 František
Teplý a v Třebomyslicích na čísle Petr Bravenec.
Obě pekárny byly zprvu vytápěny dřevem, pan Teplý ji později zmodernizoval na parní topení. Zajímavé bylo rozložení
zákazníků: F. Teplý byl evangelík a Sokol, proto u něho pekli
převážně domácnosti takto zaměřené, naopak k Bravencovi,
který byl katolíkem a Orlem, zase jeho příznivci.
Teplého pekárna se specializovala na pečení chleba na prodej, v Bravencově se pekly také rohlíky. Kromě toho se
v obou pekárnách pekl domácí chléb, buchty, na vánoce,
velikonoce, hody a také na svatby koláče. Na domácí chléb
zadělávaly hospodyně časně zráno. V dížích se z připraveného kvásku zadělávalo těsto, po několikahodinovém kynutí se
vymísilo a ukládalo do slaměnek. Pak putovalo do pekárny.
Pan Bravenec ukončil živnost po roce 1948, život skončil
tragicky, když v roce 1956 vystoupil v Sokolnících 1956
z osobního vlaku na opačnou stranu a jiný projíždějící vlak
jej usmrtil. Teplého pekárna fungovala o nějaký rok déle. Při
socializaci byla pekárna združstevněna, pan Teplý pracoval
ve své pekárně pro výrobní družstvo DĚLPE Brno ještě několik dalších let (+ 1969).
Ve vzpomínkách se vracím k Bravencově pekárně, protože
tam jsme pekli a já jsem se tam jako malý kluk hodně vyskytoval. Pan Bravenec začínal směnu velice brzy, protože
musel pec vytopit dřevěnými štípami, potom z ní odstranit
spálením vzniklé dřevěné uhlí a pec vyčistit. Jeho pracovní
pozice byla ve sníženém prostoru asi metr pod úrovní okolní
podlahy, aby mohl pec v úrovních dvířek dobře obsluhovat.
Jako děti jsme byli povinni připravené těsto ve slaměnkách
odvést na trakači do pekárny. Maminka připravovala chleba
jednou týdně, vždy po dvou „štryclách“, jedním „pecnem“
a malým pecínkem. Panu pekaři jsme často pomáhali podávat z regálů syrové chleby. Obdivovali jsme, jak je mistrně
vyklápěl na dlouhou lopatu a ukládal je do pece. Když byly
chleby upečeny, vytahoval je stejně zručně z pece, potíral
do zlatova upečené chleby vodou slaměnou štětkou.
O prázdninách jsme kolikrát čekali na upečené chleby, ten
malý pecínek, určený pro nás, jsme ještě cestou ochutnávali. Když se pekly koláče, to pomáhali panu pekaři přítomné
hospodyně, to se muselo všechno rychle provádět, aby se
koláče nespálily, plechy s upečenými koláči odnášely na volný prostor před pekárnou.
Pan Bravenec si vždycky za příznivého počasí sedl po práci
na židli před pekárnou a pokuřoval fajku. Nebyla ale jen taková obyčejná, byla dlouhá asi jeden metr, když seděl na židli,
tak mu sahala až k zemi. Kolikrát, když jsme kolem něho
okouněli, nás požádal, abychom mu vyhaslou fajku znovu
zapálili. Pekárna byla celý den otevřena, jako děti jsme tam
často šmejdili, hráli si na pekaře nebo obdivovali mechanic15/24

ký stroj na dělení houskového těsta. Manželé Mravencovi
neměli děti, k nám byli vždycky hodní. Paní Ludmila Bravencová, pekařova manželka, mu při práci v pekárně pomáhala.
Útlá to žena měla ale jiné poslání. Byla totiž porodní asistentka, rodila snad všechny žatčanské novorozence až do roku
1935, pak se začalo rodit v porodnici. Byla proto mezi občany velice vážená, všemi nazývána „babka“. Teplého pekárna
po smrti majitele začala chátrat, celý dům se stal neobydleným, v roce 2006 odkoupila budovu obec, stavbu odstranila,
aby rohová stavba nepřekážela silničnímu provozu.
Mravencova pekárna byla přestavěna na moderní bytovou
jednotku.
Bývala Teplého pekárna na č. 36 před demolicí

Na čísle 124 stávala Brabencova pekárna, nyní přestavěna

na dům Josefa Kalvody
Josef Sedláček, bývalý kronikář

50. VÝROČÍ OBNOVY TĚLOVÝCHOVY A SPORTU
TPo politickém převratu v únoru 1948 bylo v Praze rozhodnuto, že dojde ke sjednocení tělovýchovy a sportu a společnou organizací bude Sokol. Záměr se nezdařil od samého

začátku. Při sletu v roce 1948 se účastníci sletu před tribunou, na níž seděl prezident Gottwald, raději dívali na opačnou stranu jako protest proti tomuto rozhodnutí. Většinou se
nedařilo sjednocení ve městech, častěji se dohodli funkcionáři na vesnicích. To lze říci o okolních vesnicích, nikoliv
o naší. Tehdy o všem důležitém rozhodovaly akční výbory,
přesněji jejich předsedové. Tak jako dnes i tehdy existoval
Sokol, Orel, SK. Tehdejšího žatčanského předsedu akčního
výboru jsem navštívil v dubnu 1948. Po delší výměně názorů
mi bylo sděleno, že sjednocenou tělovýchovu a sport bude
u nás řídit funkcionář SK a „ ty a fotr budete šlapat brázdou.“
Jasněji a tvrději to nemohl říci. Funkcionáři Sokola neměli
důvěru, postupně skládali funkce. Učinil jsem tak v červnu
1950, rozloučil jsem se s funkcí náčelníka a vzdělavatele
a v okrese Slavkov vedoucího kurzu rozhodčích Tyršova odznaku zdatnosti. Odstěhoval jsem se do Brna, poslední dva
ročníky vysokoškolského studia jsem pobýval tam.
Poslední funkcionáři Sokola skončili v roce 1952. Až do té
doby existoval u nás odlišný stav – dvojvládí: Sokola a SK.
V roce 1953 se stal předsedou už sjednocené jednoty funkcionář SK – „...když to nikdo nechce, já to beru.“ Sokolovna
byla v katastru nemovitostí přepsána pro Baník Žatčany,
později Tatran. Výborný fotbalista byl později vystřídán také
uznávaným sportovcem – oba ale bez řídících schopností
a hlavně bez schopnosti přiložit ruku k dílu.
Pokud bylo dosahováno ve fotbale v těch letech i velmi
dobrých výsledků měl na tom hlavní zásluhu Mirek Kalvoda. V roce 1956 se oženil a odstěhoval do Bošovic.
Od roku 1960 schůzová činnost Tatranu přestala existovat a sokolovna se až do roku 1965 stala opuštěnou
budovou. Mladá generace rozbila okna a dveře, bylo ukradeno, co se komu hodilo. V bývalém skladu uhlí si dělávali kluci v chladném počasí oheň. Na více místech byla
rozbitá střešní krytina a po deštích byly parkety ve vodě.
Když jsem v dubnu 1965 stanul uprostřed tělocvičny, nikdy hůře mi do té doby v mém životě nebylo. Dobře jsem
znal nesmírnou obětavost, odříkání a podporu, kterou
po celý život věnovali Sokolu rodiče, jejich předkové i řada
dalších obětavých funkcionářů, cvičitelů, herců. V uších mi
trvale znělo v té době pronesené vyjádření jednoho z těch
dvou předsedů: „Pro naši malou dědinu stačí jeden sál.“
Požádal jsem o pomoc okresní výbor tělovýchovy. Podařilo
se mi dát dohromady šestičlenný výbor. Dostali jsme dotaci
8000 Kč alespoň na opravu střechy, oken a dveří. Většinu
peněz v dalších letech jsme si museli zajistit vlastní činností. O brigádách byla po dobu dvaceti let vedena evidence.
Není možné všechny členy i dobrovolníky vyjmenovat. Bylo
jich 201 a odpracovali od tří až do 3000 hodin. Pracovali
jsme zdarma ve dnech pracovního volna, často i v noci. Kolik
nás bylo? V sokolovně jsem pracoval téměř výlučně s Jarou
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Heinrichem. Alois Fiala, bydlištěm za samoobsluhou, svou
pomoc často směřoval jak na hřiště, tak do sokolovny .
Zmínil jsem se o hřišti. Do roku 1948 bývalo v prostoru
za stodolami, dnes zastavěným domy a garážemi. Na jaře
1948 dostali fotbalisté nynější hřiště. Malé místnosti k převlékání používali v hostinci, někdy museli používat i mlaty domů či stodol. Zvláště pro hosty to bylo nedůstojné.
Ve své historii se chlubí i mimořádnými úspěchy. Ale nikdy
jejich funkcionáři – i v období nového hřiště- neměli odvahu
a hlavně elán pro výstavbu kabin. Omluvit lze období do roku
1948, kdy fotbalisté hráli na malém hřišti za humny. Po získání nového hřiště je však jejich nečinnost nepochopitelná.
Proto jsem byl velmi rád, že s iniciativou přišel v roce 1965
Jan Hrouzek. Zajistil patřičnou dokumentaci, stavební povolení a organizoval brigády na zajištění materiálu- cihly
z bouraček. Největší zásluhu na výstavbě kabin v letech
1966- 1970 měl Jan Hrouzek. Odpracoval 371 brigádnických hodin. Příprava na výstavbu v roce 1965 si vyžádala
nejméně 100 hodin. V uvedených letech zůstali trvalými
spolupracovníky Vymazal Jan - 304 hodin, Fiala Alois - 257
hodin, Koutný Laďa - 246 hodin, Veselý Laďa- 274 hodin,
Kalvoda František - 179 hodin. Další členové a příznivci odpracovali na kabinách 1040 brigádnických hodin. Nezbytný
nákup materiálu v hodnotě kolem 50 000 Kč jsme zajišťovali
z činnosti celé jednoty. Když byla stavba pod střechou, uvnitř
zdaleka ne hotová, pracovní úsilí ochablo a Jenda smutně
konstatoval: „Mají střechu nad hlavou a to jim stačí.“ Bylo
důležité, že na přechodnou dobu se stal předsedou kopané
předseda JZD František Heger. Po pěti letech, hlavně s pomocí odborných pracovníků JZD, byly kabiny v červenci
1970 slavnostně dány do provozu.
Dále musím uvést důležité události z let 1970 až 1990.
Ačkoliv činnost TJ byla po pěti letech práce za mimořádných podmínek obnovena, sokolovna zachráněna, představitelé, jak se říkalo strany a vlády, v naší obci trvale
usilovali, abych z vedoucí funkce v TJ zmizel. Připomenu
některá jejich rozhodnut: „...zasedání MNV bude projednávat činnost TJ. Přítomnost předsedy TJ je nežádoucí.“
Před spartakiádou v roce 1980 bylo zasláno od MNV hlášení
na ONV a OV ČSTV v tomto znění: „Zjistili jsme , že strop v sokolovně se propadá. Proto v ní MNV zakazuje cvičení školní
mládeže a doporučuje OV ČSTV, aby nedovolil TJ nácvik
skladeb na spartakiádu.“ Toto rozhodnutí jsem již před jeho
písemným doručením vyslechl od tehdejšího předsedy KSČ.
OV ČSTV zajistil odborné posouzení, nezjistil žádnou závadu
a strop je v dřívějším stavu dodnes.
Každoročně si nějaké důvody k šikaně našli. Když jsem jim
funkci nabídl, kategoricky ji odmítli. Jen jedenkrát našli náhradu v člověku, který nebyl členem TJ a nikdy s tělovýchovou a sportem neměl nic společného. Když projevil o funkci

zájem, pochopitelně byl odmítnut. Byl to důkaz, že ti, kteří
ho poslali, usilovali o to, aby se opakoval rok 1960 a tělovýchova a sport opět u nás zanikly. Když jsme vzpomínali 100.
výročí založení Sokola za účasti zástupců okolních jednot,
zavzpomínali jsme i na dobu minulou. Nikdo z nich nic podobného neprožíval.
Přeji všem organizacím, aby v jejich čele stáli vždy ti, kteří
jsou pracovití a jejich slova a činy se nerozcházejí.
ing. Milan Ryba, kronikář TJ

ZE ŽIVOTA SKAUTSKÉ DRUŽINY
V Žatčanech již po několik let funguje skautská družina
Mustangové. Organizačně
družina spadá pod 1. oddíl
v Újezdě u Brna (součást
střediska Tumulus Újezd
u Brna). Historicky jde o
jednu z nejstarších družin
ve středisku, která vznikla v roce 2000 (tehdy ale
dojížděli žatčanští skauti
na schůzky do Újezda).
Ke konci roku 2014 měla družina oficiálně 8 dětí. V průběhu
roku se počet dětí na schůzkách pohyboval mezi 8 až 12.
Družina se pravidelně schází každý čtvrtek od půl páté odpoledne v žatčanské orlovně, kde má útočiště od začátku své
žatčanské působnosti. Družina je koedukovaná. To znamená, že jejími členy jsou jak chlapci, tak děvčata. Na schůzkách se učíme různé dovednosti a hrají různorodé hry. Důraz
je kladen na týmovou spolupráci. V roce 2014 jsme se účastnili strategické hry mezi jednotlivými družinami újezdského
střediska působícími v okolních obcích. Naší velmi oblíbenou
činností je lukostřelba. Máme rádi i lanové aktivity.
Nejdůležitější součástí naší skautské činnosti jsou jedno
i vícedenní výpravy, které se zaměřují na poznávání přírody
a dalších zajímavostí. Jedna z vícedenních výprav v loňském roce směřovala např. na Vysočinu na skautskou základnu Březník, v jejíž blízkosti se nachází několik zřícenin
hradů a nádherné údolí řeky Oslavy. Další vícedenní výprava
proběhla ve Svratecké hornatině. Jednodenních výprav bylo
více, např. do okolí Pouzdřan, do opomíjených koutů Moravského krasu. V květnu 2014 se družina zúčastnila tradičního
skautského závodu vlčat a světlušek v Oslavanech, kde získala první místo v konkurenci cca třiceti družin z jiných skautských středisek. Zajímavá byla návštěva interaktivní výstavy
„Naše cesta“ na brněnském výstavišti. Děti zde měly možnost poznat, jaké mají v životě překážky lidé se zdravotním
hendykepem. V polovině prosince se konala každoroční vý17/24

prava do Vídně pro Betlémské světlo. V Betlémě zapálený
plamínek jsme potom společně se skauty z okolních vesnic
roznesli starším občanům do jejich domovů.
Letní střediskový stanový tábor proběhl v termínu od 12.
do 26. července na skautské základně ivančických skautů
poblíž Ivančic v jednom z ohybů řeky Jihlavy. Středisko vlastní několik nafukovacích lodí Pálava a tak si všichni mohli užít
plavby a vodních her. Ze Žatčan se zúčastnili 4 chlapci.
Újezdské středisko má webové stránky http://tumulus.
webnode.cz, kde lze nalézt informace o činnosti a fotografie
z většiny akcí.
Důležitou novinkou je, že skautská organizace má od 1.
dubna 2015 nový název „Junák - český skaut, z. s. (Původní
název Junák – Svaz skautů a skautek ČR bylo nutné změnit
v důsledku nového občanského zákoníku). Zajímavé je, že
přesně takto se jmenovala skautská organizace při svém založení v roce 1914.

vánoce, koledníci obešli s hudbou a zpěvem všechny známé
téměř po celé obci. U každého zazpívali 2-3 písně, vymrskali
paní domu i všechno potomstvo ženského pohlaví, trochu
pojedli a popili a pokračovali k další štaci. V letošním počasí šla nejvíc na odbyt slivovice, meruňkovice, hruškovice
a všechny další …ovice, které se po cestě objevily.
Kolem páté hodiny byla celoobecní mise zdárně ukončena a zbytky skupiny, které celou obchůzku absolvovaly až
do konce, se šly ohřát na místní faru, kde se rozdělila „kořist“
a zhodnotily dojmy z celého dne. K duhu přišla teplá černá
káva, kterou připravily již čekající manželky. Zpívalo a povídalo se ještě asi dvě hodiny, a pak už se unavení koledníci
rozešli odpočívat do svých domovů.
Antonín Sedláček

Petr Lízal, Jan Binek

POSTŘEHY „NÁPLAVY“

VELIKONOČNÍ OBCHŮZKA
Udržování folklorních tradic patří po řadu let k dobrému jménu naší obce. Také na letošní velikonoční pondělí jsme mohli
potkávat řadu menších i větších koledníků s pomlázkami
(nebo jak se u nás říká „mrskačkami“), jak si jdou splnit svoji
milou povinnost. Byla mezi nimi i skupina v lidových krojích
s hudebními nástroji v ruce, která vyrazila na obchůzku obcí
kolem jedenácté hodiny z výchozího místa „V Koutě“. Celkem
asi dvanáct koledníků disponovalo neobyčejným množstvím
hudebních nástrojů: sešlo se 5 houslí, 2 klarinety, akordeon,
basa, foukací harmonika a vozembouch. Celé skupině vévodila obří mrskačka.
Přestože počasí bylo velmi chladné a místy připomínalo

Ano, jsem „náplava“ a nestydím se za to. I když trvale žiji
v obci 11 rok, tak zde zatím nemám úředně trvalé bydliště
a tudíž nemůžu zde volit a být volen. To ale neznamená, že by
mi obec byla lhostejná. Je skutečností, že obec má krásnou
náves, kterou jí může řada obcí jenom závidět. Kdo mne zná,
tak ví, že se mi obec velmi líbí, a že mě tady jako Valachovi
schází jenom pořádný les a kopec. Jak tak chodím po obci
a okolí na procházky s pejskem, tak mne nenechává klidným
to, že nacházím řadu psích exkrementů na místech, která
jsou buď cestou, chodníkem nebo upravovaným prostorem.
Myslím si, že obec vytvořila dobré podmínky rozmístěním
řady odpadkových košů s PE sáčky pro to, aby k tomu nedocházelo. Přece nemůže být problém si na vodítko přivázat
sáček a když přijde na pejska potřeba mimo dosah koše,
exkrement zvednout do neseného sáčku a pak ho vhodit
do nejbližšího koše. Co mě ale zaráží je skutečnost, že hlavně
kolem rybníka pobíhají velcí psi bez náhubku a nejsou na vodítku. Chápu, že velký pes se potřebuje proběhnout, ale to
neznamená, že ho majitel pustí na volno bez náhubku. Nebudu zde probírat právní aspekty s tímto souvisejícími, ale zdravý rozum říká, že i velký pes, který podle majitele je hodný,
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tak se může při setkání s malým dítětem a malým psem
chovat nevyzpytatelně a následky mohou být hrozné. Pes
za nic nemůže. Co mě přímo rozčiluje, je chování jedinců,
kteří po obci chodí a zahazují na zem upotřebené papírové
bílé kapesníčky. Pokud si tyto osoby myslí, že se kapesníčky hned vstřebají, tak jsou na omylu. Tyto poházené kapesníčky se dle počasí vstřebají minimálně za měsíc a po tuto
dobu hyzdí prostředí obce. Nyní z jiného soudku. Co vůbec
nechápu je, že řada rodičů využívá služeb obce umístěním
dětí do její školky, ale do školy je posílají do jiných obcí. Myslím si, že je to přinejmenším nevděk. Je jasné, že škola je
jedním z hlavních nosníků každé obce, která se chce rozvíjet
a neupadat. Proto je nutné školu podporovat, co to jde. Je
skutečností, že je v obci malotřídní škola prvního stupně, ale
pokud má malotřídka dobré učitele, tak je taková škola pro
rozvoj dětí o moc lepší než velká škola. Vím o čem mluvím,
pocházím s učitelské rodiny, s malotřídkou mám zkušenosti,
kdy jsme v ní dokonce než jsme se přestěhovali do města bydleli. Moji starší sourozenci prošli v prvním stupni malotřídkou a určitě jim to prospělo. Je skutečností, že škola v obci
měla dříve problémy, což řadu rodičů donutilo děti přihlásit
do škol v okolních obcích. Myslím si, že se tento problém vyřešil, nyní se škola stabilizuje a je třeba obec a školu v tomto
podporovat. Tím, že budete děti posílat do školy v jiné obci
může nastat jiná situace, kdy může být škola zrušena pro nízký počet žáků. Rodiče, zamyslete se nad tím!!! Ale nechci jen
mentorovat, přidám i pár pozitivních postřehů. Mezi kladné
postřehy nepatří jen to, že má obec pěknou náves, ale že se
postupně zkrášluje a technicky zdokonaluje jak dokončením
sítí v obci, opravami a úpravami místních prostorů, komunikací, chodníků, vybudováním dětských hřišť a doufejme, že
se v brzké době dočkáme jak úpravy některých místních komunikací (např. Šanhaj), tak od státu i opravy hlavních průjezdných cest v obci. O postupném rozvoji obce svědčí i to,
jak se v obci rozvíjí kulturně-sportovní akce. Když se seznámíte ve Zpravodaji z prosince 2014 s plánem akcí v obci pro
rok 2015, tak jistě uvidíte jejich nárůst a to i pro děti – cca
19 akcí, které organizuje mnoho subjektů. Nebudu vyjmenovávat všechny akce, jen připomenu ty, které zviditelňují obec
v regionu a i za ním, mezi které patří jak současné výkony
fotbalistů, tak akce Mužáků, Krojovaného spolku, Alky, Motobandy, dětského divadla a aerobiku.
Tož, to jsou mé subjektivní postřehy „náplavy“, samozřejmě
by se dalo nad řadou z nich diskutovat, řada z Vás nemusí
se vším souhlasit, ale podstatné je nebýt lhostejný na dění
kolem sebe, protože lhostejnost je to nejhorší co nás může
potkat. Snad někdy nashledanou nad dalšími postřehy „náplavy“.

PODĚKOVÁNÍ ZŠ A MŠ ŽATČANY
O víkendu 7. a 8. února 2015 uspořádala ZŠ a MŠ Žatčany
lyžařský zájezd pro rodiče s dětmi do obce Heroltice v Orlických Horách. Lyžařského víkendu jsme se zúčastnili již
podruhé a opět jsme byli nadšeni. Chtěl bych tímto poděkovat paní ředitelce Iloně Kalné za výborný výběr rekreačního
střediska, skvělou organizaci a přípravu programu.
Pokud chtějí rodiče své ratolesti zasvětit do krás lyžování,
můžu tento lyžařský kurz, pořádaný základní školou v Žatčanech, vřele doporučit. O děti je po celý den postaráno pedagogy školy, kteří trpělivě snášejí první seznamování „zatím
nelyžařů“ se sněhem a vlekem a s těmi zkušenějšími precizně projíždějí dlouhý oblouk. I večer si najde rodič chvilku
pro sebe a své přátele, protože i večerní program pro děti je
zcela v režii pedagogů.
Moc děkujeme za tento „školní“ víkend a již teď se těšíme
na podobnou akci v příštím roce.
Manželé Bílí.

NAŠI JUBILANTI:
Leden:
Zámečníček Jiří 70
Tichý Oldřich 70
Svobodová Marie 75
Únor:
Fiala Jaromír 80
Buchtová Ludmila 80
Březen:
Zachrdlová Drahomíra 70
Zapomělová Božena 70

Milan Bedroš
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KALENDÁŘE NEJBLIŽŠÍCH AKCÍ
19. 4. 2015
22. 4. 2015
		
25. 4. 2015
30. 4. 2015
		
10. 5. 2015
17. 5. 2015
31. 5. 2015
1. 6. 2015
13. 6. 2015

Zpívání po našem – Mužáci
70. výročí ukončení 2. světové války
v Žatčanech – pietní akt – OÚ
Pochod do Starého lesa – Sokol
Pálení čarodějnic a soutěžní odpoledne
pro děti
Svátek Matek – Orel, ZŠ MŠ
Turnaj v pétanque – KSV Žatčany
Žatčanské hody – stárci
Žatčanské ženáčské hody – ženáči
Motorámus – Vokuši

Z HISTORICKÉHO KALENDÁŘE – DŮLEŽITÁ VÝROČÍ
1345
1785
1805
1835
1885
1895
1925

MALÝ PRANOSTIKÁŘ
1935
Na duben
Duben větrem-li se zmítá, rodí se hojně sena, žita.
Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen
nepříjemný jistě.
V dubnu hrom, nebojí se mrazu strom.
Když stromy v dubnu odkvetou, hojně ovoce ponesou.
Svatého Marka deštivo – sedm týdnů blátivo.
Na květen
Na prvního máje déšť, málo sena, žita jest.
Deštivý květen – žíznivý říjen.
Na svatého Floriána otvírá se pastvin brána.
Pankrác, Servác, Bonifác – studení bratři,
přinesou chladna, jak se patří.
Svatá Žofie políčka často zalije.
Na červen
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom
přicházívá.
Červen luky kosí, Medard vodu nosí.
Na svatého Jána otvírá se létu brána.
Jaké počasí se na Ladislava objevuje,
takové se sem neděl ukazuje.
Na Petra a Pavla den jasný a čistý, rok úrodný a jistý.

1945
1965
1975
1995

2005

Zmínka o prvním známém faráři Janu Stendalovi
Krajský hejtman olomoucký hrabě Dubský
zakládá Třebomyslice
Filiální kostel žatčanský byl francouzi za bitvy tří
císařů téměř vydrancován
Mlynář Paul Wrana nechal u Dvora postavit
děkovný kříž s německým nápisem
Zrušena výroba cikorky
Část zaniklé cukrárny na cikorku pobořena,
část upravena na byty pro panské dělníky
25. 10. založen Spolek pro postavení a udržování
Spolkového domu v Žatčanech-Třebomyslicích
Jednota Orla kupuje Adlerovu hospodu č. 52
v Třebomyslicích
Věž kostela zvednuta o 80 cm, doplněn čtvrtý
ciferník ěžních hodin směrem k Újezdu
2. 6. slavnostně otevřena orlovna
15. 4. opustilo obec 20 německých kolonizátorů
Zahájena výstavba rybníka na Loučkách
1. 1. přešlo místní JZD do JZD Průboj Sokolnice
Provedena velká rekonstrukce návsi
1. 7. obnovil samostatnou činnost Sportovní klub
Žatčany
Pro hasiče zakoupena cisternová automobilová
stříkačka T 148 CAS
Dokončena rekonstrukce rozvodů elektrické sítě
a modernizace veřejného osvětlení
Obnoven žatčanský kroj
8. 5. slavnostně odhalen na návsi nový památník
obětem války od akad. sochaře Jiřího Sobotky
z Brna
Začala velká rekonstrukce orlovny
Manželé Vladimír a Božena Lautrbachovi z č.282
oslavili platinovou svatbu – 65 let společného
života
Zanikl místní svaz zahrádkářů
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POCHOĎÁK do Starého Lesa
Již tradičně si dovolujeme pozvat všechny děti a rodiče v sobotu 25. 4. 2015
na dopoledne plné soutěží na čerstvém vzduchu.
Při pohledu na fotografie z prvních ročníků můžeme zjistit, že většina tehdejších
dětských soutěžících má již dnes stejně staré děti, které se stejným nadšením zdolávají úkoly,
jež prověří nejen jejich sílu, vytrvalost ale i obratnost a intelekt.
A věřte, že většina maminek z nostalgie neodolá a nechá si také vystavit soutěžní kartičku.
Start je jako vždy u Sokolovny od 8.oo hod.
S sebou si vezměte oblečení do nepohody, špekáček a hlavně dobrou náladu.

Sokol

Vše ostatní zajistí pořadatelé.

Stárci a ženáči srdečně zvou všechny spoluobčany na

Žatčanské hody
které se letos budou konat ve dnech 30. května – 1. června 2015
s tímto programem:
Sobota 30. 5. – taneční kapela Na2Fáze
Neděle 31. 5. – dechová hudba Lácaranka
Pondělí 1. 6. – dechová hudba Dambořanka
Těšíme se na vaši návštěvu.

Žatčanskej rámus
13. 6. 2015
-

od 12.00 sraz motocyklů u bývalé hasičky
13.30 krátká vyjížďka po okolí
po vyjížďce následuje občerstvení a zábava na malém
place
odpoledne a večer hraje skupina FLASH z Kobylnic
Všichni jste srdečně zváni!
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Z AKCÍ V NAŠÍ VESNICI

Tříkrálová sbírka

Vzácný host na krojovaném plese

Aerobic

Africká kavárna

Recitační soutěž

Judo

Den pro obec

Velikonoce
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