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Březen  2005

Letecký pohled na žatčanský kostel a hřbitov  Foto: MK Alka

Vážení spoluobčané,

od zahájení roku 2005 uplynulo již pár týdnů, užili jsme si poměrně netradičního teplého
počasí,  které  v posledních  týdnech  přešlo  na  nečekaně  dlouhé  mrazivé  období  se  sněhem  a
dopravními potížemi. Velikonoce jsou před námi a s nimi se otevírá i vidina příchodu jara, které se
letos proti dlouhodobým skutečnostem opozdilo. S nástupem jarního počasí se otevře období vyšší
pracovní náročnosti života.

Zastupitelstvo obce má projednán postup  a rozsah  prací,  které by se měly v roce 2005
vykonat. Netrpělivě čekáme na první jarní den, který je letos dnem zasedání Rady Státního fondu
životního prostředí. Na zasedání se budou projednávat žádosti obcí o dotaci na velké investiční
záměry. I naše žádost by měla být projednána a pokud to dopadne dobře, je naděje, že se budeme
moci pustit do výstavby splaškové kanalizace, o kterou již několik roků usilujeme. Všechno závisí
na tom, aby měl fond co rozdělovat.

V dubnu bude instalován památník obětem válek.



V rámci  běžné  údržby se připravuje  prořezání  suchých větví  ze  stromů veřejné  zeleně,
úklidy všech ploch, dosadba stromů a keřů, dorovnání obecních cest,  oprava chodníků a jiných
prostor v obci.

Usiluje  se  o zahájení  opravy sýpky u dvora, finanční účast  obce na jejím provedení je
schválena v rozpočtu roku, vše je odvislé od zabezpečení akce Pozemkovým Fondem ČR, který je
správcem zemědělského majetku státu a bude i opravu organizovat.

Velké úsilí se věnuje obnově žatčanského kroje.
První čtvrtletí letošního roku uzavírají velikonoční svátky. Přeji Vám jejich pěkné prožití a

těším se na Váš elán a nadšení, se kterým se znovu pustíte do úprav svých domů a předzahrádek.
Ing. Oldřich Zapoměl, starosta obce

Ze zastupitelstva obce

27. zasedání dne 12. 1. 2005 
• starosta předložil k seznámení  výsledek  čerpání rozpočtu obce za rok

2004:
Příjmy dosáhly stavu 9.044 tis. Kč
Výdaje činily 6.307 tis. Kč
Přebytek 2.737 tis. Kč 

• návrh rozpočtu obce na rok 2005
Návrh rozpočtu počítá s výstavbou nové kanalizace, položky jsou bez žádané dotace na
I.etapu:

Příjmy 1.436 tis. Kč
Výdaje11.436 tis. Kč

• vyhodnocení  dotazníku  k umístění  památníku  obětem  válek  zveřejněném  v Obecním
zpravodaji,  vydaném  v prosinci  2004.  Ze  600  možných  bylo  odevzdáno  celkem  231
dotazníků, tj. 38,5 %. Neplatné byly 4 dotazníky.

Pro jednotlivé pozice se vyslovilo:    před domem č.1.   87 hlasů
před domem č.19 14 hlasů
na původním místě 48 hlasů
před školou 72 hlasů
na jiném místě   6 hlasů
celkový součet         227 hlasů

         Zastupitelstvo obce děkuje všem, kteří formou dotazníku vyjádřili svůj názor. 
• sestavení seznamu veřejně prospěšných prací a úkolů pro rok 2005
• po provedené Komplexní pozemkové reformě je stav vlastních pozemků obce 633.440 m2

v ceně 2.990 tis. Kč
• narozenému dítěti Gabriele Konečné, Žatčany 49 byl schválen dar 5.000,- Kč 
• novým velitelem zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů byl zvolen Radek Tichý 
• odstupujícímu veliteli  jednotky Oldřichu Tichému byla poskytnuta za jeho dlouholetou

činnost mimořádná odměna
• Se  změnou  zákona  o  dani  z  nemovitosti  přešla  na  všechny  vlastníky  pozemků

v katastrálním území Moutnice, Nesvačilka a Žatčany povinnost podat již pro rok 2005
daňová přiznání. Termín podání byl v těchto případech prodloužen do 30. 4. 2005. Obecní
úřady jsou připraveny všem pomoci.



28. zasedání dne 9. 2. 2005 
• projednán  a  schválen  závěrečný  protokol  o  provedené  inventarizaci  majetku  obce

k  31.12.2004. 
• návrh rozpočtu obce na rok 2005 byl po dobu stanovenou zákonem vyvěšen na úřední

desce obce byl bez připomínek schválen:
příjmy rozpočtu 11.436 tis. Kč
výdaje rozpočtu       11.436 tis. Kč

• Bylo rozhodnuto, že na obnovu technologického vybavení školní kuchyně ZŠ bude podána
na JMK žádost  o  poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova 200 tis.  Kč. Celkový
náklad bude činit 450 tis. Kč.

• Ředitelka ZŠ Žatčany Dr. Šklíbová zaslala písemné oznámení o ukončení své pedagogické
činnosti  se  skončením  tohoto  školního  roku.  Na  uvolněné  místo  ředitele  školy  bude
vyhlášeno konkurzní řízení.

• Starosta  a místostarosta  se  sešli  s manželi  Pirnerovými a projednali  podmínky umístění
památníku obětem válek před jejich domem č.1. Na jednání došlo k dohodě, se kterou ZO
souhlasilo.

• Nová  smlouva  o  pronájmu  sokolovny na  tělesnou  výchovu  žáků  ZŠ  byla doporučena
k uzavření.

• ZO projednalo žádosti organizací a spolků v obci a poskytlo příspěvek z rozpočtu obce na
jejich činnost v roce 2005:    MK Alka        15 tis.Kč

SK kopaná 30 tis.Kč
Orel 38 tis.Kč
Sokol 34 tis.Kč
SDH   2 tis.Kč
Myslivci   4 tis.Kč

• sběrem kovového odpadu v roce 2005 byla pověřena Jednota Orel
• projednána zpráva Policie ČR o bezpečnostní situaci v obci za rok 2004; bylo spácháno

celkem 10 trestných činů, převážně krádeže v domech a budovách.
• narozenému dítěti Elišce Kalvodové, Žatčany 83 byl poskytnut dar 5 tis.Kč
• Byla uzavřena smlouva na výkop hrobů. Hrobníkem pro naši obec je p.Ladislav Banďouch,

Hrušky 59, tel. 544 223 348.

29. zasedání dne 9. 3. 2005
• navrženo zadání nového územního plánu obce
• schválení rozpočtového opatření č. 1 
• projednání zprávy o výsledku vlastní finanční kontroly za rok 2004
• vyhlášení konkurzu na ředitele/ku ZŠ Žatčany
• projednán výsledek inventarizace ZŠ a schváleno užití výsledku hospodaření
• podání žádosti o zavedení internetu do Obecní knihovny
• projednání informace o zajištění Lékařské služby první pomoci od 1.4.2005 (podrobnější

informace jsou uvedeny v dalším příspěvku)
• rozhodnutí o instalaci dopravního zrcadla u sokolovny
• projednání obsahu Obecního zpravodaje
• Projednáno  sdělení  o  termínu  a  podmínkách  dražby samoobsluhy Žatčany. Dražba  se

uskuteční dne 30. 3. 2005, minimální cena 900 tis.Kč, složení dražební jistiny 250 tis.Kč
předem.

• Neznámý zloděj ukradl litinový poklop na kanalizaci u Hranečníků. Šachta bude opatřena
betonovým poklopem. 

Ing. Oldřich Zapoměl, starosta obce



 
Výsledek hospodaření obce za rok 2004 a schválený rozpočet pro rok 2005

Příjmy v tis. Kč Roz-
počet

Skut. Roz-
počet

Výdaje v tis. Kč Roz-
počet

Skut. Roz-
počet

2004 2004 2005 2004 2004 2005
Daň ze záv. činnosti 900 1 016 1 000 Myslivecké sdružení 4 4 4
Daň z příjmů fyz.osob 400 489 500 Doprava 60 18 60
Daň vybíraná srážkou 65 71 65 Pitná voda 60 37 60
Daň z příjmů práv.osob 1 033 1 144 1 100 Kanalizace 1 194 79 6 000
DPH 1 550 1 641 1 600 Základní škola 2 883 2874 1 000
Daň z nemovitosti 800 831 800 Slavkovské bojiště-

mapy
1 1 10

Správní a místní
poplatky

60 65 60 Knihovna, kronika 93,7 54 70

Poplatky za odpady 260 254 250 Oprava památek 827,5 312 600
Popl. za rozhlas a
televizi

115 115 115 Kultura 82,5 59 130

Poplatky za MŠ 30 32 0 Dar narozeným dětem 50 20 40
Popl. za tenisové hřiště 15 20 20 Rozhlas, televize, 

zpravodaj
214,5 198 220

Ostatní příjmy za služby 10 6 5 Tělovýchova a mládež 200 173 175
Odvod z odpisů ZŠ 27 0 28 Veřejné osvětlení 160 145 200
Pronájmy pozem. a nem. 130 139 115 Pohřebnictví 50 22 30
Úroky a zisk 450 96 99,3 Územní plánování 250 30 250
Sankční platby a vratky 0 33 0 Region Cez., Kobylnice 12,8 13 0
Ostatní nedaňové příjmy 90 141 50 Studie ozelenění reg. 258 258 0
Příspěvek na investice
(přípojky vody a kabel.
tel.)

30 45 30 Odpady 450 374 470

Dotace globální ( výkon
správy, provoz škol )

132,7 132 112,7 Péče o vzhled obce 
a veřejnou zeleň

300 210 300

Dotace na územní plán 0 0 100 Věc.dar rodině
Andrlíkové  

5 5 0

Dotace na školství 2 326 2 326 0 Stravování důchodců 80 70 0
Dotace na hasiče 36,4 36 0 Přísp.na indiv.dopravu 0 0 0
Dotace od regionu
Cezava

78 78 0 Požární ochrana 96,4 93 60

Dotace na studii
ozelenění 

180 180 0 Zastupitelstvo obce 670 605 680

Dotace na opravu sousoší 125 125 0 Místní správa –OÚ 655,5 552 670
Dotace – Volby do EP
               Volby do JMK

29,6 29 0 Ostatní činnosti,
rezerva

185,2 81 407

Příjmy běžného roku 8 872,7 9 044 6 050 Volby do EP, JMK 29,6 20 0
Zůstatek z minulých let 5 386
CELKEM PŘÍJMY 8 872,7 9 044 11 436 CELKEM VÝDAJE 8 872,7 6 307 11 436



Zdůvodnění základních položek rozpočtu:
Příjmy:  daňové  příjmy  jsou  vypočteny  podle  zákona  o  rozdělení  sdílených  daní

koeficientem,  ostatní  běžné  nedaňové  příjmy dle  rozsahu  poskytovaných služeb  a  nájemních
smluv.  Běžný  roční  příjem  obce  činí  6.050  tis.Kč,  z důvodu  zajištění  vlastních  finančních
prostředků  na  plánovanou  část  kanalizace  o  5.386  tis.Kč  byl  doplněn vytvořenou  rezervou
z minulých let. Příjmy celkem jsou schváleny na 11.436 tis.Kč.

Výdaje:  i  výdaje  jsou schváleny na 11.436 tis.Kč.  Největší  položkou je 6.000 tis.Kč na
kanalizaci, obec je žádostí zavázána poskytnout na objem díla roku podíl vlastních prostředků ve
výši 27,5%, v položce základní škola jsou zvýšeny výdaje o 450 tis.Kč na obnovu vybavení školní
kuchyně. Kulturní akce jsou mimo běžnou potřebu navýšeny zatím částkou 50 tis.Kč na obnovu
žatčanského kroje; v nových krojích půjdou stárky i stárci již při letošních hodech.

Ve výdajích na opravu památek se počítá opět s příspěvkem obce na opravu fasády sýpky
u dvora za 300 tis. Kč a na zřízení památníku obětem válek včetně úpravy okolí 300 tis.Kč.

U  veřejného osvětlení  je  zařazen  náklad  na  nákup světel,  které  se  vymění při  obnově
sloupů. Ostatní položky výdajů jsou napočítány podle vypočtené potřeby. 

V případě,  že  skutečně  obdržíme  dotaci  na  kanalizaci  od  Státního  fondu  životního
prostředí, bude rozpočtovými opatřeními objem rozpočtu zvýšen až na potřebný dvojnásobek.

Ing. Oldřich Zapoměl, starosta obce

Krátce z obce
Kurz počítačové gramotnosti

Ministerstvo informatiky ČR vyhlásilo program na podporu přípravy obyvatelstva pro práci
s počítači, které se stávají nezbytnou životní potřebou nás všech. I naše obec obdržela nabídku na
uspořádání kurzu počítačové gramotnosti pro občany. Kurz je Ministerstvem informatiky dotačně
podporován a je určen pro celou veřejnost bez omezení věku a profese.

Kurz obsahuje tyto části: 
• základní práce s PC
• základy práce s textovým editorem

• ovládání internetu 
Kurz probíhá o víkendech ve skupinách po 10-ti občanech, délka výuky jednoho kurzu je

9 hodin. Místo konání v obci bude následně vybráno, počítačové vybavení a potřebný počet lektorů
zajistí pověřená školící firma. Kurz je finančně dotován, proto jeho cena pro účastníka je pouze
300,- Kč celkem.

Máte-li zájem zúčastnit se nabízeného kurzu, přihlaste se na obecním úřadě nejpozději do
konce měsíce  března,  abychom dle  vašeho zájmu  mohli  objednat  termíny u  školící  firmy. Po
zjištění  počtu  zájemců  a  zajištění  objednávky Vám  budou  termíny pořádání  kurzu  oznámeny
v kabelové televizi.

Jana Jašová, obecní úřad

Internetové stránky obce

Na konci loňského roku byly vytvořeny a zprovozněny internetové stránky naší obce. Najdete je na
adrese www.obeczatcany.cz. Kromě základních údajů o naší obci je zde mapa, stránka o historii
obce včetně kronik od roku 1990 do roku 2002, jízdní řády autobusů a telefonní seznam Žatčan.
Můžete se podívat také na zpravodaje z loňského roku; průběžně se zde budou objevovat i nová
vydání. Na stránkách obce se můžete dozvědět různé informace o organizacích, které působí v naší
obci (například MK Alka, Sbor dobrovolných hasičů a další…). Pokud budete hledat informace 
o lékařích, lékárně a lékařské službě první pomoci, můžete je najít na těchto stránkách v oblasti
služeb, zde najdete také obchod, pohostinství, tenisové hřiště a knihovnu. 



Stránky jsou  přehledné a  mají  velmi  pěknou grafickou úpravu.  Všem, kteří  přispěli  ke
vzniku  těchto internetových stránek, bych chtěl  poděkovat,  zejména mladým programátorům a
grafikům těchto stránek Mirku Lízalovi a Martinu Kostyálovi. Pokud budete mít nějaký nápad nebo
připomínku k těmto stránkám, můžete ji poslat na e-mail: obec.zatcany@oasanet.cz. 

Ing. Lukáš Jurečka

Výměna občanských průkazů
Dle Nařízení vlády č. 612/2004, ze dne 16. 11. 2004 jsou občané České republiky povinni

provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů za občanské průkazy se strojově
čitelnými  údaji  nejpozději  do  31.  12.  2005,  žádosti  o  vydání  občanského  průkazu  předloží
nejpozději do 30. 11. 2005. 

Výměna se týká všech občanských průkazů vydaných do 31. 12. 1994.

Jelikož  se  výměna  týká  převážně  starších  občanů,  rozhodl  se  Obecní  úřad  Těšany  ve
spolupráci s Obecním úřadem Žatčany provést tuto výměnu přímo v obci Žatčany. 

Ve čtvrtek 14.  4.  2005 v     době od 13.00 do 16.00 hod.   bude na Obecním úřadě v Žatčanech
fotograf,  který zájemce  o  fotografie na  občanský průkaz  vyfotí  (peníze  na  úhradu si  vezměte
s sebou – 100 Kč/ 4 foto) a do týdne zhotoví fotografie, které předá na Obecní úřad v Žatčanech,
kde si je občané vyzvednou. Týká-li se tato výměna občanů upoutaných na lůžko, fotograf je vyfotí
přímo v domácnostech na lůžku. Pokud o tuto službu budou mít příbuzní zájem, nahlásí požadavek
na OÚ v Žatčanech a to do 13. 4. 2005.

Žádosti o občanské průkazy si občané mohou podat  v     sobotu dne 23. 4. 2005 od 9.00 hod.  
do 12.00 hod. na Obecním úřadě v Žatčanech. 

K podání žádosti si přinesou jednu fotografii,  rodný list a občanský průkaz, dále doklady
potřebné k provedení změny v občanském průkazu (úmrtní list,  rozsudek o rozvodu, oddací  list,
potvrzení o změně místa trvalého pobytu, doklad o udělení titulu). Pokud chtějí zapsat do OP jako
doplňující údaj manžela nebo děti – přinesou jejich rodné listy. Upozorňujeme občany, že při každé
změně je občan ze zákona povinen si do 15-ti dnů zažádat o nový občanský průkaz. V případě, že tak
neučiní, dopouští se přestupku a za tento mu bude udělena pokuta.

V tomto termínu si mohou i ostatní občané podat žádost o nový občanský průkaz, ať již
z důvodu  změny  nebo  ukončení  platnosti.  Patnáctiletí  občané  si  mohou  rovněž  podat  žádost
o vystavení OP. Musí předložit rodný list, osvědčení o státním občanství nebo platný cestovní pas a
jednu fotografii. Za občana, který žádá o vystavení občanského průkazu a nebyl mu vydán cestovní
pas, může jeden z rodičů požádat o vystavení  osvědčení  o státním občanství.  K žádosti  předloží
rodný list dítěte, oddací list rodičů (pokud nejsou rodiče oddáni, předloží rodné listy obou rodičů) a
svůj občanský průkaz. V tomto případě se správní poplatek nevybírá.

Občanský průkaz bude vyhotoven do 1 měsíce a termín, kdy si  jej  občané budou moci  na
Obecním úřadě v Žatčanech vyzvednout, bude zveřejněn místním rozhlasem a v kabelové televizi.

Dále budou přijímány žádosti o cestovní pasy, ke kterým je zapotřebí předložit rodný list,
občanský  průkaz,  starý  pas,  rodné  listy  dětí  do  15-ti  let,  pokud  žádají  o  jejich  zapsání  do
cestovního pasu, při zapsání titulu doklad o jeho udělení. Správní poplatek činí 200,- Kč, doba
platnosti cestovního pasu je 10 let. Cestovní pas bude vyhotoven ve lhůtě jednoho měsíce a občané
o možnosti jeho převzetí budou rovněž informováni.

Cestovní pas pro dítě do 15-ti let – žádá zákonný zástupce. Pokud dítě nemělo nikdy cestovní
pas, musí nejprve požádat o osvědčení o státním občanství, ke kterému je zapotřebí rodný list dítěte,
oddací list rodičů a občanský průkaz toho rodiče, který přijde žádost o vystavení osvědčení o státním
občanství podat. Správní poplatek za vydání osvědčení činí 100,- Kč.

Cestovní  pas  je vystaven ve lhůtě  jednoho měsíce s dobou platnosti  na pět let,  správní
poplatek za vydání CP činí 50,- Kč, k podání žádosti předloží zákonný zástupce rodný list osoby,



pro  kterou  je  cestovní  pas  požadován, oddací  list  rodičů,  osvědčení  o  státním  občanství  nebo
cestovní pas osoby, pro kterou CP žádá, a svůj občanský průkaz. Dítě se dostaví se zákonným
zástupcem jen v případě, že se umí podepsat.

Cestovní  pas  pro  občana  do  18-ti  let podává  sám  občan  společně  se  zákonným
zástupcem,  který dává na žádosti  souhlas  s vystavením cestovního dokladu. S sebou si  přinese
jednu fotografii, rodný list, občanský průkaz. Zákonný zástupce musí předložit občanský průkaz.
Správní poplatek za vyhotovení CP je 200,- Kč, doba platnosti 10 let, CP je vyhotoven ve lhůtě
jednoho měsíce.

Občané,  kteří  ztratili  rodný list  a  narodili  se  v obci  Žatčany,  si  mohou  podat  žádost
o vystavení opisu rodného listu. K žádosti předloží občanský průkaz a uhradí správní poplatek
100,- Kč.

Poslední z možností, kterou občané mohou využít, je podání  žádosti o výpis z trestního
rejstříku. K této žádosti předloží občanský průkaz a kolek v hodně 50,- Kč.

Věříme, že službu, kterou nabízíme, občané využijí.
D. Horáková, matrikářka, Obecní úřad Těšany

Statistika obyvatel za rok 2004
Celkový počet obyvatel k 1. 1. 2004 776 (312 mužů, 329 žen, 135 dětí do 15-ti let)
Narození  + 7 dětí
Úmrtí - 11 občanů
Přihlášení k trvalému pobytu + 8 občanů
Odhlášení z trvalého pobytu - 15 občanů
Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2004 765 (311 mužů, 326 žen, 128 dětí do 15-ti let)

Věkový průměr občanů v obci 39,9 roků (38,4 muži, 41,3 ženy)
Sňatky 5
Rozvody 2

Se zármutkem vzpomínáme na naše zemřelé občany:
Marie  Koutná,  František  Heger,  Dana  Andrlíková,  Marie  Zelinková,  Josef  Chmelík,  Božena
Severová, Zdena Esenderová, František Simandl,  Miloš Král, Alois Fiala, Pavel Šobáň a Marie
Sedláčková. 

Jana Jašová, obecní úřad

Domovní čísla
Podle § 31 Zákona 128/2000 Sb. musí být každý rodinný dům označen popisným číslem.

Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu popisným číslem určeným obcí a
toto číslo udržovat v řádném stavu tak, aby bylo viditelné a na dálku čitelné. Označení domů čísly
je nutné a potřebné zvláště v naší obci, kde jsou čísla různě přeházená, nejdou za sebou v řadě a
příchozí  zaměstnanci  dodavatelů  energií,  sanitky  a  jiní  návštěvníci  se  nemohou  zorientovat.
Děkujeme za zřízení nápravy co nejdříve.

Při roznášení volebních lístků, dopisů, obecního zpravodaje a jiných potřebných tiskovin
chybí na řadě domů také domovní schránky. Pokud tam schránka není,  hrozí  nebezpečí ztráty
poškození nebo zamazání potřebných sdělení. I na tuto potřebu prosím nezapomeňte a odpovídající
schránky si nainstalujte.

Jana Jašová, obecní úřad



Lékařská služba první pomoci

Informace  ohledně  zajištění  LSPP  pro  region  Židlochovicko  na  období  1.4.2005  –
31.12.2005  tak,  jak  bylo  dojednáno  na  schůzce  regionu  (9.3.2005)  a  na  jednání  s městem
Hustopeče.  Lékařská služba první pomoci (LSPP) bude od 1.4.2005 pro region Židlochovicko
zajišťována následujícím způsobem:

1) stavy - bezprostředně ohrožující život (bezvědomí, koma, otravy...)
- stavy působící náhlé utrpení a náhlou bolest ( těžké krvácení, autonehody…)
-  stavy,  které  při  prohlubování  chorobných  změn  mohou  vést  k náhlé  smrti

(astmatický stav, epileptický  záchvat, píchnutí alergika včelou…)
Podle Vyhlášky 434/1992 poskytuje přednemocniční neodkladnou péči při těchto stavech
Zdravotnická záchranná služba tel 155 !!! 

2) občané neschopni se dopravit s náhlou závažnou změnou zdravotního stavu mimo stavy ad 1)
kontaktují  lékaře LSPP Hustopeče prostřednictvím dispečerky – tel.  519 407 310.  Tato buď
zajistí převoz pacienta k ošetření v případě např. zlomenin do spádového zdravotnického zařízení
nebo  zajistí  návštěvu  lékaře  přímo  u  pacienta  (předpokládáme minimum  případů,  nebude  se
vyjíždět např. k teplotám, zvracení, apod.).

3)  občané  schopni  dopravit  se  k lékaři mohou  využívat  všech  existujících  středisek  LSPP,
především: 

• Úrazová nemocnice Ponávka 6, Brno - tel. 545 538 538
všední dny 19,00 - 7,00, víkendy nepřetržitě

• Centrum dětských zdrav. služeb, Žerotínovo nám. 4/6, Brno – tel. 542 216 511
všední dny 16,00 - 7,00, víkendy nepřetržitě

• Bakešova chirurgická nemocnice, Žlutý kopec, Brno - tel. 543 428 211
• LSPP Hustopeče v areálu městské nemocnice - tel. 519 407 310

všední dny 15,30 – 7,00, víkendy nepřetržitě
• Lékárny: Koliště 47, Brno - tel. 545 424 811 - nepřetržitě

Kobližná 7, Brno - tel. 542 212 110 - nepřetržitě

4)  V případě  úmrtí,  zajištění  převozu pacienta  pod vlivem drog (a  jiných návykových látek),
převozu  psychicky  nemocných  do  psychiatrické  léčebny,  apod. kontaktují  lékaře  LSPP
Hustopeče – tel. 519 407 310.

5) Děti a mladiství do 15-ti let - nejvhodnější je návštěva Centra dětských zdravotních služeb
Brno, Žerotínovo nám. – viz výše.

Upozorňuji ještě zvlášť na některé důležité skutečnosti:
• při kontaktu LSPP je nezbytné vědět  jméno a příjmení, rodné číslo, zdravotní pojišťovnu.

Bez těchto náležitostí nemůže být služba poskytnuta.
• sanitní  přeprava  prostřednictvím LSPP po 22.  hodině  ve všední  den  a  po  19.  hodině

o víkendech je zajištěna pouze pro stavy ad 4).

Ing. Oldřich Zapoměl, starosta obce



Za popelnice štíhlejší 

Tipněte si, kolik odpadkových košů vysypete za rok do popelnice. Číslo vynásobte čtyřmi
miliony českých domácností: nezačíná vás ta hromada pomalu v noci strašit? Všechno to skončí na
hromadách nebo ve spalovnách. Nic takového se ale nestane, když budeme odpad třídit. 

Vy máte na víc!
Jestli jste pevně rozhodnuti odpad třídit, budete mít k tomu stále lepší podmínky. V červnu

2003 totiž vláda schválila návrh odpadového plánu, který do roku 2010 počítá se zvýšením recyklace
komunálního odpadu na 50 %, odmítá další financování spaloven ze státních peněz a při rozdělování
finančních prostředků dává přednost zavádění kvalitních recyklačních služeb. Přitom vás může hřát
vědomí, že i když budete odpad třídit zatím jenom do barevných kontejnerů, umožníte tak recyklaci
více než třetiny vašeho celkového odpadu. A není to zrovna málo – každý člověk totiž vyhodí za
rok přibližně 150 až 200 kg odpadků. Směsný odpad končí na skládce nebo ve spalovně. Skládky
se většinou projektují s životností 10 – 30 let. Po uzavření je nutná asanace a rekultivace. V České
republice všichni společně vyhodíme přes 200 000 000 PET lahví za rok. Je to 15 000 t odpadu,
který zabere 850 000 m3! 

Z průměrné skladby domovního odpadu pak vyplývá, že jeden člověk může vytřídit až 30
kg  papíru,  25  kg  plastů,  15  kg  skla,  5  kg  kovových  odpadů  a  1,4  kg odpadů  použitých
nápojových kartonů. 

Víte, kde končí?
Při  třídění  papíru myslete  na  to,  že  zachraňujete  samotné  stromy.  Použitím  jedné  tuny

sběrného papíru se totiž ušetří asi 17 stromů v lese a kromě toho se uspoří až 50% energie a 40% vody.
Přitom průměrná roční spotřeba papíru a lepenky na osobu je u nás 90 kg. Pokud ji chcete snížit,
nekupujte výrobky na jedno použití, papír popisujte z obou stran, používejte výrobky z recyklovaného
papíru a poštovní schránku opatřete nálepkou se zákazem vhazování reklamy. 

Plasty se  zpracovávají  různými  technologiemi  kvůli  odlišnému  složení  a  vlastnostem.
Vytříděné PET lahve z třídiček putují na rozvločkování do zpracovatelských závodů. Z vloček se
nejčastěji vyrábějí vlákna, která se používají  např. jako výplň zimních bund a spacáků nebo se
přidávají  do zátěžových koberců. Z fólií,  sáčků a tašek se opět vyrábějí  fólie  a různé pytle na
odpady.  Pěnový  polystyren  slouží  k výrobě  speciálních  cihel.  Ze  směsných  plastů  vznikají
odpadkové koše, zahradní nábytek, zatravňovací dlažba nebo protihlukové stěny u dálnic.

Sklo je z hlediska recyklace ideální materiál. Recyklací se totiž jeho kvalita nesnižuje a do
výrobní směsi lze přidávat až 90 % střepů. Surovinu lze takto recyklovat donekonečna.

Nápojové  kartony putují  do  papíren,  kde  jsou  rozloženy  na  vlákna.  Kromě  základní
suroviny pro papírenství se z nich vyrábějí také speciální desky, které mají izolační vlastnosti a
jsou využívány ve stavebnictví.

Odpad třiďte hned doma, protože smíchaný je nepoužitelný. Recyklovat se dají i baterie,
hliníkové  plechovky,  atd.  Velkoobjemný a  nebezpečný odpad lze  odevzdávat  při  pravidelných
akcích dvakrát ročně, organický materiál můžeme kompostovat. 

Česká  republika  recykluje nebo  kompostuje  7%  svého  odpadu.  Rakousko  a  Německo
dosahují bezmála 50 %. Přijde třídění domovního odpadu konečně do módy?

podle Vandy Jesenské z časopisu Bydlení vypsala K. Jarošová



Mateřská škola Sluníčko

První  polovinu  letošního  školního  roku  jsme  ve  školce  zakončili  “pololetním
vysvědčením”. Děti se kromě každodenního výchovného učení účastní i různých akcí mimo MŠ.
V lednu vystoupily se svým hudebním programem na Tříkrálové besídce, shlédly v Brně v Divadle
Bolka Polívky představení Čertův mlýn a Čert to nezná a pohádku v MŠ Telnice s názvem Kuk a
Cuk.

Začaly nám i lekce plavání v krytém bazénu v Blučině. Od měsíce ledna nám svačinky a
obědy připravuje naše nová kuchařka paní Milena Habigerová, která zastupuje p. Hladkou. 

Masopustní
veselí  jsme  i  my
ukončili  Karnevalem
masek  –  veselé
dovádění  se  spoustou
her, soutěží a sladkými
odměnami.  V únoru
proběhl  v ZŠ  Telnice
zápis  do  základní
školy.  I  nás  postihla
chřipková  epidemie,
jejímž  důvodem  bylo
uzavření školy. Letošní
zima  nám  sice  moc
sněhu  nenadělila,
přesto  to  dětem

neubralo na dobré náladě a každodenním dovádění ve školce.
V tomto  školním  roce  nás  ještě  čeká  společné  fotografování  na  památku.  Pomalu  se

připravujeme na velikonoční pomlázku. Během jarních měsíců se v naší škole uskuteční zápis do
MŠ Žatčany na příští školní rok. A pak už se budeme těšit na týdenní školu v přírodě v Podhradí
nad Dyjí poblíž Vranovské přehrady.

Už teď se těšíme na teplé jarní sluníčko, hraní na zahradě, výlety a návštěvy divadel
a okolních MŠ.

Ivana Cábová, učitelka MŠ

PC – standardní vybavení školy nebo finančně nákladné povyražení?

Informační gramotnost je stále častěji  skloňovaný a používaný termín.  Jak mu rozumět?
Jako schopnost ovládat a využívat informační technologie, což je podmínkou úspěšného uplatnění
v dnešním světě. Všude kam se podíváte – “znalost práce na PC nutností”. Počítače se stávají zcela
běžnou součástí našeho života a nevyhýbají se ani školským zařízením.

Před čtyřmi lety se vláda ČR rozhodla investovat nemálo peněz do informatizace malých
především  vesnických  škol.  INDOŠ  –  Internet  do  škol  –  projekt,  který  znamenal  bezplatné
zavedení a správu informačních technologií. 

A tak se staly PC samozřejmostí i na malých školách, jako je ta naše žatčanská. Stejně jako
na mnoha školách i  u nás byly zpočátku vnímány sice nadšeně, ale s mírnými rozpaky. Jak je
efektivně a maximálně využít ve vzdělávacím a výchovném procesu? 

Postupně  jsme  se  začali  seznamovat,  “oťukávat”,  hledat  možnosti,  programy,  zkrátka
využívat počítač jako doplněk výuky, nikoli jako náhradu. Počítače nabízejí mnoho možností, jak
učivo procvičovat a upevňovat.  Výukové programy jsou pro děti přitažlivé,  baví je,  dávají jim
pocit hry a přitom nenásilnou a zábavnou formou pomáhají při výuce. Na trhu existuje celá řada



různých  výukových programů,  z nichž  si  vybíráme a  postupně  pořizujeme  ty,  které  se  svým
obsahem a grafickou úpravou hodí pro menší školáky. 
V současné době máme zakoupeny a používáme výukové programy firem:

• Terasoft - (jeden z nejuznávanějších výrobců) pro výuku matematiky, češtiny, angličtiny a
němčiny

• Pachner - pro výuku vlastivědy (dějepisnou a zeměpisnou část), dopravní výchovy
• Matik - pro nápravu specifických poruch učení
• DysEdice 

Stále  sledujeme  nabídku  nových  výukových  programů,  půjčujeme  si  je  k vyzkoušení,
stahujeme z internetových stránek DEMO verze, což nám umožňuje pořizovat vysoce kvalitní a
maximálně  využitelné programy. PC neslouží  jen k procvičování učiva ve vyučování, ale  i  ve
školní družině, kde se děti učí  základním znalostem užívání PC – obsluha, práce v textovém a
grafickém editoru (umět napsat krátký text,  namalovat obrázek, což není vůbec lehké),  využití
elektronické  pošty  (poslat  kamarádovi  e-mail)  a  internetu,  jako  zdroje  informací.  Stále  se
seznamujeme s novými možnostmi využívání PC ve vyučování i mimo něj. Nechceme tvrdit, že
vybavení počítači je pro školu samospasitelné, ale určitě přispělo k jejímu rozvoji, k dostupnosti
informační technologie i dětem z malé školy. 

A tak díky projektu INDOŠ (o němž jsem se na začátku zmiňovala) jsou nyní PC v naší škole
samozřejmostí. Jenže ….

Projekt v srpnu končí a pomoc státu také. Od září si musí školy zapojené do tohoto projektu
poradit sami, do začátku roku 2007, kdy vláda schválila velmi masivní dotaci na rozvoj IT všem
školám bez rozdílu. Nastane 16 měsíců dotačního půstu, kdy si bude muset škola zajišťovat správu
PC sama či libovolným externím dodavatelem. Podstatné je, že to vždy s sebou ponese náklady.

Generální dodavatel projektu INDOŠ – AutoCont On Line a. s. připravil nabídku služeb, která
má pomoci řešit nastalou situaci (stlačil náklady i cenu svých služeb na minimální možnou úroveň
pro přechodné období). Je to jen nabídka, kterou školy mohou či nemusí využít. Po důkladném
zvážení  se  i  naše  škola  rozhodla  využít  této  nabídky, kterou  hodlá  aplikovat  podle  výsledků
průzkumu Unie CZESHA (sdružení školských asociací), více jak dvě třetiny škol. Důvodem je
vysoká míra spokojenosti škol s kvalitou poskytovaných služeb a nabídka komplexní správy a péče
o výpočetní techniku. Odborný tým Unie CZESHA tuto nabídku považuje za kvalitní, vyvážené a
cenově příznivé řešení.

A  tak  věřme  tomu,  že  i  na  malých  školách,  které  jsou  odkázány  na  rozhodnutí  svých
zřizovatelů, budou mít děti i nadále možnost využívat počítače ke svému osobnímu růstu.

Jana Doláková, vychovatelka školní družiny

Statistika z knihovny
V roce 2004 bylo v naší knihovně registrováno 78 čtenářů, z toho 34 čtenářů do 15-ti let.

Návštěvníků knihovny bylo celkem 615. Vypůjčili si celkem 3791 knih, z toho 327 knih naučných
pro  dospělé,  866  knih  naučných  pro  děti,  1879  zábavných  knih  pro  dospělé  čtenáře  a  719
zábavných  knih  pro  děti.  V loňském  roce  bylo  zakoupeno  124  nových knih,  z toho  24  knih
naučných a  100 knih  zábavných.  Z výměnných fondů bylo zapůjčeno 116 knih.  Navíc  si  naši
čtenáři mohou vybrat z osmi titulů časopisů: 100 + 1, Girl, Vlasta, Zahrádkář, Bydlíme, Maminka,
Top dívky, Udělej si sám.

Ke konci roku 2004 knihovna celkem eviduje 3321 knih, z toho naučných 639 a zábavných
2682. 

Miluše Lengálová, knihovnice



Kulturní a společenské akce
Tříkrálová sbírka

Dne  8.  ledna  2005  proběhla  popáté  Tříkrálová  sbírka,  kterou  tradičně  pořádá  Česká
katolická charita. Měla za cíl pomoci lidem v nouzi. Letos se vybrala rekordní částka 36 606,-Kč,
také s ohledem na neštěstí v jihovýchodní Asii. Koledníkům a všem dárcům děkujeme.

Vladimíra Sedláčková

Tříkrálová koleda – 9. ledna 2005
Tradiční  besídka  na  sklonku  vánoc  byla  opět  hojně  navštívena.  Účinkující  děti  se

předháněly ve svých výkonech, zazněly koledy i jiné vánoční písně, pohádky a bylo i hodně tance.
Při  závěrečné  scénce  jsme  si  naposledy  zazpívali  všichni  koledy  a  rozloučili  se  s krásným
vánočním časem.

Vladimíra Sedláčková

Myslivecký ples
Je pátek 14. ledna 2005 a již po 19. hodině začínají první manželské páry nebo skupinky

mladých lidí směřovat k žatčanské orlovně, kde se koná tradiční myslivecký ples.
Sál je slavnostně vyzdoben dubovými a jedlovými větvemi z lesa ve Veverské Bitýšce, které

nám ochotně poskytli naši myslivečtí přátelé. Po našem plese celá tato zelená krása směřovala na
další ples v Bílovicích nad Svitavou. V čele sálu shlíží na návštěvníky bohyně lovu Diana a ráz plesu
potvrzuje jelení a daňčí paroží. Letošní myslivecký ples v Žatčanech měl pořadové číslo 28 – ano,
tak dlouho již má u nás tradici. Úplně první myslivecký ples se konal v roce 1960, u pokladny se
platilo vstupné 7 Kč a jeden los do tomboly stál 2 Kč.

Ale vraťme se zpět k plesu letošnímu. K tanci a poslechu hraje skupina Modul z Těšan ke
všeobecné spokojenosti návštěvníků, neboť dokáže zahrát jak vyznavačům dechovky, tak mladým,
a co je důležitější, netrvá na pravidle, že dobrá hudba musí být velmi hlasitá hudba.

Pro tancem a zpěvem unavené hosty jsou připravena zvěřinová jídla – srnčí řízky a řízky
z divočáka  a  srnčí  guláš.  Přibližně  každý druhý z více  jak  190  hostů  naší  nabídky na  večeři
využívá. Pokus o oživení prodeje bufetu se však nedaří a cukroví nám zůstává.

Ke zmenšení zástupu čekajících, kteří si přicházejí koupit nápoje do výčepu pod jevištěm,
jistě  přispívá  otevření  baru  v přísálí  s bohatou  nabídkou  čistých  a  míchaných  nápojů.
Vyvrcholením  plesu  je  tradiční  losování  tomboly  v čase  kolem  půlnoci.  Losy  se  prodávají
v obálkách a přibližně každá čtvrtá vyhrává. Hlavní výhra – padesátikilový divočák z bílovické
honitby letos  zůstal  v Žatčanech v rodině  Dušana  Michla.  Polovinu  z více  jak  80  výher tvoří
zvěřina, hlavně bažanti, ale také zajíci, perličky a divoké kachny. Družná zábava pokračuje dlouho
přes půlnoc a ještě ve 4 hodiny ráno je sál z poloviny zaplněn. 

Tak jako většina mysliveckých plesů v minulosti, i ten letošní se vydařil. Žatčanští myslivci
děkují všem pravidelným hostům, ze kterých byla skoro polovina přespolních, za účast a podporu a
už nyní můžeme říci nashledanou na 29. mysliveckém plese, který se bude konat 13. ledna 2006.

Jiří Ryba, myslivecký hospodář



Pozvánka na hody
I když ještě vládne tuhá zima, přípravy na letošní hody jsou již v plném proudu. Stárci se

pravidelně scházejí v orlovně a nacvičují moravskou besedu. Malé děti připravují své pásmo písní
a  tanců  z Brněnska.  Letošní  hody se  konají  ve  dnech  21.  –  23.  května  2005.  Prozatím  jsou
dohodnuty tyto kapely – na sobotu skupina Modul, na neděli krojovaná kapela Dambořanka.

Vladimíra Sedláčková

Žatčanský kroj

Mnozí  jste  si  možná  přečetli
v kabelové televizi článek o žatčanském
kroji. 

Chtěli  bychom  u  nás
v Žatčanech  obnovit  dívčí  a
chlapecký kroj  a  jsme  rádi,  že  pro
naše  snahy  máme  podporu  obce.
Pokud vše dobře půjde,  o letošních
hodech  půjdou  naše  stárky a  stárci
v obnovených žatčanských krojích.

Nyní  probíhá  nakupování
materiálů a šití  krojů. Na stránkách
kabelové   televize bude pokračovat
malý  seriál  o vývoji  a  stávající
podobě našeho kroje.

Vladimíra Sedláčková

Country skupina Mrak Foto: Libor Jaroš

Loni v zimě uspořádala skupina Mrak v žatčanské orlovně svůj country bál. O prázdninách
se na návsi uskutečnil večerní koncert této skupiny.A letos v lednu pořádali už druhý country bál.
Proto bychom vám rádi tuto kapelu blíže představili.

Počátky kapely spadají do roku 1997, kdy se v Nesvačilce začali scházet tři kamarádi Emil
Šťastný, Luboš Matuška a Jiří Fiala a hráli spolu na kytary, převážně u ohně nebo v hospodě.
Postupně přibírali další nástroje a na Silvestra 1998 měli první veřejnou akci. To už začali užívat
název skupiny Mrak. Přišli další muzikanti, rozšířilo se nástrojové složení kapely. Od roku 2002
spolu hrají v současné podobě. Členové Mraku vydali své nahrávky na CD, založili vlastní webové
stránky. Účinkují zejména na pátečních country večerech v restauraci Country ranch. V repertoáru
mají známé i méně známé trampské a folkové písničky. Věrné publikum je doprovází na všech
jejich akcích. Těšíme se, že je opět v létě uslyšíme na žatčanské návsi.

     
   Vladimíra Sedláčková



Modelářský klub ALKA Žatčany

A první rok je za námi.
Rok  2004  byl  prvním  rokem  existence  občanského  sdružení  Modelářský  klub  ALKA

Žatčany. Otázkou také bylo, jaký bude v naší obci zájem o tento druh zájmové činnosti. Zájem nás
překvapil a můžeme konstatovat, že členská základna čítá  více než dvacet členů, a to nejen ze
Žatčan, ale i ze Sokolnic a Újezdu. Pro mnohé z nich to bylo první seznámení s modelářskou prací,
pro  ostřílené  modeláře  zase  poznání,  že  předávat  znalosti  a  zkušenosti  mladým začínajícím
modelářům není jen tak jednoduchou záležitostí. 

Hlavní  cíl  sdružení  –  práce  s mládeží,  rozvoj  její  technické  a  manuální  zručnosti  a
dovednosti - se nám daří naplňovat. Je pravdou, že u někoho více a u někoho poněkud méně. To je
však  dané  i  osobním  přístupem  každého  člena.  Někdo  je  šikovnější,  k  některým  je  třeba
přistupovat  s větší  trpělivostí.  Ale  ze  všeho nejvíce  se  cení  snaha  každého  mladého modeláře
dokázat si, co zvládne.

Za uplynulé období  byl postaven nespočet  malých jednoduchých házedel,  několik  lodí,
skoro každý si zkusil zhotovit model rakety, jejíž kvalita byla ověřena v letu. Do našeho “hangáru”
přibylo  několik  složitějších  konstrukčních  házedel,  přes  deset  letuschopných  RC letadel,  jak
motorových, tak i větroňů. Pár strojů jsme obdrželi darem k dokončení či opravě.

To vše jsme zhotovovali při pravidelných schůzkách klubu. Ty probíhají pravidelně vždy
v pátek  od  16:30  hodin.  Za  uplynulý rok  jich  bylo 44,  k tomu  15  sobotních  setkání  a  denně
v období jarních prázdnin. 

Bylo také několik akcí, kterých jsme se účastnili nebo pořádali:
• první  představení se veřejnosti  bylo při  “pochodu do starého lesa”,   kam jsme byli

pozváni
• prezentace klubu v zámecké zahradě v Židlochovicích – akce Hankův balonový den 
• výstava zhotovených modelů a pár letů s některými z nich
• návštěva slow-flayer letecký den Vyškov
• návštěva modelářského leteckého dne ve Vyškově
• výstavka modelů při příležitosti otevření místní fary
• návštěva pražského veletrhu Model hobby Praha
• nultý ročník drakiády 
• návštěva akce leteckých soubojů - combat air Znojmo 
• silvestrovské polétání pro radost i zábavu – létalo skoro vše, co mohlo
• prezentace klubu na internetových stránkách  www.mkalka.cz – výstavba a provoz těchto

stránek je prováděn našimi členy - M. Lízal, M. Kostyál - ve velmi dobré kvalitě 

Modelařina je krásný a ušlechtilý koníček. Je však i značně finančně nákladný. Proto jsme
rádi  za  každou  materiální  či  finanční  pomoc  na  naši  činnost.  Vážíme si  přístupu  obce,  která
pomohla  vytvořit  zázemí  klubu.  Podařilo  se  také  zajistit  značný  sponzorský  dar  od  firmy
ALFATEST s.r.o. Brno. A jako každá organizace, tak i my vybíráme členské příspěvky. Jejich
výše byla stanovena na 400,-Kč na člena za rok.

A naše cíle do budoucna? Kolik startů, tolik úspěšných přistání a snad nějaké to modelářské
letiště.

Pavel Kostyál



Letecký pohled na Kousky Foto: MK Alka    

Předpokládané kulturní a společenské akce v Žatčanech
 do konce června 2005:

24. – 26. 3. Tradiční hrkání ve svatém týdnu Farnost Žatčany
28. 3. Pomlázková pochůzka s místní lidovou hudbou Farnost Žatčany
duben Čertův švagr, loutková pohádka Orel
24. 4. Volejbalový turnaj o pohár starosty obce Obecní úřad
30. 4. Pochod dětí do starého lesa spojený se soutěžemi Sokol
30. 4. Předvedení leteckých modelů MK ALKA
7. 5. Posezení u cimbálu Donava Obecní úřad
8. 5. Slavnostní odhalení památníku obětem válek 

k 60. výročí ukončení 2. svět. války
Obecní úřad

8. 5. Oslava svátku matek Orel
21. 5. Předhodová zábava Orel
22. 5. Průvod stárků, krojované hody pod májí Orel
23. 5. Krojované ženáčské hody Orel
30. 6. Táborák ke konci školního roku Orel

Mgr. Karla Jarošová



Ze sportu

Ústřední orelské závody v gymnastice

Dne 12. února 2005 proběhl u nás v Žatčanech I. ročník gymnastických závodů. Navzdory
chřipkové  epidemii  se  z  jednot  Jiříkovice,  Židenice,  Blučina,  Pozořice,  Vnorovy,  Luka  nad
Jihlavou  a  Brno  –  Obřany a  Žatčany dostavilo  celkem  50  soutěžících.  Soutěžilo  se  v těchto
gymnastických  dovednostech:  provaz,  hvězda,  kladina,  kotouly,  šplh  na  laně,  skákání  přes
švihadlo, prolézání tunelem, skákání žabek. Soutěžící byli rozdělení do kategorií podle věku a dále
na chlapce a děvčata. Nejmladší benjamínci (kategorie do pěti let) závodili s největším elánem.
Nejvíce se jim líbilo prolézání tunelem. Holubičky, které prováděli na lavičče, vypadaly opravdu
elegantně.

Ve  starších  kategorií  zavládla  silná  konkurence,  zvláště  z Vnorov  přijeli  vynikající
gymnasté. Po dopoledním klání byla přestávka na občerstvení a posílení po velkém výkonu. Na
závěr následovalo vyhlášení vítězů. Žatčanské děti se umístily takto:
Benjamínci do 5 let - dívky: 1. Zdislava Jurečková

2. Emilie Dokoupilová
3. Anna Kalvodová

Na 4. místě skončila naše nejmladší účastnice Šárka Damborská.
Benjamínci do 5 let - hoši: 2. Jiří Maier
Dívky 6 – 8 let 1. Marie Kalvodová

2. Hedvika Dokoupilová
8. Šárka Koudelková

Dívky 11 – 13 let 2. Eliška Dokoupilová
3. Anna Kleinová

Hoši 11 – 13 let 3. Dominik Dokoupil

Děkujeme všem děvčatům, maminkám a trenérům, kteří se na této akci podíleli. S jejich
pomocí se akce skvěle vydařila. Těšíme se na další ročník.

Zdena Dokoupilová

Jiříkovice Master class – cvičení podle lektorky v aerobiku

Ani  následující  víkend  jsme  nezaháleli  a  v sobotu  19.  února jsme se  vydali  na  soutěž
jednotlivců  v aerobiku do  nedalekých Jiříkovic.  Děvčata  a  chlapci  byli rozděleni  do věkových
kategorií. Soutěž obsahovala několik vyřazovacích kol. V posledním kole se sešli jen ti nejlepší.
Žatčanští  sportovci  soutěžili  s velkým  zápalem.  Porota  bodovala  pružnost,  výraz  osobnosti,
oblečení a přesnost zopakování předvedených pohybů.

Soutěžilo se v příjemném prostředí nové orlovny, takže jsme se tam cítili hned jako doma.
Také nás pohostili a celá soutěž měla pěkný průběh. Takto se umístili naši sportovci:
Nejmladší do 6-ti let: 3. Anna Kalvodová
Starší do 10-ti let: 5. Hedvika Dokoupilová
Starší do 13-ti let: 2. Eliška Dokoupilová

7. Dominik Dokoupil
Nejstarší kategorie: 2. Alžběta Sedláčková

4. Ester Nováková
Odnesli jsme si s sebou pěkný zážitek a těšíme se na další ročník. Děvčata a chlapci, přijďte

mezi nás a můžete si i vy v dobrém kolektivu sportovců pěkně zasoutěžit!
Zdena Dokoupilová



Rozlosování mistrovských soutěží  - jaro 2005
Datum Muži IV. třída sk. A Dorost III. třída sk. A Žáci III. třída sk. A Přípravka - sk. A
27. 3 neděle  v 10,30 hodin    

Žatčany - Židlochovice     
3.
dubna

neděle v 16,00 hodin    

Opatovice B - Žatčany    
9. - 10.
dubna

neděle  v 10,30 hodin sobota v 16,00 hodin sobota v 16,00 hodin sobota v 10,00 hodin

Žatčany - Modřice B Žatčany - Židlochovice  Těšany - Žatčany Žatčany - Blučina 
16. - 17.
dubna

neděle v 16,30 hodin neděle ve 14,15 hodin neděle ve 14,30 hodin pátek 16,30 hodin

Měnín B - Žatčany  Babice/Sv. - Žatčany  Opatovice - Žatčany  Šlapanice – Žatčany
23. - 24.
dubna

neděle  v 10,30 hodin sobota v 16,30 hodin sobota ve 14,15 hodin sobota v 10,00 hodin

Žatčany - Blučina B Žatčany - Blučina Žatčany - Blučina Žatčany - Pozořice 
30. dubna -
1. května

neděle  v 10,30 hodin volno neděle ve 14,15 hodin  

Viničné Šumice - Žatčany  Žabčice se odhlásil Pozořice - Žatčany Volno
7. - 8.
května

neděle  v 10,30 hodin sobota v 16,30 hodin sobota ve 14,15 hodin sobota v 10,00 hodin

Žatčany - Blažovice B Žatčany - Vin. Šumice Žatčany - Ochoz Žatčany - Měnín 
14. - 15. 
května

sobota v 16,30 hodin sobota ve 14,15 hodin neděle v 10,30 hodin sobota v 10,00 hodin

 Přísnotice - Žatčany  Podolí - Žatčany Blažovice - Žatčany Žatčany - Mokrá 
21 - 22.
května

volno sobota v16,30 hodin sobota ve 14,15 hodin neděle v 10,00 hodin

hody-žádost o přeložení Žatčany - Prace Žatčany - Vin. Šumice  Újezd – Žatčany
28. - 29. 
května

neděle 16,30 hod. sobota v 16,30 hodin neděle v 8,30 hodin sobota v 10,00 hodin

 Podolí B - Žatčany Žatčany - Mokrá  Tvarožná - Žatčany Žatčany - Rajhrad 
4. - 5.
června

neděle  v 10,30 hodin neděle v 14,15 hodin sobota ve 14,15 hodin sobota v 15,00 hodin

Žatčany - Kobylnice B  Těšany - Žatčany Žatčany - Měnín Těšany - Žatčany
11. - 12.
června

neděle  v 10,30 hodin  neděle ve 14,30 hodin  

Žatčany - Želešice B   Prace - Žatčany  
18. - 19.
června

neděle 16,30 hod.  sobota ve 14,15 hodin  

 Těšany B - Žatčany  Žatčany - Kobylnice  
Poznámka: Dorost hraje svá utkání na hřišti v Žatčanech pod hlavičkou Újezd u Brna B.

Ing. Antonín Sedláček



Z historie

Vzpomínka na osvobození obce v roce 1945
 

Dne 24. dubna uplyne 60 let od osvobození naší obce Rudou armádou a 8. května si
připomeneme ukončení 2. světové války v Evropě. Otiskujeme v doslovném znění vzpomínky
pana Františka Hegera z čísla popisného 112, napsané v roce 1995 k 50. výročí osvobození
obce.  Koncem války jako 23 letý mládenec pozoroval   přechod fronty z  vlastního domu,
teprve poslední  den, kdy byl  příchod vojsk doprovázen silným bombardováním, přešel za
rodinou do sklepa Antonína Sedláčka.

František Heger * 1922 + 2004
Den osvobození Žatčan - Třebomyslic 24. 4. 1945 v 2. světové válce (1939 - 1945)

“24. 4. 1945 byl sice dnem osvobození našich obcí, ale řada dní před tímto datem
přinesla  nezanedbatelné dojmy pro naše občany. Příchod fronty signalizoval  letecký nálet
15. dubna.  To byl evidentní začátek boje o  naši  obec.  Je  neděle,  krásný jarní den.  Těsně
po poledni  stojím  vedle  domu  č.  12,  odkud  je  slyšet  přelet  letadel.  Věděl  jsem,  že
z osvobozeného území to nemohou být německá letadla. Chtělo se mi vykřiknout: ,,Sláva,
Sověti  jsou  zde”,  ale  ani  jsem  nedokončil  vlastní  meditaci,  z  letadel  se  spustila  střelba
kulometů.  Fosforové  zápalné  náboje během té krátké  doby zalily  celou obec  do  kouřové
clony. Další peruť objevila v humnech a stodolách soustředění německých jednotek na č. 7, 8
a  98.  V  zápětí  tyto  stodoly  bombardovali  a  ty  zcela  vyhořely.  Fosfor  hořel  na  mnoha
střechách, domech i zahradách, ale třeba ještě třetí den po náletech na podpatcích bot.

Po této letecké zahajovací akci bylo všem zcela jasné přiblížení frontové linie k naší
obci. Řady občanů se zmocnila panika. Nutně to podpořily i zprávy ze sousedních Moutnic
a Těšan.  Tam bombardování bylo daleko rozsáhlejší  a účinnější.  Vyhořelo mnoho domů a
více než 10 lidí zde přišlo o život. 
Pod  vlivem této  zprávy a  dalších fám nejedna  rodina  opustila  svoje  domy a  budovala si
v polích bunkry. Nejvíce v trati Díly a Nesvačily v katastru na východ od obce. Jejich pobyt
tam trval pouze 2 - 3 dny. Ustupující němečtí vojáci důrazně varovali naše občany o krajním
nebezpečí takového počínání. Při frontovém pochodu budou sovětské první linie považovat
tyto bunkry za kulometná hnízda a pomocí minometů je zlikvidují ještě dříve, než se k nim
přiblíží. Ukázalo se, že to byla rada nad zlato. Za život mohou děkovat ustupující německé
pěchotě. Tímto momentem, toto svoje ,,přechodné bydliště” opustili a vrátili se do vesnice.
Zůstalo pouze jedno – čekat, co přinesou nejbližší dny. 24. dubna 1945 bylo krásné jarní ráno.
Jako konečně každý den v dlouhé řadě tohoto období.” 

Za zmínku stojí, a to je i vyjádření mnoha starších občanů, než je autor tohoto popisu,
že jaro 1945 bylo nejteplejším a nejkrásnějším jarem celého 20. století, i když do jeho konce
zbývalo několik let. Od 10. března až do zmíněného památného dne teplota ve dne neklesla
pod 20°C a v noci bylo kolem 12°C. 

“V noci z 23. na 24. dubna bylo na silnici vedoucí přes naši obec mimořádně rušno. To
už masově německá armáda ustupovala směrem na západ do Telnice a Sokolnic - neklamná
předzvěst blížící se fronty. Ráno bylo na ulici ticho, ani živá duše; vesnice jako vymetená.
Lidé se nastěhovali do sklepů v očekávání příštího. Sklepy byly naprosto neúčinné v případě
přímého zásahu. Sousedé se přesto nastěhovali do těch ,,lepších”, které mnohde vylepšovaly
podpory z dřevěných trámků. Moje rodiče a sestra se přesunuli na č. 9 v Třebomyslicích do
sklepa  p.  Antonína  Sedláčka.  Já  jsem zůstal  doma.  Náš  sklep  byl klenutý a  připadal  mi
relativně bezpečný.



Po 8. hodině se ojediněle ozývala střelba, která sílila a gradovala k 10. hodině. V té
době začalo bombardování německých pozic.  Ruské letectvo ušetřilo obec a jedině domek
pana Barnabáše Poláčka dostal  přímý zásah a zmizel  z  povrchu. Jinak se letecké operace
zaměřily na oblast ,,Loučky a Odměrky”, kde ještě zůstaly německé tanky a protiletadlová
děla. Když vzpomenutou oblast bombardovali, náš sklep byl od nejbližší  ,,krypty” vzdálen
více než 200 m, připadal jsem si ve sklepě jako na vodě. To také bylo avízo, abych jej opustil.
V duchu jsem sám sebe ujišťoval, mám-li zemřít, tak s celou rodinou pohromadě, a přesunul
jsem se do krytu p. Sedláčka za rodiči.

Nálada  ve sklepě byla na bodu mrazu,  až  morbidní.  Účastníci  se krčili  v  koutech
sklepa a nahlas se modlili. Po vejítí si mne ani nikdo nevšiml. Schoulil jsem se vedle schodů a
čekal. Ale nečekal jsem dlouho. Za chvíli se otevřely dveře a na prahu se objevil německý
důstojník. Aniž by řekl jedno slovo, ukazováčkem pravé ruky mne vyvolal ven ze sklepa.
Vyšel jsem a venku začalo pršet. 

Vedl mě do světnice, kde na posteli ležel oblečený německý voják, pouze s jednou
nohavicí, druhá byla od pasu utržená, pravděpodobně od granátu. Obnažené stehno mělo asi
25 - 30 cm dlouhou tržnou ránu hlubokou 5 - 8 cm. Důstojník někde na dvoře našel trakař a
dovezl jej do síně. Poručil mně zavést zraněného do Újezdu, kde údajně mělo být sanitární
středisko. Oponovat bylo nesnadné, ba i značně nebezpečné, soudě podle hrozivého pohledu.
Snadno mne mohl vytáhnout na dvůr a zastřelit. Nic by se nedělo, mrtvol všude okolo bylo
dost, přece byla válka ... Do Újezdu zajet s trakařem se mi jevilo jako zcela absurdní. Fronta
byla už v dědině. To vše bylo kolem 11. hodiny.

Z této svízelné situace mně pomohly dvě okolnosti: za prvé pršelo, za druhé dokázal
jsem se německy domluvit. Říkám důstojníkovi: ,, Ano, na marodku jej odvezu, pouze čekám
jak přestane pršet”, a posadil jsem se na postel zraněného. Kupodivu důstojník se s tím smířil
a odešel. Více jsem ho nespatřil. Zřejmě utekl přes zahrady k Telnici, aby zachránil sám sebe.
Na ulici se už střílelo a vzápětí přijel první sovětský tank. 

,,Můj”  klient  ztratil  mnoho  krve  při  tak  těžkém  zranění  a  stával  se  čím  déle
apatičtějším.  Nejevil  zájem  o  nic,  a  tak  jsem  se  rozhodl  vrátit  se  do  sklepa  a  oznámit
osazenstvu příjezd tanků do vesnice. Můj úmysl vystihl, podíval se na mne a matným hlasem
řekl: “Der Krieg ist schwindel” (válka je podvod). Byla to jediná věta, kterou po dobu mojí
přítomnosti pronesl. Neodpověděl jsem. Pouze mně hlavou prolétlo: škoda, že to nevěděl on a
milióny dalších, když z Brandenburgské brány slavnostně pochodovali po prospektu ,,Unter
der Linden” v Berlíně v roce 1939.

Moje zdržení ve sklepě bylo pouze několik minut. Chtěli po mně nějaké podrobnosti,
na které se už nepamatuji. Otočil jsem se, že se vrátím do světnice, kam mne nutilo svědomí,
nějakým způsobem dostát danému slibu. Při východu spatřuji pouze záda raněného vojáka.
Z každé strany jej vedl jeden sovětský voják přes dvůr, stodolu, za humno. Chvíli jsem váhal a
později  nesměle udělal  několik  kroků směrem za  zmíněnou  trojicí.  Daleko jsem nedošel.
Vyšla rána. Střelbou do týlu ukončili jeho trápení. Vážné zranění nemohl přežít. Tím rychle
ukončili  jeho beznaděj.  Následující  den byl  pochován,  přesněji  řečeno zakopán asi  20  m
od místa, kde byl zastřelen. 

Ve  14. hodin  byla už  celá  obec  plná  rudoarmějců.  Přicházeli  od Moutnic,od deště
zablácení a promoklí. Někteří zvědavci z našich řad nevydrželi, jednak ve snaze osvoboditele
přivítat a také ze zvědavosti ukvapeně vycházeli z krytů. Němci, ve snaze zadržet postupující
vojsko, zahájili  od Telnice na naši obec dělostřeleckou palbu. Kdo kryt předčasně opustil,
mohl na to doplatit a také doplatil. Tak zahynul pan Jaromír Teplý, zraněn byl pan Jan Lejska,
Anna Kroupová, později Jan Klanica z č.3. 

Přes  noc  se  situace  uklidnila.  Následující  ráno  ruská  vojska  ,,doplnila”  zásoby
potravin, odvedla z obce mnoho párů koní, vozy, bryčky a pod. Pochod byl rychlý, vše se
soustřeďovalo  k  útoku  na  Brno.  Operaci  řídil  maršál  Malinovskij  z  hlavního  stanu



v Křepicích.  Před  jeho  příjezdem  se  musela  celá  obec  Křepice  vystěhovat.  Velel
II. ukrajinskému frontu.

Protože Němci vyhodili do povětří most přes Litavu směrem na Měnín a Telnici, bylo
nutno  rychle  postavit  nový, provizorní.  Z  obce  se  vozili  desky,  trámky a  další  potřebný
materiál.  My,  civilisté,  jsme  jej  stavěli  pod  dozorem  ženijního  sboru.  Po  dokončení
z bezprostřední  blízkosti  dopadl granát  a zabil  koně přímo na mostě.  Tento kůň zachránil
mnohého z nás, posbíral střepiny, které směřovaly mimo jiné ve směru k nám. V podvečer
přiletěla  od Jaloviska průzkumná německá stíhačka,  kterou sovětská protiletadlová baterie
sestřelila. Hořící se zřítila na hon zvaný ,,Pláňavy” a posádka zahynula. 

Německá  obrana  byla  již  zcela  vyčerpána  a  ochrnuta.  Zakrátko  válka  skončila
definitivně. Boj o Žatčany byl vlastně labutí písní. O to více vystupuje do popředí vědomí,
kolik  nesnází  a  hrůzy musely prožít  ty oblasti,  kde  proti  sobě  v  plné  síle  stály tyto dva
vojenské giganty. Konečně 60 miliónů mrtvých za 2. světové války 1939 - 1945 nepotřebují
žádný dodatek.”

Josef Sedláček, kronikář

Foto: Libor Jaroš
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