OBECNÍ ZPRAVODAJ
Vydává Zastupitelstvo obce Žatčany
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Náves období 1928-1935
- v popředí trafika pana
Ferdinanda Krásy
- mladé lípy
- v pozadí domek paní
Vágnerové č. 9, který byl
koncem války roku 1945
vybombardován a zcela
zničen

Vážení občané,
V minulém roce jsme vytvářeli finanční rezervy na výstavbu splaškové
kanalizace, nejdražší stavby v dějinách obce, která bude vlivem zvýšení DPH stát
celkem více než 40 milionů Kč. Již v letošním roce bude do výstavby vloženo 17
milionů Kč.
V současném období probíhá stavební řízení, vybírá se dodavatel díla a snažíme se o získání co nejvyššího procenta dotační podpory. Je možné, že až budete
číst další číslo Zpravodaje, budou již práce zahájeny. Spoléháme jako vždy v minulosti na Vaši podporu a spolupráci, s Vaší pomocí se dají lépe možné komplikace
provedení zvládnout.
Mimo kanalizace se připravuje výstavba zpevněných hlavních cest, mostu přes
Cezavu za hřištěm a výsadba pásem zeleně v katastru obce. Pozemkový úřad Brnovenkov má v záměru pokračovat v Komplexních pozemkových úpravách a na jejich
dokončení v terénu. Vklad do uvedených zřízení může v roce 2004 dosáhnout výše
přes 20 mil.Kč. Pozemkový fond ČR za účasti obce a ZD provede opravu vzhledu
a fasády Sýpky u dvora za 1,5 milionu Kč.
Plánované akce se uskuteční, pokud na ně budou poskytnuty žádané dotace ze
státních fondů. Vytvořené peněžní rezervy obce jsou na pokrytí vlastních nákladů
dostatečné. Nezapomene se ani na běžnou údržbu a opravy zařízení v obci a veřejných ploch zeleně.
Podporovat se opět bude společenská, kulturní a sportovní činnost organizací.
Pokud se podaří naše plány splnit , může být v letošním roce do katastrálního
území obce vloženo až 40 milionů Kč. Věříme, že se plány uskuteční a že
postoupíme o velký krok ke zvýšení úrovně vybavenosti v obci.
Ing. O. Zapoměl
starosta obce

Z jednání Zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce Žatčany se schází 16. ZO dne 11. 2. 2004
pravidelně 1 x za měsíc vždy druhou středu - Byl schválen výsledek inventarizace
majetku obce k 31. 12. 2003
na svých zasedáních, která jsou veřejná.
- Schválen návrh na vyřazení věcí v ZŠ
Hlavní úkoly, které byly projednány :
- Byl schválen rozpočet obce 2004 v
objemu příjmů i výdajů 13.125 tis. Kč
14. ZO dne 10.12.2003
- Projednán dopis obce Telnice a žádost - Schválení vstupu do svazku obcí Region
rodičů o nápravu učebních metod v ZŠ
Židlochovicko, smlouva o vytvoření a
- Schválení OZV 1/2003 o odpadech pro
stanovy
rok 2004
- Projednán výsledek vnitřní finanční
- Schválena výše poplatku za likvidaci
kontroly obce, bez závad.
odpadů v roce 2004 ve výši 400 Kč/občan - Bylo provedeno předběžné odsouhla- Provedena rozpočtová opatření
sení prodeje pozemku 292/2 pod
kotelnou v ZD
- Schválení financování provozu obce
do doby schválení rozpočtu 2004 podle - Bylo schváleno zveřejnění pronájmu porozpočtového provizoria
zemku p.č.908 Ovčírny k zemědělské- Schválení OZV 2/2003 o místních poplatmu využití.
cích
- Schváleno vyhlášení zákazu parkování
- Vydán příkaz starosty k provedení
vozidel na chodnících a pásech zeleně
inventarizace majetku k 31. 12. 2003
v celé obci
- Sestavení inventarizačních komisí
- Byla vyslechnuta zpráva o jednání sboru
- Schváleno uzavření smlouvy na likvidaci
zástupců KPÚ-investice do společných
odpadů 2004 se SITA - Moravia a.s.
zařízení budování stálých cest a bio- Cena vodného na rok 2004 bude
koridorů v terénu
21,60Kč + DPH / m3
- Schváleno zavedení sběru nového druhu odpadů - nápojových obalů (tetrapa- Byl schválen zápis do Kroniky obce za
ků)
rok 2002
- Schválen doplněněk zápisů do kroniky - Sběrem kovového odpadu v roce 2004
byl pověřen oddíl SK kopaná (fotbalisté)
obce za období 1990 - 1998
- Projednání tradiční novoroční oslavy - Bylo schváleno poskytnutí příspěvku
organizacím v obci pro rok 2004
s ohňostrojem
15. ZO dne 14. 1. 2004
- Projednání předběžného výsledku plnění
rozpočtu 2003, příjmy 7 577 tisíc Kč,
výdaje 5 123 tisíc Kč, přebytek 2 454 tisíc
Kč přejde do úspor na kanalizaci
- Schválen návrhu rozpočtu obce na
rok 2004 ve výši příjmů i výdajů 12 762
tisíc Kč
- Schválen smlouva o bezplatném převodu zařízení cyklostezek pořízených pro
Cezavu a jeho převedení na jed-notlivé
členské obce
- Aktualizace seznamu prací pro rok 2004
- Schváleno zadání změny č. II. územního
plánu obce po projednání s JmK
- ZO bere na vědomí výsledek tříkrálové
sbírky 21.125 Kč

17. ZO dne 25. 2. 2004
- Projednán a schválen text zadání výběrového řízení na podtlakovou kanalizaci
- Schváleno uzavření mandátní smlouvy
na výběr dodavatele prací
- Schválení počtu a adres oslovených
stavebních firem pro výběrové řízení
- Schválení žádosti na poskytnutí příspěvku z PRV na opravu sousoší Nejsvětější Trojice
- Projednáno podání žádosti o příspěvek
z PRV na pomník všem obětem válek
- Ukončení likvidace pojistné události
mobilního telefonu
- Rozdání dopisů o přiznání příspěvků
organizacím v roce 2004
O.Zapoměl, starosta obce

Výsledek hospodaření obce za rok 2003 a schválený rozpočet
pro rok 2004
SR

Skut.

SR

2003

2003

2004

Daň ze záv. činnosti
844
917
Daň z příjmů fyz.osob
555
368
Daň vybíraná srážkou
60
58
Daň z příjmů práv.osob
978 1004
Daň z příjmů obce
0
0
DPH
1446 1513
Daň z nemovitosti
740
878
Správní a místní poplatky 60
59
Poplatky za odpady
205
210
Za rozhlas a televizi
105
110
Za tenisové hřiště
12
17
Ostatní příjmy za služby
10
9
Odvody PO
0
27
Pronájmy pozemků a
130
143
nem.
Úroky a zisk
470
63
Sankční platby a vratky
0
0
Ostatní nedaňové příjmy 57,1
95
Příspěvek na investice
30
47
(přípojky vody a kabel.
tel.)
Dotace souhr. vztahu
66,9
67

900
400
65
1000
0
1550
800
60
260
115
15
10
27
130

Příjmy v tis. Kč

Účelová dotace na
školství
Dotace na hasiče
Dotace-město
Židlochovice
Dotace ze SVR
Účelové dotace
Příjmy celkem

SR

Skut.

SR

2003

2003

2004

Doprava
72,5
Pitná voda
70
Kanalizace
7962
Mateřská škola
7
Základní škola
2522,5
Školní jídelna
5
Knihovna, kronika
74,4
Oprava památek
173,9
Kulturní akce,fara
156
Dar narozeným dětem
0
Rozhlas a televize
90
Tělovýchova a mládež 145
Myslivecké sdružení
1
Veřejné osvětlení
160

70
57
28
6
2498
4
50
39
154
0
45
141
1
85

60
60
8000
0
650
0
55
700
80
50
200
160
0
160

450
0
50
30

Pohřebnictví
Územní plánování
Rozvoj obce
Odpady

50
25
30
365

11
16
30
350

50
100
0
450

94

250

207

300

65

58

80

6
112

0
60

613
560
10

606
501
8

670
650
227

36
19

35
5

0
0

13 592

5123

13125

Výdaje v tis. Kč

1916

1916

0

Péče o vzhled obce
a veřejnou zeleň
Stravování důchodců

6,6
27,4

6
27

0
0

Přísp.na indiv.dopravu
6
Požární ochrana
123,7

24
19
7762

24
19
7577

0
Zastupitelstvo obce
0
Místní správa –OÚ
5956 Ostatní činnosti,
rezerva
Odvod dotace na FÚ
Referendum
5160
1646
6806

Zůstatek z minulých let
Zůstatek r. 2003+ min.let
Prodej podíl. listů
Financování celkem

3000
0
0
-2454
2830
0
5830 -2454

CELKEM
PŘÍJMY +
FINANCOVÁNÍ

13592 5123 13 125 CELKEM VÝDAJE

Vysvětlivky :
SR – schválený rozpočet ( předpokládané příjmy a plánované výdaje pro uvedený rok)
Všechny výdaje musí být pokryty příjmy daného roku. Pokud tyto příjmy nestačí, musí se dokrýt tzv.
financováním. Tvoří ho např. rezerva z minulých let, půjčky, úvěry, prodej podílových listů.
Skut. – skutečné příjmy a výdaje k 31.12.2003

Zhodnocení roku 2003
Protože nedošlo k plánované výstavbě kanalizace, nebyla naplněna příjmová ani výdajová část
rozpočtu. Výše příjmů i výdajů celkem 13.592 tis. Kč byla ve skutečnosti naplněna v příjmech
na 7.577 tis. Kč (55,75 %), ve výdajích bylo vynaloženo 5.123 tis.Kč, přebytek roku 2003 v sumě
2.454 tis.Kč posílil vytvářenou rezervu obce. Rozdíl v příjmech -6.015 tis. Kč vznikl tím, že nebylo
nutné použít doplnění příjmů z vlastních zdrojů.
K rozpočtu roku 2004
V rozpočtu je opět v plánu zařazena vysoká položka 8.000 tis. Kč na kanalizaci, která bude
letos stát 17.000 tis. Kč. Rozpočet roku 2004 je vyrovnaný zatím na celkovou sumu 13.125 tis. Kč
příjmů i výdajů. Mimo uvedený náklad na kanalizaci se poskytuje z vlastních zdrojů 650 tis.na
školství, 700 tis. na opravu památek (oprava Sýpky, pomník obětem válek, oprava sousoší
Nejsvětější Trojice), 750 tis. na likvidaci odpadů a údržbu zeleně a 1.320 tis. na veřejnou správu a
režii obce, dále je vyčleněna rezerva 357 tis. Kč. Finanční prostředky, které do provozu a investic
vkládá obec, jsou v plném rozsahu připraveny. Mimoto v průběhu roku postupně obdržíme státní
příspěvek na základní školství t.j. ještě 1.600 tis.Kč. Rozpočet obce může na konci roku poprvé
překročit hranici 20 mil. Kč. Pro posouzení sdělujeme, že základní objem ročního rozpočtu
v dlouhodobém průměru činí 5,2 - 5,5 mil. Kč, ostatní peníze budou z rezerv obce a ze státních
zdrojů.
O. Zapoměl, starosta obce

Statistika obyvatel
Celkový počet obyvatel k 1.1.2003
Věkový průměr občanů v obci
Narození
Úmrtí
Přihlášení k trvalému pobytu
Odhlášení z trvalého pobytu
Celkový počet obyvatel k 31.12.2003
Noví občánci roku 2003:

763 ( 307 mužů, 321 žen, 135 dětí do 15 let)
39,6 ( 38,5 muži, 40,7 ženy)
+ 5 dětí
- 7 občanů
+27 občanů
- 12 občanů
776 ( 312 mužů, 329 žen, 135 dětí do 15 let)
Julie Růžičková , Jan Procházka, Anežka Fialová,
Lukáš Klíč, Magda Harvánková
Rozloučili jsem se s těmito spoluobčany :
Ladislav Koutný, Josef Hladký, Jaroslav Kalvoda,
Ivana Tůmová, Jarmila Hnilicová, Věra Krejčí,
Anna Otřísalová
V uplynulém roce byly uzavřeny 3 sňatky a 2 manželství byla rozvedena.
J.Jašová, OÚ

Překážka silničního provozu u Sýpky ZD
Na silnici do obce se loni na podzim vlivem vysokých letních teplot vytvořila zvětšující se propadlina. Místní pamětníci vědí proč. V uvedeném místě byl v minulosti vodní náhon ke "Starému
mlýnu na hrázi", kterým protékala voda na mlýnské kolo. Vedle okraje vozovky a také okraje klenby mostku se propadl asfalt, hlína a vozovka klesla. Stav se řešil urgencí, podané Správě a údržbě silnic. Ta o existenci podzemní klenby nic nevěděla, přizvaní technici , kteří měli zajistit nápravu, navrhli klenbu probagrovat, zasypat kamenem, zabetonovat a položit asfaltový koberec.To by
mělo stát několik set tisíc korun.
Naše obec nemůže rozhodovat o technickém postupu, ale požadovala šetrnější způsob, aby
se klenba zachovala. Kdo z nás ví, jestli se jednou nebude mlýnský náhon, mostek a mlýnské kolo
znovu obnovovat, je to přece kus historie naší obce a Slavkovského bojiště.
Otázkou je, zda nechat starou historickou klenbu zničit nebo ji zachovat pro budoucnost? Zimu
jsme přečkali a do provedení opravy snad ještě ten měsíc vydržíme. Náš návrh řešení požaduje
prostoru po stranách uzavřít, zaplnit tekutým hutněným pískem, vedle klenby dobetonovat a zaasfaltovat. I tak si provedení opravy vyžaduje projednání v orgánech, vypracování projektu a vyřízení
stavebního povolení. Přislíbený termín provedení je jaro 2004.
Petr Jaša, místostarosta

Oznámení o vyřizování dopravní agendy
Od 1. ledna 2004 převzal Městský úřad
Židlochovice vyřizování veškeré dopravní
agendy pro naši obec.
Odbor dopravy sídlí v nové budově MěÚ
Židlochovice, Nádražní 750 (za mostem naproti
autobusovému nádraží).

řidičské průkazy
547 428 731
dopravní přestupky
547 428 733-4
evidence vozidel
547 428 735-6
zvláštní stavební úřad
547 428 732
technická způsobilost vozidel 547 428 737
Úřední hodiny:
po, st 8 – 17 hodin
J. Jašová, OÚ

.

Tříkrálová sbírka 2004
Začátkem ledna proběhla v naší vesnici již
po čtvrté Tříkrálová sbírka, kterou organizuje
Česká katolická charita pro potřeby lidem
v nouzi. V Žatčanech chodily vybírat dvě
skupinky. První vedl František Hladký ml. a byli
v ní chlapci: Jan Dolák, František Klein
a Štěpán Lautrbach. Skupinku dívek vedla
Alžběta Zezulová s děvčaty Nikolou Dolákovou,
Evou Jašovou a Alžbětou Sedláčkovou.

Děti vybraly celkem 21 125,- Kč.
Pro srovnání uvádíme dosavadní
částky v Žatčanech:
2001
19 986,60
2002
21 810,00
2003
26 139,00
2004
21 125,00

vybrané

Všem dárcům upřímně děkujeme.
vk

Z KULTURY
Pozvánka do obecní knihovny
V roce 2003 bylo do naší knihovny
zakoupeno 195 nových knih. Rozvinula se také
spolupráce s knihovnou ve Šlapanicích, která
nám bude knihy pravidelně půjčovat, a tím se
množství nabízených titulů ještě více rozšíří.

R. Křesťan- Podkovaná blecha – humoristický
román
H. Růžičková – Mezi životem a smrtí
Josef Klíma – Boží mobil
Jan Kratochvíl – Český a slovenský exil 20.
století – 3 díly
Přijďte si vybrat, knihovna je otevřena každý E. Gogeta – Galerie géniů – Kdo byl kdo
pátek od 17 do 19 h v budově MŠ.
Gilbert Schlogel – Sága chirurgů – 3 díly
Borovička – Ukradli bohům smrt
Novinky:
Hašek – Osudy dobrého vojáka Švejka
J.K. Rowlingová - Harry Potter – 5 dílů
R. Ludlum – Pařížská hrozba – špion. román
J.K. Tolkien – Pán prstenů – 3 díly
Pochert – Domácí kutil
J. Brocková – Koně – encyklopedie
Paulo Coelho – Jedenáct minut, Alchymista
M. Bramwell – Oceán - chraňme si svět
Morganová – Poselství z věčnosti, Poselství
T. Deary – Děsivé dějiny – Drsná doba
od protinožců
kamenná
T. Deary – Děsivé dějiny- Prohnaní Přemyslovci Životopisy:
Nataša Gollová, Adina Mandlová, Julius
Junior s.r.o. – Čtení ke krbu aneb jiné povídky
Satinský
Březinová – Trosečníci
Cestopisy:
Mydlíková – Inspirace pro šikovné ruce
Mini státy Evropy, Řím, Tatry
B. Woodová – Modrý kámen, Hořké tajemství
Agáta Christie – Není kouře bez ohýnku,
M. Lengálová, knihovnice
Smysluplná vražda

Ohlédnutí za výstavami
Výstava Veroniky Jarošové
Na přelomu tohoto roku se poprvé představila veřejnosti mladá autorka Veronika Jarošová,
která v prostorách žatčanské fary vystavila soubor obrazů, akvarelů a kreseb. Nebyly zde
prezentovány pouze školní studie portrétů a drapérií, ale již samostatné práce, jejichž tématem
byly zapomenuté, zdánlivě nepotřebné věci z našeho bezprostředního okolí (mlátička, vazač,
schodiště, kladiva), ale i kraje vzdálené Britské Kolumbie.
Za pozornost stojí také technika enkaustiky, kterou vystihla rozmanitou strukturu lastur a
hvězdic na mořském pobřeží. Při slavnostní vernisáži zazpívala krásné spirituály žatčanská farní
schola. Návštěvnost výstavy byla vysoká. Pro ty, kteří výstavu neviděli, máme dobrou zprávu ještě před prázdninami se připravuje výstava „Tři mladí z Kouta“, kde uvidíte kromě obrazů
Veroniky Jarošové také fotografie Martina Kostyála a keramiku Lucie Hlouchové.
Brněnští stavitelé 30. let
Galerie Architektury, Starobrněnská 16/18 Brno připravila v lednu 2004 výstavu z tvorby tří
neprávem opomíjených brněnských prvorepublikových architektů a stavitelů – bratří Viléma
a Aloise Kuby a Václava Dvořáka (1900-1984), který projektoval v naší obci budovu Sokolovny
a rodinnou vilku v Koutě č.p. 23 (nyní rodina Sýkorova), kde také v letech 1919-1925 žil. K výstavě
Brněnští stavitelé 30.let vyšel i stejnojmenný katalog s prakticky kompletní dokumentací staveb.
K. Jarošová

Pozvánka na výstavu
V rytmu letu bělásků
Dům umění města Brna, Malinovského náměstí 2, nabízí ve spolupráci s Jihomoravským
krajem zajímavou výstavu na téma přírody, pojmenovanou V rytmu letu bělásků.
Svoji tvorbu zde představuje 11 současných výtvarných umělců z České republiky, Slovenska
a Rakouska. Soubor obrazů, soch, instalací a dokumentů připomíná ve světě přeplněném násilím
potřebu úcty a lásky k přírodě. Na této netradičně pojaté výstavě si můžete povšimnout na obraze
i živě zastoupených kukuřičných stvolů od Fialů ze Žatčan.
Otevřena je do 28. března denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin.
K.Jarošová

MK ALKA se představuje
Náš oficiální název zní – Modelářský klub ALKA Žatčany, občanské sdružení. Vznik sdružení
je datován k 25. 11. 2003.
Jsme příznivci skoro všeho, co se týká modelařiny. Nejsme žádní profíci, jen amatéři ( nutno
poznamenat, že někteří dobří) , co chtějí věnovat svůj volný čas nejen sobě ale i ostatním. Hlavním
cílem sdružení je práce s mládeží, rozvoj technické a manuální zručnosti a dovednosti. Probudit
v ní zájem a chuť něčeho dosáhnout. Mnozí znají ten krásný pocit, když vlastníma rukama vyrobí
model letadla, auta, rakety nebo lodě a ono to letí, jezdí, prostě funguje. Cesta, na kterou jsme se
vydali, není jednoduchá. Věříme ale, že bude úspěšná, že času věnovaného tomuto koníčku
nebude nikdo z členů MK ALKA litovat.
Dne 22. 2. 2004 byli přivítáni první modeláři z řad žatčanské mládeže. Seznámili se s klubovnou, ve které budou rozvíjet svůj modelářský talent. Příležitost k tomu budou mít zatím každý pátek
v odpoledních hodinách, ale také v jiné dny, a to podle zájmu. Příkladem jsou jarní prázdniny
s každodenním provozem klubu. Prostory jsou upraveny v bývalé dílně ve dvoře ZŠ Žatčany.
Snažíme se vytvořit takové podmínky, aby se každému, kdo mezi nás přijde, v klubu líbilo a dobře
pracovalo.
Pro naše členy připravujeme také výlety nejen za létáním, ale i za zajímavými lidmi.
S výsledky naší činnosti, úspěchy i nezdary, průběžně informujeme na našich internetových
stránkách www.mkalka.cz
P. Kostyál

Kulturní a společenské akce v Žatčanech
11. ledna - Tříkrálová koleda
Tříkrálová koleda je tradiční vánoční besídka, které se zúčastňují děti z mateřské a základní
školy a ostatní žatčanské děti. Bývá hojně navštívena jednak samotnými rodiči dětí, tak i ostatní
veřejností, která s povděkem přijímá horlivé snažení zejména těch nejmenších.
V letošním programu byla zastoupena vánoční i zimní poezie, hra na kytaru, flétnu i harmoniku,
vystoupení dívek z kroužku aerobiku a vtipná scénka od dětí ze školní družiny.
Za doprovodu hudby místní scholy děti předvedly Živý Betlém. Na závěr si všichni přítomní
zazpívali tradiční vánoční píseň Narodil se Kristus Pán a tím se rozloučili s vánoční dobou.
vk
16. ledna - Myslivecký ples
Také letošní ples se těšil velké návštěvnosti. Hrála těšanská skupina Modul. Tradicí se již staly
zvěřinové speciality a bohatá tombola. Hlavní cenu – divočáka – si letos odvezli hosté
z Nesvačilky.
es
1. února – Dětský karneval
Po loňské výborné zkušenosti ho zajišťovala opět agentura Vendulka s programem „Duo
Tetiny“. Díky bohaté tombole si každý malý návštěvník odnesl malou pozornost. Děkujeme všem
místním sponzorům.
es
7. února - Country bál v Žatčanech
Pořádala ho v sále orlovny countryová a trampská skupina Mrak z Nesvačilky. Přítomni byli
zejména přespolní příznivci této skupiny. V sále vládla veselá a příjemná atmosféra, součástí bálu
byla i bohatá tombola. Někteří návštěvníci byli oblečeni v typickém trampském oblečení. Každý,
kdo přišel na bál,si dobře zatančil a zazpíval. Přijďte se příště pobavit i vy!
vk
20. února – Ostatková zábava
Je tradičně zajišťována našim Sborem dobrovolných hasičů. Měla i letos dobrou návštěvnost,
a to i díky kapele RIO Křenovice, která na zábavě hrála. Ze 115 přítomných si na hlavní
ceně – uzeném seleti – pochutnávali Chmelíkovi z Kouta.
es
21. února – Masopustní průvod masek
Díky SDH, kteří ho každoročně organizují, se stal hezkou tradicí, kterou se stále daří udržovat.
Všem, kteří se ho zúčastňují, patří naše poděkování.
es
22. února – Dětské radovánky
Navázaly na masopustní ostatkovou zábavu. Děti prožily hezké odpoledne se soutěžemi
a tombolou. Ples se líbil hlavně našim šesťákům a sedmákům, pro které náš nový spoluobčan
p. Haman připravil na závěr malou diskotéku.
es
5. 3.
28.3
19. 3.
8.-10.4.
12.4.
16.4.
24.4.
30.4.
duben
duben
9.5.
16.5.
květen
květen
5.6.
6.6.
7.6.
25.6.

Historie Kouta, výstava a beseda – p. Sedláček, kronikář obce
Předvelikonoční výstava
Obrázky z Himalájí, výstava a beseda s diapozitivy
Tradiční hrkání ve svatém týdnu
Pomlázková pochůzka s místní lidovou hudbou
Pašijové hry - ochotníci z Podivína
Pochod dětí do starého lesa spoj. se soutěžemi
Pálení čarodějnic
Výstava modelů letadel
Naši furianti – Tylovo divadlo Újezd u Brna
Volejbalový turnaj o pohár starosty obce
Oslava svátku matek
Beseda o létání a historii létání
Cyklistický výlet žen do Šenkvic
Předhodová zábava
Průvod stárků, krojované hody pod májí
Krojované ženišské hody
Táborák ke konci školního roku

Obec
MŠ Žatčany
Orel
Farní společenství
Farní společenství
Farní společenství
Sokol
Farní společenství
MK ALKA
Orel
Obecní úřad
Orel
MK ALKA
Sokol
Orel
Orel
Orel
Orel

červen

Tři mladí z kouta – výstava na faře

Farní společenství

Mateřská škola „Sluníčko“
V letošním školním roce 2003/2004 navštěvuje naši Mateřskou školu „Sluníčko“ 25 dětí, o které
se starají dvě učitelky, kuchařka a školnice.
Během uplynulých školních měsíců navštívily děti několik divadelních a kouzelnických
představení v okolních MŠ nebo divadlech v Brně. Do naší školy docházela i odbornice z logopedie, která se věnovala dětem se špatnou výslovností. Naše děti se účastní i akcí mimo školu,
například při soutěžích „Sport pro všechny“ v Brně Pisárkách. Na podzim jsme byli v žatčanském
zemědělském družstvu na vinobraní. Zdařilo se nám i „Strašidlovské odpoledne“ v naší škole –
plné her a soutěží nejen pro děti, ale i pro dospělé.
Před Vánocemi si děti přichystaly besídku pro rodiče a nechyběly ani dárečky pro radost. Pro
všechny nejen žatčanské občany jsme připravili den otevřených dveří s názvem „Mikulášská
výstavka“. Také u nás se rozdávalo pololetní vysvědčení a opět jsme zahájili hodiny plavání
v krytém bazénu Blučina. I u nás dováděly masky a probíhal karnevalový rej.
A co připravujeme? Zápis do MŠ Sluníčko, den otevřených dveří v naší škole „Jaro kolem nás –
všechno kvete a voní“, „Sluníčkové odpoledne“ na zahradě, výlety do přírody a spoustu dalších
akcí, o kterých jistě od svých nejmenších brzy uslyšíte.
I. Cábová

Pozn. redakce:
Uvítáme Vaše náměty a příspěvky do dalších čísel Zpravodaje. Můžete psát svoje tipy na
výlety, zajímavosti z přírody, ekologie, dotazy, recepty, pozvánky atd. Budeme také rádi, když nám
zapůjčíte vaše historické fotografie. Uzávěrka příštího čísla zpravodaje je 1.6. 2004.

ZE SPORTU
SK Žatčany
Fotbalistům se v uplynulé podzimní části
příliš nedařilo. Muži jsou ve IV. třídě na posledním místě a získali pouze jeden bod. Dorost
a žáci jsou na tom o něco málo lépe – obojí
obsadili ve svých soutěžích shodně předposlední místa (dorost získal 6 bodů za 2
vítězství, žáci 3 body za 1 vítězství). A tak čest
žatčanského fotbalu zachraňují pouze hráči
přípravky, kteří jen jednou prohráli a jsou
na druhém místě tři body za vedoucími
Šlapanicemi.
Přípravu na jarní část sezóny zahájili
fotbalisté hned po novém roce. Všechna
družstva trénují pravidelně jednou týdně
v místní Orlovně. Kromě toho každou druhou
sobotu zajíždějí do haly v Brně – Chrlicích.
Jak to umožní počasí, přejdou s přípravou
ihned na fotbalové hřiště.

Jarní část sezóny bude zahájena na Velikonoce, tj. sobotu a neděli 10. a 11. dubna těmito
zápasy:
přípravka
- sobota 10. dubna v 13,45 hod.
Žatčany - Šlapanice
žáci
- neděle 11. dubna v 13,45 hod.
Žatčany - Židlochovice
dorost
- sobota 10. dubna v 16,00 hod.
Žatčany - Šlapanice B
muži
- neděle 11. dubna v 10,30 hod.
Žatčany - Měnín B
Zvlášť zajímavý boj slibuje především utkání přípravky se Šlapanicemi, protože se jedná
o boj o první místo v tabulce. V případě, že by
naši nejmladší fotbalisté oplatili Šlapanicím
podzimní porážku a vyhráli, dotáhli by se na ně
bodově. Aby se však dostali do čela tabulky,
museli by zvítězit minimálně o 10 branek.
A. Sedláček

Mistr světa ve stolním tenise pocházel ze Žatčan
Jmenoval se Jindřich Lauterbach. Narodil se
v naší obci a prožil zde i díl svého mládí. Jeho
rodiče vlastnili obchod na návsi v domě č.16,
který prodali p Jouzovi a odstěhovali se do Brna.
Na původním místě dnes stojí dům č.306, bydlí
tam rodina Sedláčkova.
Studoval na Obchodní akademii v Brně
a stal se reprezentantem Československa
ve stolním tenise.
V roce 1931 se družstvo ČSR dostalo až
do finále Mistrovství světa, ale mistry se stalo
Maďarsko. V roce 1932 družstvo ČSR ve finále
porazilo Maďarsko 5:3 a stalo se mistrem světa.
Rozhodující pátý bod získal právě náš rodák

Jindřich Lauterbach.
Co bylo dál? Nadějný mladík, který se
zařadil do světové špičky, brzy onemocněl
s rukou a byl v dlouhodobém léčení. Po vyléčení již nemohl dále intenzivně trénovat a hrát,
jeho ruka potřebovala klid. Mezi elitu ve stolním
tenise se mu již nepodařilo vrátit.
Pokud mohl, chodil pravidelně na všechny
ligové zápasy, byl vždy elegantní a jen málokdo
věděl, kdo ten pán je a co uměl.
Dodatek autora: v roce 1963, ve stejném věku,
hrál za ČSR na Mistrovství světa ve stolním
tenise další náš rodák Jan Chmelík.
Náš rodák Ing. Jan Fiala CSc.

EKOLOGIE

Víte, že v Brně pracuje Ekologická poradna Veronica?
Sídlí na Pánské 9 a je otevřena ve dnech
pondělí až čtvrtek 9-17 h., v pátek 9-14 h.
Poradna Veronika provozuje „Zelený telefon“
542422750, na kterém můžete získat informace
o životním prostředí,ekologickém zemědělství
a biopotravinách, kvalitě vody, o ekologickém

stavitelství a možnostech úspor energie (možnost zapůjčení měřičů spotřeby energie např. pro
pračky nebo ledničky) a spotřebitelská poradna.
Návštěvníkům poradny je kromě služeb poradce
k dispozici i rozsáhlá knihovna a videotéka.
K. Jarošová

Historická výročí obce v roce 2004
r. 1634 - před 370 lety zanikla samostatná
místní farnost ( duchovní správa přešla do
Újezda). Morovou ránu v roce 1616 přežilo jen
28 osadníků. V té době mohlo ve vsi žít přes
300 lidí (v roce 1200 měla 300 obyvatel),
podlehlo tedy morové epidemii více jak 90 %
obyvatel. Malý počet věřících způsobil zánik
samostatné farnosti, obnovena byla až v roce
1930.
r. 1794 - před 210 lety byl prodán obecní
dům (Rathaus)
O domě číslo 27 (nyní Severův hostinec) víme,
že jej v 2. polovině 19. století vlastnil Václav
Otřísal z Rychmanova a zřídil si tam hostinec.
V té době se v hostinci konávaly všechny
kulturní a společenské akce (sokolovna a orlovna ještě neexistovaly). Z dochovaných písemností víme, že hostinský Otřísal žádal o
povolení taneční zábavy ,, na den 20.,21.a 22.
října 1889 po odpoledních službách Božích do
12 hodin s půlnoci.“. Byly to tzv. císařské hody
a jak je zřejmé, slavilo se a tancovalo se od
neděle do úterka.
r. 1794 - před 210 lety byla na panství
chrlickém zrušena robota
Vesničanům už nebyla ukládána povinnost
pracovat v určitých dnech týdne na panském.
r. 1834 - před 170 lety byl Žatčanský rybník
vypuštěn
V roce 1561 je zmiňováno 5 rybníků: Žatčanský (byl největší), Nesvačil, Hranečník, Jezírko
a Nadymač, v němž se choval potěr. Postupně
byly vypouštěny a měněny v ornou půdu. O
Žatčanském rybníku bylo známo, že ryby z
něho byly kvalitní a dobře se prodávaly až do
Vídně. Po závěrečné bitvě u Slavkova, která se
odehrávala také kolem rybníka, se roznesla
nepravdivá zpráva, že v rybníku utonulo velké
množství vojáků. Od té doby poklesl odbyt ryb,
rybářství bylo ztrátové, proto rybník vypustili.
r. 1864 - před 140 lety připadla ves
Biskupství brněnskému.
Za feudalismu vlastnila veřejný majetek šlechta
nebo církev a pronajímala jej tzv. manům, kteří
pak pro ně sloužili vojensky, konali různé služby
a platili peněžitý plat i různé dávky
(Hosák ,, Dějiny Žatčan“). Po zrušení feudálního zřízení byla ves propůjčena jako statek (pod
dozorem státu) Biskupství brněnskému.

r. 1914 - před 90 lety vypukla 1. sv. válka
Vyhlášena byla 28. července 1914 a skončila
11.11.1918. Krutě postihla také naši vesnici. Do
rakousko-uherské armády narukovalo během
války 178 mužů, na bojištích jich padlo 23.
r. 1934 - před 70 lety byla postavena orlovna
Stará orlovna, koupená v roce 1925 od
hostinské paní Adlerové, byla ve špatném
stavebním stavu. Na stálé opravy nebyly
peníze, v roce 1934 dokonce hrozilo sesutí
střechy a některých zdí. Mladší členové Orla
prosadili stavbu novou. V červnu 1934 byla
stará budova zbořena, začátkem července
uspořádána slavnost kladení základního kamene a následující dny se s velkým elánem začalo
podle projektu arch. Vladimíra Richtera
z Měnína stavět.Za pouhé čtyři měsíce, třetí
říjnovou neděli, na císařské hody, byla v novém
sále pořádána taneční zábava. Úplně
dokončená orlovna byla 2. června 1935
slavnostně otevřena.
r. 1954 - před 50 lety byl v obci zřízen první
útulek pro děti
Byl určen především pro děti členů JZD.
V útulku se nevařilo, na oběd děti odcházely
domů a pak se zase vracely. V roce 1966 byla
zřízena mateřská škola na bývalém OÚ v Třebomyslicích, tím útulek zanikl.
r. 1954 - před 50 lety se poprvé v obci
vyskytla mandelinka bramborová
Několikaleté pátrání po mandelince bylo v červenci 1954 ,,korunováno“ úspěchem. Po dvou
dnech pátrání se podařilo na dvou pozemcích
mandelinku objevit. Proti rozmnožování byl
použit Dynocid. Pátracích akcí na mandelinku
se zúčastňovala většinou školní mládež.
r. 1994 - před 10 lety byla dokončena
plynofikace celé obce
I. etapa plynofikace obce byla zahájena v roce
1993, na jaře roku 1994 byla investice dokončena. Na topení uhlím se ve většině domácností jen vzpomíná. Zpočátku bylo instalováno
221 přípojek, postupně přecházely na plyn další
nové a opravené domy. V současnosti topí
pevnými palivy jen 10 domů, několik dalších má
vytápění elektrické. Spad popílku a jiných
škodlivin na obec se snížil o 110 tun ročně.
Josef Sedláček, kronikář obce
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