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Teplý podzim lákal k procházkám
přírodou okolo naší vesnice.

Z OBCE
ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané,
v závěru roku přichází do vašich domácností zpravodaj, ve kterém se ohlížíme za druhou polovinou roku 2015.
Než k tomu dojde, chci vás v závěru roku pozvat na tradiční živý
betlém a novoroční setkání při vítání roku 2016 půl hodiny po půlnoci na návsi s ohňostrojem.
Loučíme se se starým rokem a s nadějí vzhlížíme do roku nového. I přes každoroční shon bychom měli najít nejen ve vánoční
době chvíli času pro své blízké.
Přeji vám i vašim blízkým jménem svým i jménem zastupitelstva
a pracovníků obce požehnané Vánoce a vše dobré v roce příštím.

NÁKUP A PRODEJ POZEMKŮ
V letošním roce obec nakoupila pozemky o výměře 5,95 ha.
Tyto pozemky byly nakoupeny pro případ směny, nebo jako rezervu do let budoucích. Předpokládáme, že po vyřešení církevních
restitucí bude obec jednat o směně některých pozemků s církví, případně se státem. Na některých pozemcích, které nejsou
ve vlastnictví obce, se nacházejí části místních komunikací, tenisové hřiště, skládka. V případě žádosti o dotace bývá podmínkou
vlastnictví pozemku pod stavbou. Proto obec také koupila část pozemků u Telnice. Předpokládáme, že by se z dotačních peněz provedla revitalizace břehů pod Telnicí, které jsou na našem katastru.
Obec Žatčany oslovila firma Agrozet Telnice o odkoupení části
pozemku u sídla firmy, jednalo se o 378 m2. Zastupitelstvo s prodejem souhlasilo a pozemek byl prodán. Tím se vyřešila stavba,
která svojí částí zasahovala do k.ú. Žatčany a došlo k narovnání
stavu.

ŠKOLA
V červnu se rozhodla bývalá paní ředitelka školy ukončit svoji
činnost v žatčanské škole. Pro obec to bylo nepříjemné z časového důvodu. Jsem rád, že se podařilo nastalou situaci vyřešit
i za cenu toho, že nová ředitelka školy nastoupila do funkce až
k 1. říjnu. Proto bych chtěl poděkovat všem pracovníkům školy,
že pod vedením paní učitelky Kaštické situaci zvládli a škola
pokračuje ve své činnosti dál. Škola přechodně omezila svoji
činnost při zapojování do dění v obci, protože nyní je přednější
dorovnání učiva zameškaného z minulého školního roku a opětovné nastartování funkce školy. Věřím, že se to pod vedením
ředitelky školy Mgr. Aleny Stávkové podaří. Také proto, že paní
ředitelka v žatčanské škole již dříve působila a nepřišla do neznámého prostředí.
Během prázdnin probíhalo zateplení a stavební úpravy v mateřské škole. Firma JOŠISTAV s. r. o. zvládla stavbu v termínu i přes
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problémy vzniklé projektováním akce. Na prosincovém zasedání
zastupitelstva obec převedla do majetku školy stavební úpravy
v hodnotě 2 mil. Kč.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Na říjnovém zasedání zastupitelstvo projednávalo financování sociálních služeb ORP Židlochovice. Jihomoravský kraj
financuje provoz neziskových organizací, které nejsou v jeho
majetku, dotačním příspěvkem. Vzhledem k tomu, že na provoz
těchto zařízení není dostatek financí, požaduje JMK spoluúčast
obcí jako podmínku pro udělení dotace. Zastupitelé diskutovali
o systému podpory ze strany obce s pracovnicí Městského
úřadu Židlochovice a na základě projednání způsobu financování
zahrnuli do rozpočtu obce finanční částku, ze které bude možné
příspěvek čerpat. Tento příspěvek bude pro jednotlivá zařízení
určen na základě počtu klientů z naší obce. V našem případě
se jedná zejména o Domov Matky Rosy v Rajhradě, Villu Martha
v Hrušovanech, hospic v Rajhradě a další.

VÝSTAVBA NA MALÉ NIVĚ
Na Malé Nivě pokračuje výstavba nové ulice. Stavba některých
domů se chýlí k závěru a naši budoucí spoluobčané by chtěli
v nejkratším termínu v Žatčanech bydlet. Z toho důvodu sdružení
Malá Niva požádalo obec o převzetí do vlastnictví a provozování
vodovodní a kanalizační sítě. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením
smlouvy se sdružením na základě vydaného kolaudačního souhlasu. Pokud se celá akce zvládne, možná budou první domy obydleny již na Vánoce.

ŠANHAJ
V jarním zpravodaji jsme informovali o Programu rozvoje obce na roky 2015–2019. Součástí byl také dotazník,
ve kterém jste se mohli vyjádřit k jednotlivým tématům.
I když je to práce zastupitelstva a rozvojového výboru, největší podíl na zpracování a vyhodnocení výsledků má Ing. Jan
Binek, PhD. Podobnou anketu jsme vyzkoušeli již v minulém
volebním období a mnohé z poznatků se podařilo zařazovat
do jednotlivých rozpočtů obce.

VODOVOD A KANALIZACE
Obyvatelé v domech v blízkosti přečerpávací stanice si
stěžovali na výkyvy napětí v síti. E.ON požádal Vodárenskou
akciovou společnost o provedení účinného opatření k omezení
zpětných vlivů, které způsobuje odběrné místo, tedy přečerpávací
stanice podtlakové kanalizace. VAS je provozovatelem kanalizace
v naší obci, ale obec je vlastníkem. Vzhledem k tomu, že náprava
situace vyžaduje zásah do elektroinstalace a programového řízení čerpací stanice, zahájila obec jednání s VAS, jakým způsobem
bude oprava probíhat. Protože se jedná o investici, bude financování z rozpočtu obce.

S touto akcí je již počítáno v návrhu rozpočtu na rok 2016. Dále
zastupitelstvo schválilo dodatkem smlouvy výši vodného a stočného na rok 2016: vodné 37,38 Kč, stočné 43,70 Kč.

OBECNÍ POLICIE
Obec Telnice jako zřizovatel provozovala obecní policii, která
na základě uzavřené smlouvy působila také v Měníně a Žatčanech. Jednotlivé obce se na financování podílely dle počtu obyvatel. Žatčany se podílely na provozu částkou 200 tis. Kč ročně.
Slibovali jsme si od jejího působení zvýšení bezpečnosti obyvatel. Ale protože se naše představy nenaplnily, hledali jsme společné řešení, jak výkon služby zkvalitnit. Proto se sešli starostové
a místostarostové Telnice a Žatčan s Radou obce Měnína, která
dlouhodobě vyjadřovala nespokojenost
s činností obecní policie. Pro zachování činnosti obecní policie
byl po vzájemné dohodě upraven provozní režim tak, aby více odpovídal požadavkům Měnína a Žatčan.
8. října se starostové všech tří obcí sešli znovu a zhodnotili
činnost obecní policie po úpravě provozního režimu. Obec Měnín
neměla zájem o další pokračování spolupráce. Zástupci Telnice
a Žatčan též nebyli spokojeni s činností policie. Z toho důvodu zastupitelstvo obce Telnice schválilo návrh obecně závazné vyhlášky
zrušující obecní policii v Telnici. Obec Žatčany schválila dodatkem
smlouvy ukončení činnosti Obecní policie Telnice na území Žatčan
k 31. 12. 2015.
Je na zváženou, zda budeme hledat řešení další činnosti policie
v našem katastru a za jakých podmínek. Zúčastnil jsem se jednání ve Šlapanicích, ale navrhovaný model neřešil naše požadavky
a byl k tomu ještě ekonomicky náročnější. Pro další hledání řešení
musíme zvážit, zda budeme chtít stálou službu, nebo objednávat
policii na konkrétní akce.

VADIM MAZURKIEWITZ
Několika řádky bych se chtěl zmínit o panu Vadimu Mazurkiewitzovi. Mnozí z nás ho znali jako milého, starého pána, který žil ve své chaloupce svůj život. V posledních dvou letech se
jeho zdravotní stav zhoršoval. Občané upozorňovali hlavně
na to, zda je schopen řídit svůj Mercedes. Pokoušeli jsme se
situaci řešit s jeho dcerou v Moskvě, sociálním odborem
v Židlochovicích, se starostou Újezdu u Brna. Na všechna řešení
odpovídal „Ja podumaju“, ale jeho zdravotní stav se nadále zhoršoval. Nakonec se podařilo zkontaktovat pracovnice Ruského
kulturního střediska v Brně a požádat je, zda by nám nepomohly.
Jsem rád, že paní Vondroušková se chopila iniciativy a vzala si
pana Mazurkiewitze do péče.
Podle posledních informací jeho stav není dobrý, ale žije mezi
přáteli a je o něj postaráno.
Chtěl bych tímto poděkovat panu Mgr. Josefu Buchtelovi, který obětoval mnoho času k tomu, aby se nám podařilo tuto situaci
vyřešit. A také paní Katce Severové, která se o pana Mazurkiewitze postarala, když zkolaboval u školky.

NÁVRH ROZPOČTU
Na prosincovém zastupitelstvu byl schválen návrh rozpočtu
na rok 2016, rozpočtový výhled a plán rozvoje obce na budoucí
léta. Proto bych vás rád seznámil se záměry obce do blízké
budoucnosti. V tomto výhledu budou popsány jen větší akce, ty
drobnější jsou a nebo budou zapracovány přímo v rozpočtu jako
opravy nebo údržba majetku.
V roce 2016 plánujeme provést dlouho slibovanou rekonstrukci
komunikace na Šanhaji, čeká nás dokončit osvětlení nově vznikající ulice na Malé Nivě a je objednán projekt na úpravu přechodu
pro chodce na Návsi. Pokud by probíhala oprava silnice přes obec,
chtěli bychom při té příležitosti opravit zálivy na autobusových
zastávkách. Z dalších akcí nás čeká oprava stavidla na rybníku,
zlepšení stavu obecní skládky a úprava prostor po bývalé pekárně.
Předpokládáme některé opravy ve škole.
V roce 2017 plánujeme rekonstrukci místní komunikace v Koutě, opravu areálu za hřištěm a opravu topení ve škole.
V dalších letech předpokládáme kromě údržby a oprav obecního majetku přípravu na opravy nebo dostavbu místních komunikací včetně sítí.
Ve výhledu jsou zapracovány aktivity zejména v nejbližší době.
Realizace je závislá i na vnějších faktorech. Jsou to hlavně finance,
stavební povolení, výběrová řízení a vyhlášené dotační tituly. Proto
se také může stát, že se priority některých akcí posunou, ale obec
musí mít vize, na jejichž základech chceme vytvořit podmínky pro
spokojený život v Žatčanech.
S podrobným návrhem rozpočtu, který se bude schvalovat
na lednovém zastupitelstvu, se můžete seznámit na úřední desce
u samoobsluhy a nebo na webových stránkách obce.
starosta obce Ing. František Poláček

ZMĚNA TERMÍNU SVOZU
POPELNIC V ROCE 2016
vzhledem k tomu, že rok 2015 končí lichým týdnem a rok 2016
začíná zase lichým, dojde v roce 2016 k překlopení svozů z lichého týdne
na sudý a naopak, tak aby zůstala zachována čtrnáctidenní četnost svozu.
Tato změna se týká jak komunálního odpadu z nádob občanů,
tak separovaných složek odpadu.

VENKOVNÍ POSILOVACÍ
STROJE V ŽATČANECH
Dne 10. 11. 2015 instalovala firma Colmex do revitalizovaného parku Na Dolech venkovní posilovací stroje. Bylo instalováno
5 strojů na posílení a protažení celého těla. Na každém stroji je
na štítku výrobcem doporučený návod na jeho použití. Věříme,
že do venkovní posilovny zavítají nejen naši teenegeři, rodiče přihlížející dětským hrám, ale především naši senioři. Děti do 14 let
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mohou na strojích cvičit s dozorem. Cvičení na strojích není náročné. Prosíme, dbejte bezpečnostních pokynů výrobce na štítcích.
Všechny zveme k návštěvě parku a přejeme příjemnou zábavu!
Za OÚ Žatčany Edita Bílá

Trikralova
sbirka
2016

z Tříkrálové sbírky každoročně významně přispívají k udržení, zkvalitnění a rozšíření nabídky sociálních
a zdravotních služeb poskytovaných v regionu působnosti Oblastní
charity Rajhrad.

V roce 2015 bylo možné z prostředků Tříkrálové sbírky provést například:
• kompletní výměnu vadných plynových kotlů v hospici
sv. Josefa
• nákup koncentrátorů kyslíku a nových polohovacích
lůžek pro klienty hospicových služeb
• vybudování chodníkových cest a pořízení venkovního
nábytku pro klienty Chráněného bydlení sv. Luisy v Rajhradě, určeného pro osoby s demencí
• nákup 2 nových vozů pro Mobilní hospic sv. Jana
a Charitní pečovatelskou službu (za vozy již dosluhující)
Více o podpořených a dalších projektech najdete na
www.rajhrad.charita.cz.

CHARITNÍ SBĚR STARÉHO
ŠATSTVA
Na podzim proběhla tradiční sbírka obnošeného textilu pro charitní účely, které sváží a shromažďuje ve svých provozech Diákonie Broumov. Nové sběrné místo se osvědčilo a průběh sbírky byl
bez problémů. Děkuji zaměstnancům obce, kteří balíky s oděvy
průběžně uklízeli do průjezdu starého OU. Rovněž děkuji všem
dárcům a také těm, kteří finančně přispěli na dopravu. Vybralo se
celkem 2 900,- Kč.
Vladimíra Sedláčková

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
– KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ
V těchto dnech vrcholí přípravy již šestnáctého ročníku
Tříkrálové sbírky, která začne s Novým rokem a potrvá do
14. ledna 2016. Jedná se o největší dobrovolnickou akci v zemi,
která je součástí tradice a umožňuje veřejnosti podílet se spolu s Charitou na pomoci potřebným a lidem v nouzi. Prostředky
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Pro rok 2016 je využití prostředků Tříkrálové sbírky plánováno
pro:
• obnovu interiérového vybavení ve všech pokojích klientů
rajhradského hospice.
• pokračování realizace zahradních úprav v parku Chráněného bydlení sv. Luisy
• podporu činnosti dobrovolníků, kteří jsou nedílnou
součástí hospicového týmu nebo pomáhají jako společníci klientů v Chráněném bydlení sv. Luisy
• další zkvalitňování služeb Nízkoprahového centra Vata
v Židlochovicích, které slouží mládeži v rámci prevence
ohrožení negativními společenskými jevy
• zakoupení nového vozu pro Charitní ošetřovatelskou
službu
• podporu salesiánského střediska Don Bosco Hospet
v Indii, které vyhledává děti zneužívané k práci, poskytuje
jim ubytování, vzdělávání, zdravotní péči a následné umístění do klasických škol
• Fond individuální pomoci určený na podporu rodin a osob
v tíživé životní situaci
• humanitární pomoc v České republice a zahraničí v případě živelných katastrof
Oblastní charita Rajhrad děkuje Vám všem, kteří vlídně
přijmete koledníky, otevřete svá srdce a přispějete do jejich
pokladniček.
Podpořit Tříkrálovou sbírku můžete také zasláním dárcovské
SMS KOLEDA na číslo 87 777.
Velké díky patří i samotným tříkrálovým koledníkům, kteří věnují
svůj čas ve prospěch pomoci druhým.
Koledníkům požehná otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle při mši
svaté na Petrově v sobotu 2. ledna 2016 v 15 hodin.

Tato akce je spojena s losováním kolednické soutěže a pro koledníky je připraveno občerstvení.
V neděli 10. ledna v 18 hodin bude na programu ČT1 ke zhlédnutí přímý přenos Tříkrálového koncertu z Městského divadla
v Brně.
V Žatčanech proběhne Tříkrálová sbírka 2. 1. 2016.

NĚKTERÉ ZMĚNY SPOJENÉ
S NOVELOU ZÁKONA
O OBČANSKÝCH PRŮKAZECH
ÚČINNÉ OD 1. 1. 2016

Koordinátorka sbírky za Oblastní charitu Rajhrad:
Ing. Hana Bělehradová mobil: 737 220 085
e-mail: hana.belehradova@rajhrad.charita.cz

NĚKTERÉ ZMĚNY SPOJENÉ
S NOVELOU ZÁKONA
O CESTOVNÍCH DOKLADECH
ÚČINNÉ OD 1. 1. 2016
Podat žádost o vydání cestovního pasu a převzít vyhotovený
cestovní pas bude možné na kterémkoliv obecním úřadu obce
s rozšířenou působností.
Vydávajícím úřadem uvedeným na dokladu bude ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého občan požádal
o vydání cestovního pasu. V případě, kdy občan při podání žádosti
sdělí, že si přeje převzít cestovní pas na jiném úřadu, bude převzetí
cestovního pasu zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč.
Tento správní poplatek bude vybírán při převzetí cestovního pasu.
Občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí, se
na žádost vydá ve lhůtě do 6 pracovních dnů cestovní pas s biometrickými údaji s platností na 10 let, občanům mladším 15 let
s dobou platnosti na 5 let.
V tomto případě bude možné hotový doklad převzít pouze v místě podání žádosti. Správní poplatek za vydání cestovního pasu
s biometrickými údaji ve lhůtě do 6 pracovních dnů činí 4000 Kč,
pro občany mladší 15 let 2000 Kč.
Zároveň se zrušuje vydávání cestovních pasů bez biometrických údajů ve zkrácené lhůtě do 15 dnů s dobou platnosti na
6 měsíců.
Vytvořilo
Ministerstvo vnitra,
odbor správních
činností, 2015

Doba platnosti občanského průkazu občanů starších
70 let Občanské průkazy se občanům starším 70 let budou nově
vydávat s platností na 35 let od data vydání dokladu. V případě
změny některého údaje zapsaného v takovém občanském průkazu (např. údaj o místě trvalého pobytu) bude však přesto nutné
občanský průkaz vyměnit.
Převzetí vyhotoveného občanského průkazu na kterémkoliv
obecním úřadu obce s rozšířenou působností
I nadále bude možné podat žádost o vydání občanského průkazu na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností, přičemž vydávajícím úřadem uvedeným na dokladu bude
ten obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého občan
požádal o vydání občanského průkazu. V případě, kdy občan při
podání žádosti sdělí, že si přeje převzít občanský průkaz se strojově čitelnými údaji na jiném úřadu, bude převzetí občanského
průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který
občan uvede v žádosti, zpoplatněno správním poplatkem ve výši
100 Kč. Tento správní poplatek bude vybírán při převzetí občanského průkazu.

VYDÁNÍ OBČANSKÉHO
PRŮKAZU PO DOVRŠENÍ
15 LET VĚKU OBČANA
Pokud má občan trvalý pobyt na území České republiky a nemá
občanský průkaz, je povinen požádat o jeho vydání po dovršení
15 let, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let.
Vytvořilo
Ministerstvo
vnitra, odbor
správních činností,
2015.
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INFORMACE PRO OBČANY
ČESKÉ REPUBLIKY
Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?
Od 1. 1. 2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení zásilky
a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodě máte
hlášen trvalý pobyt.
Uložením oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením
na vhodném místě v sídle ohlašovny jsou po uplynutí lhůty deseti
dnů splněny podmínky fikce doručení; desátým dnem se považuje
písemnost za doručenou.
Upozorňujeme, že i nepřevzatá písemnost nabude právní moci
a stane se tak vykonatelnou. Nevyzvednutí písemnosti adresátem
neznamená, že po adresátovi nikdo nic nemůže chtít, protože
o tom nebyl srozuměn.
Řízení pokračuje dál! Nepřevzetím pošty je možné pro- meškat
např. lhůtu na odvolání a poškodit takovýmto chováním pouze
vlastní osobu.
Může se stát i Vám!
Pan K. má evidovánu adresu místa trvalého pobytu na adrese
sídla ohlašovny, fakticky však bydlí v bytě u své přítelkyně. Často jezdí autem a při svých cestách se občas dopustí dopravního
přestupku. Postupně má v registru řidičů zapsáno 12 trestných
bodů, o čemž je mu zasláno oznámení obecního úřadu obce
s rozšířenou působností. Proti provedení záznamu mohl pan K.
podat námitky, ale poštovní zásilku si nepřevzal a v důsledku fikce doručení začala běžet lhůta pro podání námitek, kterou pan K.
promeškal. Obecní úřad obce s rozšířenou působností následně
uložil rozhodnutím panu K. sankci spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, přičemž rozhodnutí bylo rovněž doručeno fikcí.
Do 5 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí byl pan K. povinen
odevzdat řidičské oprávnění, tuto povinnost nesplnil a spáchal tím

ROZVOJ OBCE
Program rozvoje obce na období 2016–2020 je dokončen.
V posledních dvou číslech zpravodaje byly zařazeny informace
o programu rozvoje obce a jeho tvorbě. V tomto čísle náš miniseriál zakončíme představením konkrétních rozvojových aktivit
(tj. činností, nebo projektů), které naváže na vizi, cíle, oblasti
a opatření uvedené v předchozím čísle zpravodaje.
Po roce poměrně intenzivní práce Rozvojového výboru a zastupitelstva obce byl v listopadu dokončen program rozvoje obce
na období 2016–2020.
O zpracování programu rozvoje obce rozhodlo zastupitelstvo
obce 10. prosince 2014 a pověřilo Rozvojový výbor (RV) zpracováním podkladů a koordinací procesu tvorby. V průběhu prosince
a ledna byla zpracována 1. pracovní verze analytické části. RV
analytickou část diskutoval a upravoval na svém jednání 4. února
2015.
Počátek jara byl věnován diskuzím s občany. 8. března 2015
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přestupek, za který mu byla uložena pokuta 10 000 Kč. O sankci
se pan K. dozvěděl při namátkové kontrole provedené Policií České republiky. Následně může být obviněn z trestného činu maření
výkonu úředního rozhodnutí, za což mu hrozí trest odnětí svobody
až na dva roky.
Pan J., kterému byl po rozvodu zrušen údaj o adrese místa trvalého pobytu, a místem nového trvalého pobytu se stala adresa
sídla ohlašovny, ukončil před třemi lety svou podnikatelskou činnost. Z podnikání mu zůstal dluh na zdravotním pojištění ve výši
20 000 Kč. Tento závazek nehradil. Po třech letech, kdy nekomunikoval a nepřebíral poštu, protože dojížděl za prací a na dluh
zapomněl, začal dlužnou částku vymáhat exekutor. Dlužná částka
se vyšplhala až na 50 000 Kč. Exekuce byla nařízena srážkami ze
mzdy, rozhodnutí si pan J. nevyzvedl a na základě fikce doručení
nabylo rozhodnutí právní moci. O exekuci se pan J. dozvěděl následně až od svého zaměstnavatele.
Vytvořilo Ministerstvo vnitra, odbor správních činností, 2015

proběhlo setkání s občany. 28. března následovala diskuze
s mládeží. 24. dubna se uskutečnila debata nad rozvojem obce
s dětmi ze základní školy.
V průběhu února děti ze základní školy malovaly obrázky
na téma „co se mi na Žatčanech líbí, nebo nelíbí“. Celkem vytvořily
16 obrázků, které byly vystaveny na setkání s občany. Polovina
z těchto obrázků byla zařazena přímo do programu rozvoje jako
ilustrace jednotlivých témat. Pro zjištění, které obrázky byly vybrány, hledejte v analytické části programu.
V návaznosti na podněty ze setkání s občany byl zpracován dotazník a ve druhé polovině dubna proběhlo dotazníkové zjišťování
názorů obyvatel. Při šetření bylo celkem odevzdáno 134 vyplněných dotazníků. Při 662 obyvatelích starších 15 let šlo o návratnost 20 %.
Návrhová část byla postupně zpracovávána a konkretizována
na jednáních RV 29. 4., 27. 5., 24. 6. a 30. 9. Vazby na rozpočtové
hospodaření obce byly nastaveny na jednání finančního výboru
24. 11. Kompletní verze programu rozvoje byla doladěna na jednání Rozvojového výboru 2. 11. 2015.

Program rozvoje obsáhl řadu zajímavých projektů, stanovil návaznosti jednotlivých investic a identifikoval projekty, u nichž je šance
získat dotaci. Program rozvoje obce stanoví základ činnosti zastupitelstva obce a jeho výborů.
V následující tabulce je zařazen přehled všech rozvojových oblastí, opatření a zejména konkrétních aktivit. Kompletní program rozvoje obce je k dispozici na webových stránkách obce nebo na obecním úřadě.
Rozvojová
oblast

Opatření

Aktivita
A.1.1 Rekonstrukce topení v ZŠ
A.1.2 Rekonstrukce verandy a zateplení ZŠ
A.1.3 Studie pro vybudování společného areálu ZŠ a MŠ

A.1 Zkvalitňování
školství

A.1.4 Nové herní prvky do zahrady MŠ
A.1.5 Zámková dlažba před MŠ
A.1.6 Optimalizace provozu ZŠ a MŠ

A. Život v
obci

A.1.7 Pokračování spolupráce ZŠ a MŠ s obcí a spolky a dalšími
sdruženími působícími v obci
A.2.1 Zlepšení/zpřehlednění rezervačního systému na tenisové hřiště
A.2 Rozvoj podmínek
pro volnočasové
aktivity

C.4 Zlepšování
dopravní obslužnosti

D. Veřejný
prostor a
životní
prostředí

D.1 Zlepšování
vzhledu obce
D.2 Rozšiřování
zeleně a péče o zeleň

A.2.2 Oprava povrchu tenisového hřiště
A.2.3 Dobudování areálu na sáňkařském kopci u hřiště
A.2.4 Herní prvek na konci obce u Dvora

C.4.1 Vyřešení spojů linky 612, které nezastavují v obci
C.4.2 Udržení / zřízení linek dle specifických potřeb obyvatel
D.1.1 Úprava prostoru kolem petanqueového hřiště do podoby parku
D.1.2 Rozšíření květinové a jiné výzdoby v zastavěném území obce
D.2.1 Postupné omlazování dřevin v intravilánu obce
D.2.2 Péče o biocentra, biokoridory a remízky
D.2.3 Obnova a výsadba alejí ovocných stromů
D.3.1 Vyřešení vlastnicko-uživatelských vztahů k rybníku

Rozvojová
oblast

Opatření
D.3 Řešení problémů
životního prostředí
E.1 Fungování
obecního úřadu a
hospodaření obce

Aktivita
D.3.2 Oprava stavidla rybníka a vybudování systému pro regulaci
napouštění a hladiny rybníka
D.3.3 Revitalizace prostoru "Pod břehama" k Telnici
E.1.1 Prověření smluv k obecním pozemkům, které využívají jiné subjekty
E.1.2 Získání pozemků důležitých pro rozvoj obce, které byly vráceny v
církevních restitucích
E.2.1 Pravidelné vyhodnocování a aktualizace programu
obce
S t r rozvoje
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E. Správa
obce

E.2 Plánování rozvoje
a rozvojová
spolupráce

E.2.2 Zkvalitňování informovanosti občanů
E.2.3 Pravidelná setkání s občany k rozvoji obce
E.2.4 Zefektivnění meziobecní spolupráce v rámci uskupení, jichž je obec
členem
E.2.5 Spolupráce s okolními obcemi
E.3.1 Omezování parkování aut na silnicích

E.3 Bezpečnost

E.3.2 Vyřešení obecní policie
E.3.3 Podpora fungování hasičské zásahové jednotky obce
Jan Binek
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Rozvojová
oblast

Opatření

Aktivita
A.2.5 Vybudování sportoviště pro streetball
A.2.6 Zlepšení zázemí sportovišť
A.2.7 Propagace a rozvoj činnosti místní knihovny

A.3 Podpora
spolkové činnosti a
volnočasových
aktivit

A.3.1 Podpora činnosti neziskových organizací a zázemí pro činnost
A.3.2 Podpora nevýdělečných akcí pro občany obce
A.3.3 Aktivity pro seniory
A.4.1 Mapa obce pro nepamětníky
A.4.2 Naučná stezka „Žatčany včera a dnes“

A.4 Uchování
kulturního dědictví a
tradic

A.4.3 Ovocná naučná stezka
A.4.4 Zpřístupnění a propagace hrobu keltského bojovníka
A.4.5 Pořízení nových obecních znaků při vjezdu do obce
A.4.6 Oprava fasády kaple svaté Maří Magdaleny
A.4.7Oprava a údržba drobných sakrálních staveb
B.1.1 Dobudování dešťové kanalizace – Kout

B.1 Dobudování sítí a
zařízení technické
infrastruktury
B. Technická
infrastruktura

B.1.2 Revize kanalizace a dobudování/rekonstrukce části dešťové
kanalizace na Zahradech
B.1.3Vybudování veřejného osvětlení na Malé Nivě
B.1.4Podpora bytové výstavby

B.2 Rozvoj
odpadového
hospodářství

B.2.1 Zlepšení vzhledu a stavu obecní skládky
B.2.2 Optimalizace odvozu odpadů
B.2.3 Přesun kontejnerů od samoobsluhy ke skládce
B.3.1 Obnova zařízení pro vysílání kabelové televize

B.3 Obnova ostatní
veřejné infrastruktury

B.3.2Optimalizace poskytování internetu přes obecní kabelovou síť
B.3.3 Postupné zařazování úsporných svítidel veřejného osvětlení
B.3.4 Pořízení mobilního WC / Vybudování veřejného WC

C.1 Řešení problémů
dopravy přes obec

C.1.1Prosazení rekonstrukce silnice č. II/416
C.1.2 Omezování negativních dopadů kamionové dopravy
C.2.1 Vybudování místní komunikace na Šanhaji
C.2.2 Rekonstrukce místní komunikace v Koutě

C.2 Modernizace
obecní dopravní
infrastruktury
C. Doprava

C.2.3 Rekonstrukce místní komunikace na Zahradech
C.2.4 Přebudování přechodu pro chodce na návsi
C.2.5 Dobudování a rekonstrukce chodníků
C.2.6 Oprava zálivů zastávek
C.3.1 Cyklostezka k mostu U zbraně

C.3 Budování
cyklostezek a
zpevněných polních
cest

C.3.2 Zpevněná polní cesta od mostu podél Cézavy do Újezda
C.3.3 Cyklostezka podél Cézavy k mostu přes II/380
C.3.4 Posílení kontroly dodržování rychlosti na zpevněných polních
cestách
C.3.5 Podpora budování cyklostezek napojujících obec na Brno

Jan Binek
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Z ARCHIVU
LÉČENÍ ZA DOB
PRAPRAPRABABIČEK
(vybráno z knihy Lidské dokumenty a jiné národopisné poznámky , Augusta Šebestová z Kobylí 1899)
Bolení zubů – Bílej zázvor strčijú do zubu. Bílým ledkem vyplachujú. Sklo potlučený, přesitý do octa svařit a vyplachovat tým horkým. Do špiritusu rži a tým vypláchat, aji gořalkú samú. Přitlačit
hubu na horký kamna a chvilku tak ostat.
Bolení hlavy – Lehnút si a mět pokoj. Hořkej lupeň přikládat
lebo kelový chrástí.
Zácpa – Enom sa najest kysanýho syrovýho zelího a zapít vodú.
Ale to je aji podle nátury. Nekdo enom oblízne podmáslí a už letí
ven.
Bolení v krku – Zezut na noc punčochy a omotat krk. Lebo mokrej utěrák omotat. Od zapálených mandlí pomože rozpuščenej
cukrkandl, upečenej s cibulú.
Kašel – Od kašlu sú nejlepší ohlášky. Dyby jak chrchlaly baby
v kostele při kázaňu, jak začnú panáček číst ohlášky, jak by uťal,
hneď je po kašli.
Zázvor bílej potlučenej s cukrem. Střelnej prach s cukrem alebo
medem.
Kožní nemoc na hlavě - Néni přes kolomaz. Enom mastit kolomazú, a už je to pryč, umyt pěkně vodú teplú, co zdrží, a žlútkama.
Omrzlina – Syrový kůžky z nožek husích přikládat. Syrový kysaný zelí.
Opařenina – Teplej kravěnec alebo blato přikládat.
Ztrhání – Ja kdo se prácú strhá, žádná pomoc, umře.
Nemoci zvířat:
Dyž nemože kačena snest vejce, pogulat ju hore břuchem, potom chytnút za křidýlka a za nožičky a zas ju po zemi pogúlat, to
ona má to vajíčko napříč.
Upravil MVDr. Ondřej Ryba

JAK SI DĚTI HRÁVÁVALY
Na slepú babu.
Jednému zavážem oči a ten chytá druhých, a keho chytne , ten
je slepú babú.
Přehazovat se.
Zádama k sobě se postavijú a jeden druhýho za ruky přes sebe
přehazuje.
Na strašáka.
Jeden sedí a tí ostatní ho štípú a on vyskočí, nekerýho chytne
a zasej ten je tým strašákem.
Na koně.
Dvá se zapřahnú do špagátu a třetí je pacholkem.
Na myslivca.

Jední sú zajíci lebo jeleni. Myslivec střílá lukem a z palachu má
šíp. Keho trefí, teho si sebere.
Na školu.
Jeden je učitelem, a druzí sú školáci. Učitel nás učí a bije
hůlečkú.
Upravil MVDr. Ondřej Ryba

VÝPISKY Z KNIHY VLASTIVĚDA
MORAVSKÁ – ŽIDLOCHOVICKÝ
OKRES Z ROKU 1910
Geologie okresu: Vrstvy štěrkuv a písků táhnou se třemi pásmy
od Telnice a Chrlic až po Rajhrad. Ve vrsvách těchto nalezeny byly
kosti nosorožčí u Rajhradu a mamutí u Měnína a Přísnotic (Zde
vedle dvou lidských koster na místě zaniklé osady „Želic“)
Vodopis: Bývalé rybníky jsou většinou spuštěny, ještě r 1750
uvádějí se v dominikánských přiznáních: na panství Židloch.:
Velký Měnínský na 1800 a Žerotínský na 350 kop kaprů, u Velkých Němčic Brodač 130a Mojžíš na 60 kop, Začanský na 600,
Hranečník na 60, Nesvačil na 200, Újezdský na 500 kop kaprů.(
většina zrušena v letech 1819 a 1828 a 1834)
Květena: Ze zvláštností květeny okresu Židlochovického lze
mimo jiné uvést: Katrán východní (Crambe tartarica), jehož keříky na stráních nykolčikých podobají se z dálky pasoucím ovcím
, a kořeny roznášejí zelinářky jako lék proti nemocem koňským.
Zvířena: Rolníci okresu Židlochovického věnují velikou péči pěstování koní. Mají rádi silný druh polokrevný, ale dopouštějí se chyby, že mladé koně zapřahají záhy.
Chov hovězího dobytka, jež je vedle polního hospodářství nejdůležitější zdroj příjmů, jest dobrý, ale není na výši, kterou dovolují
místní hospodářské poměry. Dobytek hovězí zužitkuje se prodejem na maso a nesoustavným prodejem mléka a mléčných výrobků. Mlékařských společenských družstev ani mlékáren v okrese
není vůbec, škol mlékařských nenavštěvuje dorost rolnický, o kursy mlékařské se obce ani nehlásí.
Divoké zvěři, srncův i zajícův, je v celém okrese hojnost, poněvadž se jim zvláštní péče věnuje v rozsáhlých revírech arcivévodských. Místy rozmnožili se značně divocí králíci na škodu polního
hospodářství. Ze šelem vyskytuje se občas v lesích liška, jezevec
a při vodě vydra, častěji pak tchoř, skalní a lesní kuna, lasička
a hranostaj.
Z ptactva chovají se v hospodářství slepice druhu více méně nahodile zavedeného, ale nevěnuje se jim stále ještě tolik pozornosti,
kolik je třeba, aby se staly důležitým zdrojem příjmů rolnických.
Rybníků není v okrese, a rybníkářství provozuje se nyní zmenšenou měrou pouze v řekách, jejichž voda je značně znečištěná
odpady továrními.
Osazování krajiny: Známky sedliště s kulturou mladší doby kamenné se našly v Měníně zde pak i nálezy upomínající na sedliště s kulturou pokolení skrčených koster. V Měníně a Sokolnicích objeveny
i stopy popelnicových polí. Na kostrové hroby galské (z tzv. Kultury
9/24

galské a římské provinciální) přišly při kopání v Měníně, Blučině...
Obecní pečeti: Znaky na pečetích jsou udělány umělecky, ale spočívá v nich i kulturněhistorický podklad, nynější jsou bezvýznamné
a mnohdy nehistorické např. V Měníně býval krásný strom s ptákem , dnes jakýs pahýl s ptáčkem.
Zaměstnání v zemědělství: Čeládka více sloužila za stravu a oděv
než za peníze: čeledín míval 3-4 zlaté ročně, klobouk, zástěru,
šátky („hustky“), 2 košile, pás a boty, děvečka 6 loket hrubého,
4 lokte tenkého plátna, pás, čepec neb roušku na hlavu, pentlík,
3 páry střevícův a punčoch, kožich.
MVDr. Ondřej Ryba

HISTORICKÉ POHLEDNICE
ŽATČAN

SVĚDECTVÍ SESTER FIALOVÝCH
Bylo předáno na Obecní úřad 1. 9. 2000 a bylo založeno.
Zveřejňujeme je v době, kdy už si je nemohou přečíst.
Redakční rada se omlouvá.
Při vzpomínce na 55. výročí osvobození naší obce 23. dubna
1945 bylo uvedeno, že v jeho průběhu, při osvobození zahynul
Teplý Jaromír. Poněvadž tento údaj není pravdivý, považujeme
za nutné popsat průběh toho dne, jak jsme jej prožily v domě čp.
71 v Třebomyslicích. Poslední dny okupace jsme prožívaly u svého stařečka Františka Teplého, babičky Anny Teplé a strýce Jaromíra Teplého. Bylo nám tehdy 18 (Zdena) a 15 (Boža) roků věku.
Přesně už se nepamatujeme, kdy do domu přišly Josefa Teplá,
sestřenice stařečka a Anna Kroupová, která u babičky právala.
Babička byla vážně nemocná.
V ranních hodinách 23. dubna 1945 jsme byli všichni v kuchyni.
Asi v 9.30 hod se ozvala strašná rána. Dům dostal přímý zásah.
Střepiny prorazily na několika místech stropy ve všech místnostech, v síni, mimo kuchyni. Měli jsme velké štěstí, strop v kuchyni
zůstal nepoškozen. Hned jsme všichni spěchali do sklepa. Strýc
Jara měl v tom čase nohu v sádře a chodil o berli, proto s námi
do sklepa jít nemohl. Nevíme, kde pobýval další hodiny – zda v kuchyni nebo ve chlévě. Asi mezi druhou a třetí hodinou odpoledne
přišli do sklepa sovětští vojáci s dotazem: „German nět?“ – sklep
prohlédli a rychle odešli. Stařeček šel s nimi a další čas už pobýval
v kuchyni. Kde se v tom čase zdržoval strýc Jara, nevíme, pravděpodobně byl na dvoře nebo na mlatě.
Po chvíli – snad za 10 – 15 minut dopadly do okolí našeho domu
střely, asi miny. Strýc otevřel dveře do sklepa a volal, že musíme
ze sklepa pryč, že není bezpečný, že musíme do chléva. Běžely
jsme do chléva, za námi babička tetička a poslední paní Kroupová. Ještě nezavřela dveře a ozval se výbuch. Střepiny rozbily okno
do chléva a několik jich proletělo dveřmi. Paní Kroupové přerazila
střepina lýtkovou kost a malá střepina zasáhla zadní nohu krávy,
která stála nejblíže dveřím.
Chvíli trvalo naše ohromení a ztráta řeči ze silné detonace. První
se ozvala babička: „… kde je Jara?“. Volaly jsme, nikdo neodpovídal, jen paní Kroupová ležela na zemi na slámě a bolestí naříkala.
Protože měla velkou žízeň a my jsme ve chlévě vodu neměly,
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musela jsem do kuchyně. Otevřela jsem dvéře od chléva, vyšla
a první jsem uviděla strýce Jaru (vzpomínky od B. Rybové). Ležel asi 2 metry od dveří vedle chodníku obličejem k zemi. Velká
střepina z granátu mu rozsekla hlavu. Nestačil již do chléva dojít.
Zavolala jsem na babičku, že strýc je mrtvý a rychle jsem donesla
vodu, protože paní Kroupová bolestí skoro omdlévala.
Zásah do jeho blízkosti způsobil asi dělostřelecký granát. Současně se strýcem byl zraněn i sovětský voják, který stál na mlatě.
Odnesli jej do kuchyně a položili pravděpodobně na zem vedle
postele. Jeho krev se vpila do dřevěné podlahy. Velká skvrna se
nikdy nevydrhla a zůstala tam až do doby, kdy jsme vyměňovali
celou zem. Strýce odnesli za pomoci vojáků do komory a položili na zem. Byla z cihel. Také – než byla vyměněna – nám tmavá
skvrna od krve trvale připomínala tragickou smrt strýce. Jeden
z vojáků, který pomáhal odnášet strýce, velmi plakal. Babičce,
která byla žalem úplně zlomená, vyprávěl, že Němci všechny jeho
nejbližší nahnali před tanky, a že všichni zahynuli.
Paní Kroupovou ošetřil ve chlévě voják, který krátce po výbuchu
přiběhl do chléva. Její nejbližší rodina si ji ještě ten den odvezla
domů. Protože převod do nemocnice nebyl za tehdejší situace
možný, mělo zranění trvalé následky.
Pro naši babičku a stařečka byl 23. duben 1945 velice smutný.
Vždyť téměř před 15-ti léty 25. dubna 1930 zemřela při porodu
jejich dcera, měla 25 roků, strýc 30.
Strýc tedy nezahynul při osvobozování obce, ale byl smrtelně
zraněn až po jejím osvobození střepinou z granátu, jenž byl pravděpodobně vypálen Němci z děla z prostoru Telnice nebo Sokolnic, z prostoru, který v té době ještě okupovali.
Věříme, že tato, pro nás tak smutná událost, bude nadále uváděna podle našeho svědectví.
Božena Rybová, Fialová, Zdeňka Sirná, Fialová
Zveřejnil Ing. Milan Ryba

NEJČASTĚJŠÍ JMÉNA DĚTÍ
NAROZENÝCH V OBCI
ZA POSLEDNÍCH 40 LET
Pravidelné záznamy v kronice obce za 40 let umožňují sledovat některé údaje v delších časových obdobích. Patří mezi ně také jména narozených uváděných v přehledu.
Údaje jsou rozděleny po deseti letech.
Celkem se za 40 let narodilo v obci 365 dětí, tj. v průměru 9,1 ročně.
V prvním desetiletí 1975 – 1984 se narodilo dětí nejvíce, v dalších
dvou desetiletích narozených podstatně ubývalo a teprve v letech 2005
– 2014 počet narozených zase mírně vzrostl. Průměrně se v prvním 10.
letém období narodilo 12,6 dětí, v dalších 8,9; 6,8 a 8,2 dětí.
Nejoblíbenějším chlapeckým jménem byl v prvých dvou obdobích
Petr, v dalších Jakub, u děvčat nebylo jméno nijak preferováno. Celé období ovládl u chlapců Martin, z děvčat se stala nejoblíbenější Veronika.
Dávala se i neobvyklá jména, která se v naší obci dosud nevyskytovala, např.: Lada, Ester, Prokop, Sofia, Sabina, Tadeáš, Samuel, Stela, Kryštof, Erika, Bořek, Nela, Alexandr, Sára, Viktorie, Denisa, Jáchym, Oliver.
Podle domovní knihy za rok 2014 jsou v obci nejčastější jména Jiří 29,
Jan 24, Petr 17, Josef, Zdeněk, František a Pavel – všichni 16 x a Martin.
Z ženských jmen jsou 14 Jana 18, Marie 16, Ludmila 15.
Zajímavé je, že jméno Josef bylo v obci ještě v roce 1983 nejrozšířenější (38), v roce 2009 jejich počet klesl na polovinu (18) v roce 2014
je již jen 16. Jméno vyšlo úplně z módy, za uplynulých 40 let nebylo toto
jméno u nás vůbec dáno. Mnozí z nás si ještě pamatujeme, že místní muzikanti chodili Josefům vyhrávat, Josefům se písničkami přálo v místním
rozhlase, pořádaly se dokonce i Josefské tanečné zábavy.
Stejně tak se za uplynulých 40 let nedala ani jednou dříve oblíbená
jména Vladimír, Alois,
Stanislav, Růžena, Vlasta, Marta. Jen jednou se tam objevil Milan
a Libuše.
bývalý kronikář Josef Sedláček

Období

Narozeno
dětí

1975 – 1984

126

1985 – 1994

89

1995 – 2004

68

2005 – 2014

82

Nejčastější jména za celé
období 40 let

Nejvíce
Petr
5x
Petr
6x
Jakub
5x
Jakub
4x
Martin
14x

Jména chlapců
Další v pořadí
Martin, Jiří, Michal
4x
Štěpán, Jiří, Tomáš
3x
Zdeněk
3x
Adam
3x
Petr 12x
Jakub, Jiří 9x
Lukáš, Tomáš 8x
Jan7x
Michal, Zdeněk 6x

Jména děvčat
Nejvíce
Další v pořadí
Martina
Ludmila, Markéta, Lucie
4x
3x
Lucie, Veronika
Michaela, Eva
4x
3x
Tereza, Kateřina Ostatní méně než
3x
3x
Adéla, Michaela Ostatní méně než
3x
3x
Veronika
Lucie 9x
11x
Anna, Eva, Kateřina,
Mariana, Michaela 6x
Jana, Barbora 5x
Adéla, Lenka, Markéta,
Šárka, Tereza 4x
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ZE ŠKOLY
SLOVO ŘEDITELKY
Vážení občané,
dovolte mi, abych Vás všechny touto cestou pozdravila ze své
nové a poměrně nelehké pozice ředitelky školy. Vstoupila jsem již
do rozjetého vlaku, proto dělat velké a náhlé změny nelze, ani to
není mým úkolem. Nicméně určité změny nás v budoucnu čekají.
Je třeba školu neustále modernizovat, zkvalitňovat výuku a dětem
poskytovat nejvhodnější podmínky pro jejich vzdělávání a vývoj.
Škola je veřejný subjekt, měla by být pro všechny otevřená a čitelná. Dovolte mi tedy seznámit Vás stručně s momentálním dění.
V letošní školním roce jsme zapojeni do projektu OP VK, známý
jako Výzva 56. Dětem bude zakoupeno přes 200 knih do školní knihovny, v rámci výuky českého jazyka mají všichni žáci tzv.
čtenářské dílny, které podporují čtenářskou gramotnost. Na zahraniční stáž do Cambridge ve Velké Británii odjela paní učitelka Kreidlová za anglický jazyk. Dále je v jednání zahraniční stáž
na Slovensko pro pana učitele Lorenze za výuku informatiky.
Ještě do vánočních prázdnin zakoupíme a snad i zprovozníme
interaktivní tabuli do třetí třídy pro 4. a 5. ročník.
Ve školce se paní učitelky vzdělávají v rámci dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků. Jejich práce je náročná a velmi důležitá. Stejně tak si vážím i práce provozních zaměstnanců, bez
kterých by chod školky i školy prostě nebyl. Děkuji rovněž panu
Procházkovi, který nám pomáhá s různými opravami, zejména
v budově mateřské školy.
Rodičům chci poděkovat za velmi hezké přijetí do funkce a za jejich dobrou spolupráci. Všem občanům touto cestou přeji jménem
celé organizace krásné a klidné svátky plné pohody a šťastný nový
rok 2016.
Mgr. Alena Stávková, ředitelka školy
Do školy chodím rád,
protože je můj kamarád.
Počítání, psaní, čtení
někdy jednoduché není.
Bát se ale nemusíme,
vše si řádně vysvětlíme.
O přestávce dovádíme,
pak se zase uklidníme.
Každý malý uličník
ví, že škola není holubník.
Teď nám velí naše hezká,
nová paní ředitelka.
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Kateřina Rybová

ŠKOLA NA ZAČÁTKU
LETOŠNÍHO ROKU
Začátek školního roku začal letos trošku jinak. A jak? Začali
jsme jako piráti. Děti na začátku školy byly přivítání dvěma kapitány, kteří hledali novou posádku. Jeden kapitán byl pesimistický,
protože si myslel, že nová posádka není šikovná a nebude zvládat
své pirátské povinnosti. Druhý kapitán dal dětem pirátské zkoušky, které měly ověřit pirátskou zdatnost. Nakonec všechny děti
uspěly, a tak mohli být prvňáčci pasováni na školáky a jít do školy.
První měsíc ve škole byl v letošním roce trošku náročnější, protože se čekalo na výběrové řízení nové paní ředitelky. Ročníky byly
spojeny do dvou tříd. Bylo to sice náročnější, ale vše se zvládlo.
Vše fungovalo tak, jak bylo potřeba. Děti mají letos další motivaci
pro učení – pirátskou mapu, kde mají své lodě, a snaží se získat
poklady z ostrovů. Samozřejmě, aby se každý mohl posunout,
musí získat vítr do plachet a to není jen tak! Musí si to nějak zasloužit – nějaký záslužným činem navíc, nebo dobrou prací. A to
také neznamená, že vítr dostane. Musí si vítr vylosovat a může se
stát, že tam bude škaredý smajlík, který znamená bezvětří. Když
dotyčný získá vítr, tak se může na moři posunout o jedno políčko.
Na moři však číhá další nebezpečí ve formě uragánů, sopky, uragán může loď poškodit, způsobit ztrátu jídla, vody, nebo zásob.
Když už pirát získá z neznámého ostrova poklad, stále nemá vyhráno! Může o něj přijít soubojem s jiným pirátem, který si s ním
může dát souboj na velikost lodi, na délku stěžně, na velikost
posádky, na rychlost. Každá pirátská loď je jiná, v něčem silnější
a v něčem slabší. Nikdo nikdy neví, zda vyhraje nebo prohraje. Každopádně kapitáni jsou stateční a chtějí získat co nejvíce pokladu
a to je dobře.
Jsem rád, že děti celoroční hra baví a že mají další motivaci pro
lepší učení ve škole.
Mgr. David Lorenz, učitel

Dušan Moucha
Máma na mě doma volá:
„Kateřino, začne škola!“

„Nech mě, mámo, ještě spát,
bude se mi něco zdát.“
Když konečně vstanu,
dostanu snídaňu.
Aktovku dám na záda,
to je vážně paráda.
Ve škole nás všechno baví,
většinou jsme všichni zdraví.
Dostaneme úkoly
a hurá ven ze školy.

CO JE NOVÉHO V ŽATČANSKÉ
ŠKOLCE?
Jak jsme začali…
Na začátku školního roku bylo ve škole i školce mnoho novinek.

Čekala nás zateplená školka s novou fasádou a nové kanceláře
pro učitelky a vedoucí stravování. Uvnitř byla vytvořena příčka
mezi třídou Berušek a Sluníček, takže se děti obou tříd nebudou
navzájem rušit. Do školky přišlo hodně nových dětí ze Žatčan
i okolí. Najednou byly bez maminky, s cizími lidmi, v cizím prostředí….ale už si zvykly, našly nové kamarády, „velčáci“ se o ně starají, pomáhají jim a společně si hrají. Velká část kolegů ze školy,
včetně paní ředitelky, se s námi na konci školního roku rozloučila.
Nyní máme nové kolegyně ve škole, novou paní učitelku Renatu
Kleinovou ve školce a od 1. října také novou paní ředitelku.

I tentokrát byli našimi aktivními pomocníky rodiče Švaňhalovi,
s vánočními nápady přišla také paní Domšová. O dekorace ze dřeva a výrobu svíček z medových plástů byl velký zájem. Žatčanské
zahradnictví nabídlo materiál i dobrou radu rodičům při výrobě adventních věnců. Atmosféra byla velmi příjemná a všichni odcházeli
se svými výrobky spokojení.
Další tradicí je zpívání koled a vánočních písniček společně
s dětmi ze základní školy při Rozsvícení vánočního stromu na návsi. Letos společně se žatčanskými Mužáky.
Paní učitelky také pozvaly do školky svatého Mikuláše se svými
kamarády. Pro děti měl nachystané balíčky a za hezkou písničku
nebo koledu jim je rozdal. Jeho kamarádi jen pomáhali, protože
jinou práci neměli. U nás ve školce totiž máme samé hodné děti.
Po tomto svátku jsou už Vánoce za dveřmi. K adventu ve školce
patří i návštěva divadla v Sokolovně. Představení děti vždy zaujme vtipným obsahem.
A protože u nás ve školce si chceme Vánoce jaksepatří užít, mohou se děti již týden před Štědrým dnem radovat z nastrojeného
stromečku. V pátek před Vánocemi nás čeká Vánoční den. Zpíváme koledy, těšíme se z dárečků, které děti najdou pod stromečkem, a nezapomínáme i na malou vánoční hostinou plnou cukroví
a ovoce.
Poděkování
Děkuji všem úžasným rodičům za hračky, pomůcky, knihy, papíry, výtvarný materiál i cukrovinky, kterými zpestřili a obohatili
pobyt dětí ve školce. Často se jedná o hodnotné věci.
Speciální poděkování patří panu Osičkovi, který nám sponzorsky věnoval nové zábradlí u hlavního vchodu, a panu Procházkovi
za dlouhodobou spolupráci a práce provedené formou sponzoringu.
Za kolektiv učitelek mateřské školy Žatčany přeje všem klidné
svátky, hodně pohody a štěstí v příštím roce
Nora Kaštická, vedoucí učitelka MŠ

KULTURA A SPORT
Co se událo….
Přivítali jsme ji s rodiči a panem starostou na tradičním Dýňování na návsi. Jako obvykle to byla akce plná zábavy a tvořivosti rodičů i dětí. Krásně a nápaditě vyřezané a nazdobené dýně s různou
tematikou krášlily náves několik dalších dní.
V říjnu nás čekala ještě Drakiáda. V plánovaném termínu nám
nepřálo počasí a v náhradní den se vítr rozhodl, že foukat nebude.
I přesto přišly děti s rodiči. Za splnění úkolů a hádanek dostaly
sladkou odměnu, nakonec diplom za účast. Ale že foukalo jen
malinko, ne všichni draci chtěli létat. K pohodě přispěli rodiče Procházkovi a babička Procházková teplým čajem pro děti a burčákem pro dospělé. Rozcházeli jsme se za tmy spokojení s úsměvem
na tváři.
Poslední listopadový týden byl ve znamení Vánoční dílny.

SEDMÝ ŽATČANSKÝ
MODELÁŘSKÝ DEN
V neděli 27. 9. 2015 se uskutečnila tradiční modelářská show,
kterou na svém letišťátku připravili nejen členové, ale i kamarádi
a příznivci našeho modelářského spolku.
Perfektně připravenou akci v nedělní odpoledne narušoval jen
nepříjemný silný vítr, foukající kolmo na letištní plochu, který značně komplikoval předvádění modelů letadel nebo některé piloty
úplně od létání odradil. O to více bylo letos k vidění v činnosti modely aut a lodí, které je na této akci (jako snad na jediné v širokém
okolí), také možno vidět při praktických ukázkách.
Původně plánované volné „protažení“ této akce i na následující
sváteční den bylo díky ještě více sílícímu větru v pondělí dopoledne
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zrušeno a byli jsme rádi, že se nám v těchto podmínkách podařilo
modely a celé zázemí akce v pořádku uklidit.
Letošní Modelářský den jsme věnovali vzpomínce na člověka,
kterému mnozí z nás vděčíme za první modelářské krůčky – panu
Josefu Floriánovi, který nás začátkem letošního roku náhle opustil
a jak mezi modeláři říkáme – odešel do modelářského nebe.

MK ALKA V ROCE 2015
Pověstná 13 v pořadí roků činnosti našeho spolku by mohla
„zavánět“ nějakými problémy nebo neúspěchy, ale opak byl pravdou. Po loňské nejistotě o budoucnosti přijímání a výuce nových
mladých zájemců o tento krásný koníček, se v letošním roce
této nelehké činnosti velice zodpovědně ujali Pavel Kostyál a Luděk Mrkvica ze Sokolnic, kterým se s mládeží během pátečních

podvečerů podařilo zhotovit nebo rozestavět několik pěkných modelů nejen lodí, ale i rádiem řízených letadel.
I ostatní členové MK Alka nezaháleli a mimo tradiční „alkácké“
akce (Žatčanský modelářský den, Alkácká drakiáda) se aktivně
podíleli i na průběhu aktivit pořádaných obcí nebo jinými spolky
v naší vesnici (Den pro obec, Pochod do Starého lesa, apod.).
Vrcholnou akcí pro nás byla účast na XIII. Mistrovství Evropy rádiem řízených historických modelů, které se letos konalo v České
republice v nedalekých Ivančicích, kterého se nejen soutěžně, ale
i pořadatelskou výpomocí zúčastnilo devět členů našeho klubu.
Také v letošním roce někteří naši členové vyjížděli na různá
modelářská setkání a soutěže nejen po celé České republice, ale
i za známými na Slovensko. Z těchto soutěží se našim zástupcům
podařilo kromě jiných pěkných umístění získat dva mistrovské
tituly - Martin Sobotka z Telnice se stal ve Svitavách juniorským
mistrem ČR v kategorii upoutaných modelů UŠ a Zdeněk Sýkora
st. přivezl z Mistrovství ČR historických modelů z Mělníka první
místo v kategorii TEXACO.
Koncem léta pro nás byla zajímavým a krásným zážitkem exkurze na letiště brněnského Aeroklubu Medlánky, kterou nám zajistil náš člen Michal Cupák z Újezda, který je typickým případem,
jak mnohdy koníček přeroste ve velkého „koně“. Michal se stal
pilotem skutečných bezmotorových letadel a všechny přítomné
nás postupně „vzal nahoru“ a alespoň chvilku povozil ve větroni
Blaník.
Nyní nás čeká zimní období, které by se mohlo zdát být pro
modeláře odpočinkovým, ale pokud má být nadcházející sezona
minimálně stejně úspěšná jako ta letošní, je třeba zalézt do svých
dílniček, opravit šrámy na modelech, případně postavit nové.
Za MK ALKA Zdeněk Sýkora

PODZIM 2015 V ODDÍLE JUDO
Po prázdninách v polovině září jsme se konečně zase sešli v orlovně na tréninku a k mému údivu v hojném počtu. Nejenom, že
přišli všichni ti, co už do juda chodili, ale přišlo i plno nových zájemců o tento krásný bojový sport. Nakonec se počet nových dětí
zastavil na čísle 6. A to už doufám jsou ti, které judo začalo bavit,
a budou se rádi zdokonalovat v tomto fyzicky náročném sportu.
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Judisté, kteří náš oddíl už navštěvovali, se hned od začátku
začali připravovat na závody. 18.10. jsme vyrazili na turnaj do
Malešovic . Tento 1. ročník turnaje uspořádal oddíl Judo Dolní Kounice a musím dodat, že se nám všem moc líbil. Turnaj byl vypsán
jen pro kategorii mláďat (ročníky 2008 až 2005) a z našeho oddílu se ho zúčastnilo sedm bojovníků. Zde je výčet umístění z tohoto
turnaje: 1.místo Karolína Lužová , 2.místa Matěj Jochman a Šimon
Brabec a 3.místa Jakub Zmrzlý a Tobiáš Horáček . Tyto závody se
medailově nevyvedly jen Lukáši Stravovi a Ondřejovi Zapomělovi,
kteří si to, jak se dočtete dále, vynahradili na dalších závodech .
Dalším turnajem, který jsme zařadili do naší přípravy na Šampionát Moravy, byl již tradiční turnaj přípravek na tatami (žíněnce)

KP Brno. A jak jsme tam dopadli: Šimon Odrážka a Tobiáš Horáček 2.místo , Ondra Zapoměl a Lukáš Strava 3.místo .
Jak jsem uvedl, příprava na trénincích i přípravné závody směřovaly k výjezdu našich mláďat na jejich největší turnaj vypsaný
pro tuto věkovou kategorii – Šampionát Moravy v Uherském
Hradišti. Šampionát se konal 28. 11. za účasti bezmála 300 dětí
z celé republiky a od nás se vydalo vyzkoušet své ambice všech
7 mláďat, chyběla jen Kája Lužová, ale ta si to určitě vynahradí
na dalších závodech. A jak se dařilo ostatním: Matěj Jochman,
Šimon Odrážka ,Lukáš Strava (z Měnína ) a Jakub Zmrzlý za sebe
a náš oddíl bojovali statečně, bohužel na své soupeře nestačili.
Určitě tyto zkušenosti z velkého turnaje využijí příště. Dále Šimon
Brabec (z Otmarova) vybojoval krásné (bramborové) 4.místo, no
a to nejlepší na závěr: Tobiáš Horáček (z Tuřan ) a Ondřej Zapoměl
vybojoval 3.místo. A vzhledem k tomu, že trénujeme jen jednou
týdně a většina soupeřů minimálně dvakrát týdně, se tyto bronzové medaile staly největší oddílovou chloubou, a myslím i celých
Žatčan, v naší krátké historii. Gratuluji a jen tak dále…

jednot proběhl u tamního městského soudu. Samotný smysl této
monstrózní celostátní akce nám však uniká, jistě se to dalo provést
jednodušším způsobem, o čemž se prý diskutuje i ve sněmovně.
Koncem března se 10 našich členů zúčastnilo akce „Den pro
obec“. Uklidilo se okolí Sokolovny a tradičně jsme vysbírali odpadky kolem silnice až do Nesvačilky, a že jich bylo několik pytlů.
Na jaře jsme připravili již 23. ročník pochodu do Starého lesa.
Za vydatné pomoci cca 20 rozhodčích u 7mi disciplín proběhla
v sobotu 25. 4. za krásného počasí soutěž pro 135 dětí. Kromě
dřívějších 8mi kategorií dětí ze ZŠ a MŠ soutěžily také maminky
(i tatínci) s dítětem v kočárku.
Před vyhlášením vítězů v jednotlivých kategoriích přijeli žatčanští hasiči se svojí technikou, kterou i předvedli, a tradičně kynologové z Hostěrádek Rešova s ukázkou výcviku služebních psů.
Zúčastnily se děti ze Žatčan, Měnína, Újezda, Telnice, Nesvačilky, Blučiny a Božic.
V období prázdnin, když se necvičí, vždy provádíme opravy
na budově Sokolovny. V letošním roce přišla na řadu nejprve
oprava omítek a potom nový nátěr fasády, který si to už opravdu

Trenér David Pavelka

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2015
– SOKOL
Tak jako všechny zájmové a sportovní organizace v zemi jsme
řešili změnu v rejstříku spolků. Naštěstí nám v tom výrazně pomohla samotná župa a ústředí Sokola v Praze a celý zápis všech
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zasluhoval. Také jsme dokončili výměnu starých svodů dešťové
vody na druhé polovině sokolovny a dvorním traktu. Na úhradu
těchto prací jsme obdrželi fin. prostředky z rozpočtu obce na
základě uzavřené smlouvy. V prvním a druhém pololetí cvičily
v Sokolovně děti ze základní školy, teď na podzim chodí do sálu
ve čtvrtek a v pátek. Kromě nich cvičí důchodkyně zdravotní tělocvik, ženy a dorostenky aerobic, který vede opět Lucie Rybová
spolu s Ivou Aujezdskou z Měnína. Obnovila se činnost Budulínka.
V úterý dopoledne přijíždí do sokolovny i maminky s dětmi z Nesvačilky. K účasti na tomto cvičení zveme i ostatní maminky na mateřské dovolené ze Žatčan. V pátek navečer se v přísálí schází
důchodci a o víkendu využívají sál 2 skupiny historického šermu,
které své umění předvedly například na mysliveckém plese.
Již od září probíhá nácvik dalšího dětského představení, ve kterém letos vystoupí 15 herců. Všechny spoluobčany srdečně zveme, aby výsledky jejich usilovné práce shlédli v neděli 20. 12.
v 15,00 hod.
Svoji zprávu o činnosti Sokola v letošním roce zakončím přáním,
abychom v budoucnu získali další ochotné cvičitele a mohli v sále
Sokolovny otevřít cvičení dalších kategorií cvičenců.
MVDr. Jiří Ryba – starosta Sokola Žatčany

SPORTOVNÍ ROK V AEROBIKU
Letošní rok v našem kroužku aerobiku je zase o krok lepší a velice úspěšný. Začátek roku jsme zahájili již tradičně gymnastickými závody, pak následovala atletika v Bohunicích, Master Class
v Jiříkovicích, atletika v Židenicích, atletika ve Vyškově, Stiga Hokej, Moutnice kuželky, atletický přebor Hradec Králové, na závěr
Miss Aerobik. Během roku jezdí naši dva nejúspěšnější sportovci
Petr Koudelka a Karolína Lužová na orelskou běžeckou ligu. Každý měsíc, někdy i častěji, jezdí po celé republice a sbírají body
za umístění a vítězství. Každý z nich má nespočet medailí, ale ty
nejcennější v podobě pohárů, které jim jsou pak předány v Brně
na radnici. Tento rok se umístil Petr Koudelka na krásném 2. místě v kateg. mladší žáci a Karolína Lužová za mladší žákyně na 3.
místě. Blahopřejeme a jen tak dál!
V soutěži Jednot jsme na 10. místě z celkového počtu 52 jednot.
V záři jsme se zúčastnili ve Vyškově atletických závodů, na které
se všichni vždy moc těšíme, neboť za odměnu se jde na závěr plavat do bazénu.
Výsledky umístění:
nejml. kat.
mlad. kat.
		
starší. kat.
nejst. kat.
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3. míst
1. místo
1. místo
3. místo
1. místo
2. místo
3. místo

Adam ĎáseK
Petr Koudelka
Karolína Lužova
Magda Harvánková
Emilie Dokoupilová
Klára Zapomělová
Šárka Damborská

Také jsme se nově zapojili do soutěže STIGA HOKEJ. V září nás
reprezentovala Emilie Dokoupilová na 1. místě a Dominik Dokoupil
na 3. místě. V listopadu Vojtěch Dokoupil na 3. místě.
Sezónu jsme ukončili soutěží MISS AEROBIK. V letošním roce
máme mnoho nováčků, hlavně malinkých dětí od 4 let a všechny
se s radostí zúčastnili této akce. Umístění dětí do 6. místa.
nejml. kat.
2. místo
Aneta Baráková
		
3.místo
Simona Sýkorová
		
4. místo
Nela Procházková
		
5. místo
Šárka Filková
		
6.místo
Veronika Lízalová
mlad. kat.
2. místo
Veronika Kalvodová
		
3.místo
Michaela Kalvodová
		
4.místo
Amálie Ďásková
		
5. místo
Karolína Lužová
nejst. kat.
3. místo
Šárka Damborská
		
4.místo
Emilie Dokoupilová
		
6.místo
Magda Harvánková
Děkujeme všem sportovcům za vynikající úspěchy, rodičům
za podporu a doprovod na akce, maminkám za dobroty na akcích,
sponzorům – Březinová, Maierová, Lužová. Také našim lektorkám
Magdě a Hedvice.
Za Orel Zdenka Dokoupilová

ORELSKÉ TURNAJE VE STIGA
STOLNÍM HOKEJI

VOLEJBALOVÝ TURNAJ
O POHÁR STAROSTY OBCE

Několik členů jednoty Orla Žatčany se zúčastnilo v neděli 20.
září 2015 orelského turnaje Sedlákovy župy ve STIGA stolním hokeji, který se konal v nedaleké těšanské orlovně. Účastníci turnaje
byli rozděleni do čtyř kategorií: mladší žáci od 6 do 9 let, starší žáci
od 10 do 14 let, junioři od 15 do 19 let a dospělí od 20 do 100
let. Po vzájemných zápasech v jednotlivých kategoriích dosáhl
cenného úspěchu v kategorii dospělí od 20 do 100 let žatčanský
zástupce Dominik Dokoupil, který obsadil první místo.

V neděli 20. září 2015 se za krásného slunečného počasí
uskutečnil na volejbalovém hřišti v Žatčanech tradiční volejbalový
turnaj „O POHÁR STAROSTY“, kterého se letos zúčastnilo 6 volejbalových týmů. Vítězem letošního turnaje se stal domácí tým
Orla, druhé místo vybojoval „přespolní“ Orel Moutnice, třetí místo
obsadil Klub dobrých přátel (KDP), na čtvrtém místě se umístili
Čtvrťáci, na pátém Zastupitelstvo obce a na krásném šestém místě sportovci z MK Alka.

Další župní turnaj, tentokráte Mikulášský, se uskutečnil v sobotu
28. listopadu 2015 v obci Tvarožná. Platila stejná pravidla i rozdělení do věkových kategorií jako v předchozím turnaji a také zde,
mezi mnoha účastníky, získali naši čtyři zástupci cenné madailové
umístění. V „Lize mistrů“ – tak pořadatelé pojmenovali soutěž vítězů jednotlivých kategorií, obsadil 2. místo Jiří Dokoupil, v kategorii
starších žáků od 10 do 14 let se na 2. místě umístil Vojtěch Hemala a v kategorii dospělých od 20 do 100 let získal druhé místo
Vojtěch Dokoupil a třetí místo Radek Hemala. Blahopřejeme vítězům a zveme k účasti na následujících turnajích ve STIGA stolním
hokeji i další místní zájemce.

Radek Hemala

Radek Hemala

LOUČÍME SE S PRÁZDNINAMI
Poslední neděli v srpnu se děti na návsi loučily s prázdninami.
Kulturní a sociální výbor zastupitelstva obce ve spolupráci se
skauty, SDH Žatčany a MO KDU-ČSL, uspořádal zábavné sportovní odpoledne, kde si školou povinné děti mohly vyzkoušet například lanové centrum, shazování předmětů proudem vody, malování na obličej, reketu z PET lahve poháněnou tlakem vody, šlapací
traktor, skákací hrad a různé dovednosti v několika disciplínách.
V průběhu akce bylo možné doplnit ztracenu energii grilovanými
klobásami a každý malý účastník obdržel sladkou odměnu. Děkuji
všem pořadatelům za spolupráci.
Lukáš Jurečka
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OSLAVA DNE VZNIKU
SAMOSTATNÉHO
ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

DEN SENIORŮ
S JIŘÍM HELÁNEM
Dne 2. 10. 2015 uspořádal KSV pod OÚ Žatčany pro všechny
žatčanské seniory posezení k oslavě Dni seniorů. Asi padesátka
seniorek a seniorů přišla oslavit společně tento den do místní orlovny. Oslavence vítaly podzimně nazdobené stoly a vůně burčáku,
který k tomuto období a všem oslavám v tento podzimní čas tak
nějak patří. Od šesti hodin vystoupil se svým hudebním vystoupením pan Jiří Helán s manželkou za doprovodu harmonikářů. Zpočátku nesmělé oslavence pan Helán svou úžasnou energií rozezpíval i roztančil. Pro všechny bylo nachystáno bohaté občerstvení.
Nikomu se v devět hodin, kdy vystoupení skončilo, ani nechtělo
domů. Věříme, že pan Helán mezi nás zase brzy zavítá.
Za KSV Edita Bílá
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U příležitosti státního svátku České republiky dne 28. října
2015 se konal pietní akt u pomníku padlým na žatčanské návsi. Po položení věnce a zapálené svíce u pomníku zazněla
státní hymna. Starosta obce ing. František Poláček pronesl
krátký projev, ve kterém uvedl historické souvislosti založení
republiky v roce 1918.
Klára Zapomělová přečetla úryvek ze školní kroniky
o tom, jak se slavil vznik republiky v Žatčanech. Anna
Kalvodová připomněla žatčanské a třebomyslické oběti
1. světové války. Filip Stibor přednesl dojemnou báseň Fráni
Šrámka Raport. V podání žatčanských mužáků zazněly vojenské písně. Po ukončení pietního aktu se přítomní odebrali do orlovny, kde byl promítnut dokumentární film p. Jana
Křivého z průběhu oslav 870 let od první zmínky o obci
Žatčany a svěcení obecního znaku a praporu.
Během příjemného večera byl podáván lahodný burčák
pana starosty.
Vladimíra Sedláčková

VZPOMÍNKOVÝ VEČER NA 120.
VÝROČÍ NÁRODOPISNÉ VÝSTAVY
ČESKOSLOVANSKÉ
V roce 1895 se v Praze konala Národopisná výstava českoslovanská, která měla za cíl předvést život českého a slovanského lidu. Konala se na stejném místě jako Jubilejní
výstava v roce 1891 – na výstavišti v Královské oboře. Předcházely jí tři léta přípravných prací v jednotlivých regionech,
170 krajinských výstav a početné národopisné slavnosti.
Výstava zahrnovala mj. lidové stavby, starodávné obyčeje,
způsob oslavování svátků, kroje, apod. Na této výstavě byly
představeny i kroje, tance a zvyky z Brněnska, např. Královničky z Troubska.
Ve čtvrtek 15. října 2015 se uskutečnil v Paláci šlechtičen
v Brně vzpomínkový večer u příležitosti 120. výročí této výstavy. V bohatém programu vystoupily soubory z Troubska,
Líšně, Mor. Knínic, Telnice, Ochoze, Šlapanic, Komína, Tuřan
a Újezda. Byly předvedeny tance, kroje z jednotlivých obcí,
obřadní zvyky, vázání šátků, slavení ostatků, průvod maškar,
pochovávání basy apod. Neztratili se ani Žatčaňáci.
Chasa ze Žatčan ve slavnostních krojích předvedla hodové pásmo, které zahrnuje žádání o hodové právo, předávání
pávového peří, sólo pro starostu, hodové tance a vítání přespolních hostů. Vystoupili i žatčanští mužáci se svými žertovnými písněmi. Na závěr pořadu utvořili všichni účinkující kola
a roztančili i ostatní návštěvníky této krásné folklorní akce.

ŽATČANSKÉ SVĚTLUŠKY
V pátek 6. listopadu 2015 se uskutečnily tradiční žatčanské
světlušky. Děti s rodiči a prarodiči přišly do orlovny, kde pro ně byly
nachystány obrázky broučků. Ty si děti podle své fantazie vybarvily a navázaly šňůrky na zavěšení. Když byly děti se svými broučky
hotové, dostaly sladkou odměnu a svítící náramky. A už se mohly
rosvítit lampiony a vyrazit do průvodu. Dlouhý průvod různobarevných světel lampionů, luceren a náramků prosvítil část Žatčan
a svou pouť jako vždy ukončil u mostu u řeky Cezavy. Tam se děti
se svými malovanými broučky rozloučily. Pověsily je na strom a až
do jara jim daly dobrou noc. Broučci si postupně zalezli do země
a teď už všichni spí… Samozřejmě nechybělo vypouštění lampionů štěstí. Tentokrát byly ideální podmínky – bezvětří. Asi dvacet
různobarevných lampionů se vzneslo k nebi a také v něm v dálce
zmizelo. Všechny světlušky a světlušáci se pak se svým tajným
přáním vrátili domů, do tepla…
Edita Bílá

Vladimíra Sedláčková

MARTINSKÉ POSEZENÍ
U CIMBÁLU
V neděli 15. listopadu 2015 proběhla v orlovně tradiční svatomartinská zábava u cimbálu, kterou pořádaly Místní organizace
KDU-ČSL a jednota Orla v Žatčanech.
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aby jim popřáli krásný adventní čas a rozdali mikulášské balíčky.
Za KSV Edita Bílá

Zatímco venku vládlo pravé podzimní sychravé počasí, v orlovně bylo příjemně, a to nejen zás luhou vkusné výzdoby, vůně z opékaných zvěřinových klobásků a mladého vína, krásných krojů, ale
hlavně přátelskou atmosférou, kterou všichni přítomní prožívali.
K tanci a poslechu hrála CM Donava. Jako milý host vystoupila
malá cimbálová muzika dětí ze souboru Brněnský Valášek a rozezpívala celý sál pěknými známými písničkami z Valašska. Žatčanské děti předvedly hodové pásmo, které se tolik líbilo o letošních
hodech. Je potěšitelné, kolik žatčanských dětí umí hrát na hudební nástroje a pěkně zpívat a tancovat. Však se také několikrát
předvedly a jejich výkony jsou rok od roku dokonalejší. Je to naše
velká chlouba i naděje, že láska k folkloru a lidové písni v Žatčanech nevymírá, ale naopak žije a rozvíjí se.
Vladimíra Sedláčková

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ PRO
SENIORY – HAŠLERKY
V neděli 6. prosince 2015 zavítalo do Žatčanské orlovny Komorní hudební divadlo Brno se svými Hašlerkami. V hudebně zábavném i naučném představení seznámilo žatčanské seniory se
životem a tvorbou českého herce a písničkáře Karla Hašlera. Principál Radim Sasínek s paní Zástěrovou a panem Rusinko pobavili
i rozezpívali publikum a zasloužili si velký potlesk. A stejně jako
v minulých letech přišli za našimi seniory i svatý Mikuláš s andílky,

POLNÍ CESTY
Chtěl bych požádat občany, aby bez konzultace s obecním
úřadem nesypali stavební odpad ( křidlice) na polní cesty. Stává
se, že někdo vysype zbytky křidlice po opravě střechy do děr na
těchto cestách. Nové typy krytin jsou vyráběny z jiného materiálu
než stará „bobrovka“. Jsou ostré, a pokud přes takto zasypaným
výmolem projede cyklista, má „naději“, že zničí obutí svého kola.
A to je někdy citelná položka.
Proto máte možnost ukládat stavební suť a odpadní materiál z
oprav a údržby domů na obecní skládce, kde jsou umístěny kontejnery.

PODĚKOVÁNÍ
Zahradnictví Žatčany děkuje všem, kteří v tomto roce svými
příspěvky podporovali zookoutek v areálu u skleníků.
Přeji vám i vašim blízkým spokojené Vánoce a mnoho úspěchů
v novém roce.
Jiřina Franklová
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NAŠI JUBILANTI

MALÝ PRANOSTIKÁŘ

1. 8. 2015
Anna Nováčková
70. narozeniny

Na prosinec

4. 8. 2015
Jiří Jonáš
70. narozeniny
17. 8. 2015
Věra Jonášová
70. narozeniny
10. 9. 2015
Vladimír Zezula
70. narozeniny
29. 10. 2015
Josef Drda
70. narozeniny

Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce
úroda krásná.
Lepší Vánoce třeskuté než tekuté.
Je-li prosinec blátivý, celý rok bude deštivý.
Na Štědrý večer hvězdičky – ponesou vajíčka slepičky.
Jasné Vánoce – hojnost vína a ovoce.

Na leden

14. 12. 2015
Jaroslava Svobodová
70. narozeniny

V lednu sníh a bláto, v únoru tuhé mrazy na to.
Leden jasný – roček krásný.
V lednu roste-li tráva, neúroda se očekává.
Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.

25. 7. 2015
Jiří Fiala
75. narozeniny

Na únor

8. 12. 2015
Oldřich Zapoměl
75. narozeniny
20. 7. 2015
Jenovéfa Fialová
80. narozeniny
29. 9. 2015
Miluška Rychlíková
80. narozeniny

Je-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze
za kamna.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
Zelené Hromnice – bílé Velikonoce.
Na svatého Matěje rampouchy – ourodný rok bude
na mouchy.

12. 8. 2015
Miluška Rychlíková
85. narozeniny
30. 11. 2015
Miroslav Švehla
85. narozeniny
9. 11. 2015
Věroslava Tichá
91. narozeniny
4. 12. 2015
Františka Michlová
93. narozeniny
27. 12. 2015
Ludmila Křížová
94. narozeniny
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Kalendář kulturních a sportovních akcí v Žatčanech na rok 2016
1. 1. 2016
2. 1. 2016
9. 1. 2016
16. 1. 2016
29. 1. 2016
6. 2. 2016
6. 2. 2016

Novoroční setkání občanů na návsi
Tříkrálová sbírka s koledováním dětí po obci
6. krojovaný ples, pořádá Orel jednota Žatčany a KDU-ČSL (hraje Zlaťanka)
13. svépomocný žatčanský košt slivovice
Myslivecký ples s kapelou Relax, pořádá Myslivecké sdružení (hraje Relax)
Dětský maškarní ples, pořádá motobanda Vokuši
Ostatky – pochůzka po obci, pořádá SDH

5. 3. 2016
6. 3. 2016
12. 3. 2016
28. 3. 2016

Gymnastické závody Orla, pořádá Orel jednota Žatčany
Misijní koláč, pořádá Misijní klubko
Den pro obec, pořádá VŽP ZO Žatčany
Pondělí Velikonoční, pochůzka lidové muziky po obci

16. 4. 2016
23. 4. 2016
30. 4. 2016

Folklorní notování s Mužáky
Pochod do starého lesa, pořádá TJ Sokol
Pálení čarodějnic a sportovní odpoledne pro děti, pořádá SKV ZO Žatčany

8. 5. 2016
15. 5. 2016
22. 5. 2016
23. 5. 2016

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

11. 6. 2016

Motorámus Žatčany pro děti i dospělé, pořádá motobanda Vokuši

31. 8. 2016

Loučíme se s prázdninami – pořádá KDU-ČSL a SKV ZO Žatčany

25. 9. 2016
28 .9. 2016

Volejbalový turnaj „O pohár starosty“, pořádá SKV ZO Žatčany
Modelářský den, pořádá Alka

28. 10. 2016
30. 10. 2016
4. 11. 2016
13. 11. 2016
19. 11. 2016
27. 11. 2016

Pietní akt k výročí založení republiky, pořádá ZO Žatčany
Drakiáda, pořádá Alka
Lampionový průvod světlušek
Martinská zábava, pořádá Orel jednota
Miss aerobik, pořádá Orel jednota Žatčany
Rozsvícení vánočního stromu, pořádá ZŠ a MŠ a OÚ

4. 12. 2016
18. 12. 2016
26. 12. 2016
27. 12. 2016

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

Změna termínu vyhrazena. Akce budou upřesňovány na webových stránkách, v kabelové televizi a v obecním rozhlasu.
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Orel jednota Žatčany a KDU-ČSL Žatčany
si Vás dovolují pozvat na

6. KROJOVANÝ

PLES

který se koná v sobotu 9. ledna 2016
od 2o:00 hodin v orlovně v Žatčanech

Dechová kapela Zlaťanka ❀ Moravská beseda
Bohatá tombola ❀ Krojovaní vstupné dobrovolné
Cena vstupenky 100 Kč ❀ Rezervace míst 776 369 978

Srdečně zvou pořadatelé

Amatérský spolek dobrovolných degustérů spolu s Hospodou u Severů v Žatčanech Vás zve na

13. SVÉPOMOCNÝ ŽATČANSKÝ KOŠT SLIVOVICE
který se koná v Žatčanech v sobotu 16. 1. 2016
v prostorách Hospody u Severů (v případě velkého zájmu soutěžících a hostů v prostorách Orlovny)
Zúčastnit se můžete buď jako soutěžící po vyplnění a odevzdání přihlášky, nebo jako hosté.
Veškeré informace získáte v hospodě „U Severů.”

Pozvánka na myslivecký ples

Žatčanští myslivci srdečně zvou všechny spoluobčany na 39. ples,
který se koná v pátek 29.ledna 2016 v Orlovně
K tanci a poslechu zahraje skupina „RELAX“.
Připravena bude bohatá tombola, zvěřina a vepřové půlky.
V průběhu večera zatančí mažoretky z Lažánek, k večeři bude připraven srnčí guláš.
Srdečně zvou myslivci!
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Z AKCÍ V NAŠÍ VESNICI

Alka v roce 2015

Judo

Sokol

Aerobik

Orel

Volejbalový turnaj o pohár starosty

Den seniorů s jiřím Helánem

Martinské posezení u cimbálu
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