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Z OBCE
ÚVOD
Ing. František Poláček
starosta obce
Vážení spoluobčané,
půlrok letošního roku máme za sebou, a proto bych vás chtěl
prostřednictvím zpravodaje informovat o tom, co se za tu dobu
na obci seběhlo.
I přes letošní mrazivou zimu a následující suchý půlrok se dvěma vlnami jarních přímrazků, které mnohým sklidily očekávanou
úrodu, pokračující vedra, uplynul půlrok jako voda (ta bohužel
chybí).
V letošní zimě po mnoha letech děti užily radovánek na ledě

i na sněhu. Nedávno si mládež užila hodového veselí, kdy počasí bylo velmi vstřícné. A je tu konec školního roku a začátek
prázdnin, doba odpočinku a zasloužené dovolené. Věřím, že rodiče byli shovívaví ke svým ratolestem při nějaké nepovedené
známce na vysvědčení.
Přeji dětem vydařené prázdniny a vám všem klidné prožití léta
hlavně se šťastným návratem z dovolené.
Ještě v úvodu bych chtěl poděkovat Jendovi Binkovi za zpracování „Mapy obce Žatčany pro nepamětníky“. Je to malá publikace, která byla vložena do prosincového zpravodaje. I když
údaje vychází z knihy Z historie obce Žatčany, je dobré si tyto
názvy připomenout na mapě obce. Již mnozí mladší starousedlíci a zvláště noví obyvatelé Žatčan tyto pro někoho běžné
názvy neznají.

PLNĚNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
PŘÍJMY

SCHVÁLENÝ
ROZPOČET

Třída 1 - Daňové příjmy
8 085 000,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy
441 600,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy
16 000,00
Třída 4 - Přijaté transfery
145 300,00
z toho převody mezi vlastními účty = konsolidace
Příjmy celkem
8 687 900,00
PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci)
8 687 900,00

ROZPOČET
PO ZMĚNÁCH
10 448 600,00
664 700,00
1 263 800,00
695 000,00
13 072 100,00
13 072 100,00

VÝSLEDEK
K 31. 12.

% PLNĚNÍ
UR

10 462 018,90
799 199,32
1 259 800,00
1 150 895,00
456 000,00
13 671 913,22
13 215 913,22

100,13
120,23
99,68
165,59

81,26
59,77
72,54
69,75

104,59
101,10

VÝDAJE
Třída 5 – Běžné výdaje
8 555 000,00
z toho převody mezi vlastními účty = konsolidace
Třída 6 – Kapitálové výdaje
5 636 000,00
Výdaje celkem
14 191 000,00
VÝDAJE CELKEM (po konsolidaci)
14 191 000,00

6 617 100,00
16 315 200,00
16 315 200,00

7 880 348,05
456 000,00
3 954 800,33
11 835 148,38
11 379 148,38

-5 503 100,00

-3 243 100,00

1 836 764,84

-56,64

5 947 100,00

3 687 100,00

-1 392 764,84

-37,77

-444 000,00
5 503 100,00

-444 000,00
3 243 100,00

-444 000,00
-1 836 764,84

100,00
-56,64

STAVY NA ÚČTECH
ČNB (ÚČET PRO PŘÍJEM DOTACÍ)
KOMERČNÍ BANKA
KOMERČNÍ BANKA -KANALIZACE
CELKEM NA ÚČTECH

1. 1. 2016
149 801,76
6 977 164,46
4 194,98
4 993 329,39

1. 12. 2016
604 552,76
7 913 509,42
5 863,86
4 992 001,45

PODÍLOVÉ LISTY SPOROINVEST
TERMÍNOVANÝ VKLAD J&T BANKA

4 993 329,39
2 000 000,00

4 992 001,45
2 000 000,00

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
(po konsolidaci)
FINANCOVÁNÍ - třída 8
Změna stavu na bank. účtech
- prostředky minulých let (8115)
Splátka půjčky na kanalizaci (8124)
FINANCOVÁNÍ CELKEM

9 698 100,00

1. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU
A OSTATNÍM ROZPOČTŮM VEŘEJNÉ ÚROVNĚ
Transfery (dotace) do rozpočtu obce za rok 2016 činily celkem 694 895 Kč:
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POSKYTOVATEL
JMK
JMK
JMK
MŽP/SFŽP
MŽP/FS
Všeobecná pokladní správa
CELKEM

ÚČEL
Výkon státní správy
Zateplení ZŠ
Na vybavení jednotky SDH
Mateřská škola - zateplení
Mateřská škola – zateplení
Volby do zastupitelstev krajů a senátu PČR

a) Transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního
vztahu na výkon veřejné správy činil 145 300 Kč.
b) Jihomoravský kraj poskytl investiční dotaci z Programu rozvoje
venkova na „Zateplení ZŠ Žatčany“ ve výši 200 000 Kč. Bylo provedeno mezistropní zateplení budovy školy foukanou celulózovou
izolací a byla zateplena severní štítová zeď. Zároveň byly provedeny vícepráce vyplývající z opravy staré budovy (např. vystavena
půdní štítová zeď). Celkové výdaje na akci činily 707 137 Kč. Na základě schválení zastupitelstva a předávacího protokolu bylo TZ
budovy předáno v říjnu 2016 do správy školy. Konečné vyúčtování
dotace bylo provedeno v lednu 2017.
c) Jihomoravský kraj poskytl neinvestiční dotaci ze svého dotačního programu na zlepšení materiálně-technické vybavení jednotky
SDH ve výši 40 000 Kč. Jednotka doplnila své vybavení o 2 ks LED
svítilny, 2 ks ruční radiostanice, zásahové hadice a další hasičské

POLOŽKA
4112
4222
4122
4213
4216
4111

UZ
00311
00551
90877
15835
98193

POSKYTNUTO
145 300,00
200 000,00
40 000,00
15 977,50
271 617,50
22 000,00
694 895,00

ČERPÁNO
145 300,00
200 000,00
40 000,00
15 977,50
271 617,50
13 661,50
686 556,50

potřeby celkem ve výši 61 758 Kč. Dotace byla vyčerpána v plné
výši dle smlouvy. Konečné vyúčtování dotace bylo provedeno
v lednu 2017.
d) MŽP poskytlo v roce 2016 dodatečnou investiční dotaci z Operačního programu ŽP na vícepráce na akci „Mateřská škola
Žatčany, č.p.298“ (zateplení) ve výši 287 595 Kč, z toho dotace
SFŽP činila 15 977,50 Kč (5%) a dotace FS byla ve výši 271 617,50 Kč
(85%). Dotace na školu byla převedena pouze účetním zápisem.
Závěrečná monitorovací zpráva k vyúčtování dotace byla předložena na MŽP v listopadu 2016.
e) Ze všeobecné pokladní správy prostřednictvím JMK byla poskytnuta neinvestiční dotace na Volby do zastupitelstev krajů a Senátu
PČR ve výši 22 000 Kč, použito bylo 13 661,50 Kč, konečné vyúčtování a vratka dotace ve výši 8 338,50 Kč proběhlo při finančním
vypořádání v lednu 2017.

2. PŘEHLED POSKYTNUTÝCH DOTACÍ, DARŮ A PŘÍSPĚVKŮ
PŘÍJEMCE
ZŠ a MŠ Žatčany, příspěvková organizace
CELKEM
Římskokatolická farnost Žatčany
TJ Sokol Žatčany
Orel jednota Žatčany
Sportovní klub SK Žatčany
Modelářský klub ALKA
Junák – středisko Tumulus Újezd u Brna
Myslivecký spolek Žatčany
Sbor dobrovolných hasičů Žatčany
Misijní klubko
Diecézní charita Litoměřice
CELKEM
Mohyla míru o.p.s.
Svaz měst a obcí
Město Židlochovice
Město Židlochovice
Město Židlochovice
Město Židlochovice
DSO Region Židlochovicko
DSO Region Cezava
DSO Region Cezava
CELKEM

CELKOVÝ SOUČET
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ÚČEL
Provoz
Oprava střechy budovy ZŠ
Oprava fasády a interiéru kaple sv. Máří Magdalény
Výměna oken v sokolovně (investiční)
Vymalování sálu, náklady na energie, úklid a údržbu (neinvestiční)
Modernizace a provoz orlovny
Reprezentace obce a rozvoj sportu u dětí a mládeže
Dar na činnost
Dar na činnost
Dar na činnost
Dar na činnost
Dar na činnost
Dar na provoz Domova pro matky s dětmi
Členský příspěvek
Členský příspěvek
Přestupková agenda
Přestupky – FV 2015
SPOD
Rušení trvalého pobytu – FV 2015
Členský příspěvek
Členský příspěvek
Příspěvek na pojištění

KČ
1 050 000,00
1 177 000,00
2 227 000,00
150 000,00
55 000,00
75 000,00
115 000,00
55 000,00
15 000,00
8 000,00
4 000,00
5 000,00
8 000,00
60 000,00
550 000,00
2 397,00
3 640,00
2 280,00
2 280,00
3 970,00
3 800,00
8 800,00
17 600,00
7 210,00
51 977,00

2 828 977,00
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Veřejnoprávní smlouvy uzavřené na poskytnutí dotace pro Římskokatolickou farnost Žatčany, TJ Sokol Žatčany, Orel jednota Žatčany, Sportovní klub SK Žatčany jsou zveřejněny na elektronické úřední desce www.obeczatcany.cz. Všechny dotace uzavřené na
základě veřejnoprávní smlouvy byly řádně vyúčtovány k 31. 12. 2016. Jako jediný nedočerpal dotaci v plné výši Sportovní klub SK,
na účet obce převedl zpět částku 7 361,52 Kč (vráceno 30. 12. 2016, ze strany banky zaúčtováno 2. 1. 2017).

3. PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE ŽATČANY ZA ROK 2016
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve
výkaze Fin 2-12 M sestaveném k 31. 12. 2016. Tento výkaz je přílohou D zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je zveřejněn
na elektronické úřední desce obce Žatčany.
§
10**
1014
21**
2143
22**
2212

2219
2221
2223
23**
2310
2321

2341
31**
3113

33**
3314
3319
3326
3330
3341
3349
3399
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VÝDAJE
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
Péče o toulavé psy
CELKEM
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
Cestovní ruch - Židlochovicko, Austerlitz
CELKEM
Doprava
Silnice (údržba, čištění, značení)
Doplnění dopravních značek - nerealizováno
Oprava zálivů zastávek - nerealizováno
Projektová dokumentace silnice Kout 52 925 Kč
PD osvětlení přechodu pro chodce Náves 24 200 Kč
Rekonstrukce silnice Šanhaj 1 919 558,91
Chodníky, parkoviště, cyklostezky
Oprava chodníků - část k Újezdu -nerealizováno
Čekárny, dopravní obslužnost IDS
Bezpečnost silničního provozu
CELKEM
Vodní hospodářství
Pitná voda - vodovod, přípojky
Vodovod Šanhaj -nerealizováno
Kanalizace
Dešťová kanalizace Šanhaj 794 239 Kč
Doplnění technologie přečerpávací stanice 76 940 Kč
Rekonstrukce stavidla rybníka
CELKEM
Vzdělávání a školské služby
Základní a mateřská škola
ZŠ a MŠ Žatčany - příspěvek na provoz 2 227 000 Kč
ZŠ a MŠ Žatčany - příspěvek žákům 45 000 Kč
ZŠ a MŠ Žatčany- zateplení stropu a štítu ZŠ 707 137 Kč
Studie rekonstrukce ZŠ - nerealizováno
CELKEM
Kultura, církve a sdělovací prostředky
Knihovna
Obecní kronika
Oprava křížů, pomníku
Oprava církev. kulturních památek (kostel, kaple)
Rozhlas, kabelová televize
Zpravodaj, mapa pro nepamětníky
Kultura, dar narozeným dětem
CELKEM

KČ

4 000
4 000

SR ZÁVAZNÝ
UKAZATEL

UPRAVENÝ
ROZPOČET

SKUTEČNOST
K 31. 12

4 000

4 000
4 000

0,00
0,00

15 000

15 000
15 000

11 197,00
11 197,00

3 370 000

3 370 000

2 173 544,91

500 000

500 000

31 396,00

100 000
10 000
3 980 000

97 400
12 600
3 980 000

53 722,00
12 584,00
2 271 246,91

180 000

180 000

26 688,00

1 200 000

1 200 000

906 858,29

500 000
1 880 000

500 000
1 880 000

0,00
933 546,29

3 137 700

3 002 917,00

1 660 000

3 137 700

3 002 917,00

800 000

65 000
10 000
0
150 000
225 000
94 300
185 700
840 000

58 820,00
8 118,00
0,00
150 000,00
176 814,56
26 676,40
185 503,00
605 931,96

15 000
15 000

3 980 000

1 880 000

1 660 000

1 660 000
65 000
10 000
110 000
150 000
225 000
100 000
140 000
800 000
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§
34**
3412
3419
3419
3429

36**
3613
3631
3632
3635
3639

37**
3721
3722
3723
3726
3745

43**
4329
4333
4341
4351
5212
5212
53**
5311
55**
5512
61**
6112
6115
6171
63**
6310
6320

VÝDAJE

KČ

SR ZÁVAZNÝ
UKAZATEL

UPRAVENÝ
ROZPOČET

Tělovýchova a zájmová činnost
Sportovní zařízení - tenisové hřiště
25 000
25 000
Ostatní tělovýchovná činnost
301 000
306 000
Příspěvky spolkům - Sokol, Orel, Sportovní klub
Využití volního času dětí a mládeže - dětská hřiště
101 000
96 000
Příspěvky spolkům - MK ALKA, Junák, Misijní klubko
Zájmová činnost a rekreace
37 000
37 000
Výlety, příspěvek spolkům - myslivci, hasiči
CELKEM
464 000
464 000
464 000
Bydlení a komunální služby a územní rozvoj
Nebytové hospodářství (budovy č.93, 111)
100 000
113 200
Veřejné osvětlení - elektřina, opravy
1 145 000
1 145 000
Veřejné osvětlení na Nivě 22 100 Kč
Pohřebnictví - hřbitov
40 000
40 000
Územní studie (Ovčírny)
0
181 000
Hospodaření s obecním majetkem
230 000
266 800
Nákup pozemků - nerealizováno
CELKEM
1 515 000
1 515 000
1 746 000
Ochrana životního prostředí
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
25 000
25 000
Sběr a svoz komunál. odpadů (popelnice, kontejnery)
410 000
410 000
Sběr a svoz ost. odp. (sklo, plast, obaly, suť, skládka)
310 000
310 000
Zlepšení vzhledu a stavu obecní skládky, přesun kontejnerů od samoobsluhy ke skládce - nerealizováno
Kompostárna
130 000
84 000
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
700 000
746 000
Úprava kolem petanque - nerealizováno
CELKEM
1 575 000
1 575 000
1 575 000
Sociální služby
Příspěvek na OSPOD Židlochovice
0
4 000
Domov pro matky s dětmi (Charita Litoměřice)
0
60 000
Pomoc osobám v nouzi
20 000
20 000
Pečovatelská služba
30 000
26 000
CELKEM
50 000
50 000
110 000
Civilní připravenost na krizové stavy
Ochrana obyvatelstva (rezerva na krizové situace)
5 000
5 000
CELKEM
5 000
5 000
5 000
Bezpečnost a veřejný pořádek
Obecní policie
200 000
200 000
CELKEM
200 000
200 000
200 000
Požární ochrana
Požární ochrana - jednotka SDH
90 000
130 000
CELKEM
90 000
90 000
130 000
Státní správa a územní samospráva
Zastupitelstvo obce
825 000
824 500
Volby do krajů
0
22 500
Místní správa - obecní úřad
940 000
1 030 000
CELKEM
1 765 000
1 765 000
1 877 000
Finanční operace
Výdaje z finančních operací (bankovní poplatky)
10 000
10 000
Pojištění majetku obce
35 000
35 000
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SKUTEČNOST
K 31. 12
10 875,00
303 548,00
34 372,00
36 128,00
384 923,00
112 933,89
239 364,21
8 781,20
180 290,00
56 387,00
597 756,30
14 829,00
389 207,75
90 930,00
23 046,00
728 510,77
1 246 523,52
3 970,00
60 000,00
0,00
0,00
63 970,00
0,00
0,00
0,00
0,00
116 510,69
116 510,69
822 818,80
14 139,50
991 457,41
1 828 415,71
8 230,00
32 468,00
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§
6399

VÝDAJE

SR ZÁVAZNÝ
UKAZATEL

KČ

Daň z příjmů obce za rok 2015

0

CELKEM

UPRAVENÝ
ROZPOČET

SKUTEČNOST
K 31. 12

103 600

103 550,00

148 600

144 248,00

0

148 100

147 152,00

54 800

24 810,00

45 000

45 000

64**

Ostatní činnosti

6402

Finanční vypořádání minulých let (vratka dotace ZŠ-vzdělávání)

6409

Ostatní činnosti - DSO Cezava, rezerva (29 900 Kč)

143 000

CELKEM

143 000

143 000

202 900

171 962,00

VÝDAJE

14 191 000

14 191 000

16 315 200

11 379 148,38

444 000

444 000

444 000

444 000,00

1 050 000

1 050 000

2 227 000

2 227 000,00

FINANCOVÁNÍ
8124

Splátka půjčky na kanalizaci

PŘÍSPĚVKY
5331

Základní škola a Mateřská škola, Žatčany , p.o.

Rozpočet obce Žatčany na rok 2016 byl schválen zastupitelstvem obce na zasedání dne 13. 1. 2016 jako vyrovnaný se zapojením přebytku minulých let. Hospodaření obce skončilo přebytkem ve výši 1 836 764,84. Z toho bylo uhrazeno částka 444 000 Kč na kanalizaci
a 1 392 764,84 Kč zůstalo jako rezerva minulých let. Nepodařilo se uskutečnit tyto větší plánované akce: oprava zálivů zastávek, oprava
chodníku k Újezdu, rekonstrukce stavidla rybníka, výstavba veřejného osvětlení na Nivě. Jejich realizace se přesunuje do dalších let.
Plnění rozpočtu obce za rok 2016 projednalo Zastupitelstvo obce Žatčany dne 15. 2. 2017.

4. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM
Investiční (kapitálové) výdaje dosáhly částky 3 954 800,33 Kč
Název

Kč

Úprava komunikace Šanhaj

1 919 558,91

Dešťová kanalizace Šanhaj

794 239,52

Vodovodní přípojky občanů

16 524,00

Základní škola Žatčany (zateplení)

707 137,00

Mateřská škola Žatčany, č.p. 298 (zateplení a stavební úpravy)

12 100,00

Veřejné osvětlení Malá Niva

22 100,00

Splašková kanalizace – doplnění technologie přečerpávací stanice

76 940,00

Klimatizace (obecní úřad)

49 810,90

Územní studie Ovčírny
Projektová příprava – přechod náves
Projektová příprava – dešťová kanalizace Kout

180 290,00
24 200,00
4 975,00

Projektová příprava – silnice Kout

52 925,00

Projektová příprava – silnice k Nivě

38 000,00

Projektová příprava – cyklostezka Újezd
Investiční dotace – SOKOL (výměna oken sokolovny)
Celkem

1 000,00
55 000,00
3 954 800,33

Hlavní investiční akcí bylo vybudování dešťové kanalizace a provedení rekonstrukce komunikace na Šanhaji. Kolaudace proběhne
v roce 2017. Na budově školy byly zatepleny stropy a severní štít budovy. Po dokončení bylo technické zhodnocení budovy ZŠ
v hodnotě 707 137 Kč předáno do správy ZŠ a MŠ Žatčany. Byla zahájena projektová příprava na výstavbu dešťové kanalizace
a rekonstrukce silnice v Koutě a na výstavbu silnice k Nivě.
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OPRAVY MAJETKU
Na opravy bylo celkem vynaloženo 196 926,85 Kč. Jednalo se
o běžnou údržbu a opravy obecního majetku. V minulých letech
probíhaly v obci opravy chodníků, proto byly výdaje na opravy
značně vyšší.
POZEMKY A NEMOVITOSTI
V roce 2016 prodala obec pozemky p. č. 286 o výměře 411 m2
(zastavěná ploch a nádvoří), p. č. 287 o výměře 503 m2 (zahrada) celkem za 1 096 800 Kč a dům č.p. 251 (Cagašovo) za
151 000 Kč. Obec vlastní pozemky v k.ú. Újezd u Brna, kde byla
v roce 2016 dokončena komplexní pozemková úprava. Všechny pozemky byly sloučeny do jednoho pozemku parc. č. 4068
(orná půda) o celkové výměře 15 657 m2. Výměra se navýšila
o 80 m2, ocenění se nezměnilo.

Obec má založený termínovaný vklad na dva roky (do 19. 6.
2017) ve výši 2 miliony Kč s úrokem 1,8%. Obec vlastní v České
spořitelně podílové listy Sporoinvest v hodnotě 4 992 001,45 Kč.
Na běžných účtech má zůstatek ve výši 8 523 926,04 Kč.
INVENTARIZACE
Inventarizační komise zjišťovala skutečné stavy majetku, závazků a ostatních inventarizačních položek a podrozvahy k 31. 12.
2016. Inventarizace proběhla řádně, skutečný stav byl porovnán
na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních
položek a podrozvahy. Inventarizací nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
Inventarizační zpráva o výsledku inventarizace byla schválena
zastupitelstvem obce dne 15. 2. 2017. Bylo schváleno vyřazení
majetku obce ve výši 176 950,51 Kč.

FINANČNÍ PROSTŘEDKY
V roce 2016 nebyly čerpány žádné úvěry, půjčky a finanční výpomoci. Obec splácí návratnou výpomoc od SFŽP na kanalizaci
ročně ve výši 444 000 Kč, splatnost závazku je do roku 2017,
zbývá uhradit 406 600 Kč.

5. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH OBCÍ
Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace, Žatčany č. p. 20
Vykonává činnost základní školy, školní družiny, mateřské školy a školní jídelny.
Malotřídní základní škola pro žáky 1. – 5. ročníku s kapacitou 60 žáků
1. třída (žáci 1. ročníku):
2. třída (žáci 2. a 3. ročníku):
3. třída (žáci 4. a 5. ročníku):
počet žáků ZŠ k 31. 12. 2016:
počet žáků ŠD k 31. 12. 2016:
Dvojtřídní mateřská škola s kapacitou dětí
Počet dětí MŠ k 31. 12. 2016:
Počet strávníků ŠJ k 31. 12. 2016:

45
33
79 (žáci a děti 66, zaměstnanci školy 13)

BĚŽNÉ OBDOBÍ
NÁZEV POLOŽKY

9
13
12
34
24

Hlavní
činnost

MINULÉ OBDOBÍ

Hospododářská
činnost

Hlavní
činnost

Hospododářská
činnost

Náklady celkem

6 761 676,56

49 829,00

5 562 549,38

59 781,00

Náklady z činnosti

6 761 676,56

49 829,00

5 562 549,38

59 781,00

571 384,80

9 144,00

648 583,59

20 235,00

199 049,88

4 389,00

283 303,30

5 806,00

V tom: Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování

1 287 565,27

Mzdové náklady

3 103 145,00

Zákonné soc. pojištění

1 020 689,00

958 739,00

109 336,00

87 588,00

Odpisy DM
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118 513,60
24 825,00

2 958 165,00

26 550,00
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BĚŽNÉ OBDOBÍ
NÁZEV POLOŽKY
Výnosy celkem
Výnosy z činnosti
V tom: Výnosy z prodeje vlastních výrobků
Výnosy z pronájmu
Výnosy z transferů (dotací)

Hlavní
činnost

MINULÉ OBDOBÍ

Hospododářská
činnost

Hlavní
činnost

Hospododářská
činnost

6 761 590,56

49 615,00

5 562 472,38

59 858,00

520 042,00
344 545,00

49 915,00

501 490,71
333 821,00

59 858,00

3 400,00
6 241 548,56

Výsledek hospodaření běžného účetního období

-86,00

3 400,00
5 060 981,67

86,00

-77,00

77,00

Obec poskytla škole v roce 2016 příspěvek (transfer) ve výši 2 227 000 Kč, z toho na běžný provoz 1 050 000 Kč a na opravu střechy
budovy školy 1 177 000 Kč.
Základní škola a Mateřská škola, Žatčany vykázala za účetní období roku 2016 nulový hospodářský výsledek. Hlavní činnost skončila
se ztrátou ve výši 86 Kč. Tato ztráta byla kryta doplňkovou činností, ve které byl vykázán kladný hospodářský výsledek ve výši 86 Kč.
PRODEJ OBECNÍCH POZEMKŮ
Zastupitelstvo na základě požadavků Zákona o rozpočtové odpovědnosti revidovalo ceník obecních pozemků v intravilánu
obce. Původní cena byla určena 200,- Kč/m2, ale léty a vývojem cen jsme byli nuceni cenu přehodnotit. Na základě úřední
odhadní ceny stanovilo zastupitelstvo novou cenu ve výši
600,- Kč/m2. Tuto cenu chceme využívat zejména při narovnání vlastnictví malých parcel, které se nacházejí uvnitř obytných
částí obce. Postup je takový, že na základě žádosti občanů obec
vyvěsí záměr o prodeji pozemku na úřední desce a zájemci
o koupi se mohou do určeného termínu přihlásit o koupi. Na zastupitelstvu se žádosti projednají, v zápisu z jednání se zapíše
důvodová zpráva a na základě rozhodnutí zastupitelstva uzavře starosta kupní smlouvu s novým nabyvatelem a tato změna
vlastnictví se vloží do katastru nemovitosti.

Aby nepadlo zatížení na občany, předpokládáme tvoření rezervy ve výši splátky současného úvěru a zbývající část zajistit dotací nebo úvěrem v případě potřeby financování.
DOTAČNÍ TITULY
V letošním roce jsme požádali o dotace, které vypsal JMK. Jedná se o dotaci na „Snížení energetické náročnosti ZŠ Žatčany“
(rekonstrukce topení). Tato žádost ve výši 200 000,- Kč byla
schválena. Dále pro podporu jednotek SDH na vybavení ve výši
66 000,- Kč. Obec obdržela dotaci ve výši 40 000,- Kč.
Otevřela se možnost požádat o dotaci na opravu místní komunikace. Nejlépe pro tento záměr přichází v úvahu silnice na Ovčírně. Proto v současné době připravujeme podklady pro podání
žádosti. Další kolo přihlášek je avizováno na podzim a pokud
uspějeme, v příštím roce bychom mohli akci realizovat.

PROVOZ VODOVODU A KANALIZACE

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Jako každoročně schvaluje zastupitelstvo cenu vodného a stočného na stávající rok. Na letošní rok bylo schváleno ve výši:
Vodné 37,38 Kč/m3
Stočné 43,70 Kč/m3
O těchto cenách jste byli informováni již v prosincovém zpravodaji.
Jen je připomínám a navazuji na uzavření dodatků smluv k nájmu vodovodu a kanalizace Vodárenskou akciovou společností.
V Dodatku č. 8 nájem a provoz kanalizace, byla uzavřena dohoda mezi obcí a VAS a.s. na nájemném za rok 2017 ve výši
18 000,- Kč.
V Dodatku č. 18 nájem a provoz vodovodu, byla výše nájemného stanovena na 23 000,- Kč. S těmito čísly vás seznamuji
proto, abyste věděli, že výnos obce z provozu těchto služeb je
minimální. Obec v letošním roce doplatí poslední splátku úvěru
na budování kanalizace a bude muset ze zákona vytvářet rezervu na případnou obnovu, opravu a nebo rozšíření sítě. Pro
naši obec to činí 800 000,- Kč ročně. Finanční poradci navrhují,
aby se tato částka promítla do vodného a stočného. Při roční
spotřebě vody pro obec 20 000 m3 a předávání odpadní vody
do čističky ve výši 25 000 m3 by se případě krytí požadované
částky z vodného a stočného poplatek musel zvýšit o 17,70 Kč
za kubík.

Zastupitelé při tvorbě rozpočtu plánovali vytvořit dětské hřiště na volné ploše u přečerpávací stanice. Tento záměr vznikl
z důvodu, aby maminky s malými dětmi z lokality ulice Ke dvoru
a Šanhaje nemusely podstupovat cestu na náves. Během roku
se uvolnil obecní pozemek za evangelickým hřbitovem. Je to
plocha v klidné lokalitě s vysokou bezpečností pro děti. Zastupitelé rozhodli, že v této lokalitě obec zbuduje odpočinkové
místo, zeleň a herní prvky pro děti .
Dále je v plánu vytvoření hřiště pro volnočasové aktivity větší
mládeže.
V letošním roce také plánujeme opravu tenisového hřiště, které
po sedmnáctiletém využívání vyžaduje opravu koberce a oplocení areálu. Bylo osloveno několik firem a po jejich nabídkách
byly upřesněny požadavky ze strany obce. Rádi bychom tuto
akci dokončili v tomto roce.
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PARK NA NÁVSI
Do rozvojového výhledu obce byla zahrnuta úprava parku
na návsi v místě bývalé pekárny.
Na konci roku začaly úpravy přesunutím chodníku dál od
silnice. Z důvodu tvrdé zimy byl chodník dokončen až na jaře
tohoto roku. V letošním roce akce pokračovala odstraněním
Žatčanský zpravodaj 2017

nevyužívaného hřiště. Předpoklad, že bude využíváno ke hře
pétanque, se neujal, a proto v prosincovém zpravodaji byl předložen návrh úprav tohoto prostoru. Na jaře byly zahájeny práce
a snažili jsme se, aby základní kostra byla hotova do hodů. Byla
znovu zvýrazněna původní studna, postaven gabion znázorňující původní stavbu, zbudovány štěrkové chodníky. Dominantou
je fontána zakrývající studnu. Její provedení navazuje na původní úpravu parku a symboly ve znaku obce. Úpravy parku budou postupně pokračovat zbudováním pergoly, opravou altánu
a květinovými výsadbami.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří v krátkém čase provedli základní úpravy prostranství a uměleckému kováři Ivo Lorenzovi
z Telnice za zhotovení fontány.
Na závěr upozorňuji, že VODA VE FONTÁNĚ NENÍ PITNÁ!
BEZÚPLATNÝ PŘEVOD NEMOVITOSTÍ
Několikrát jsem já i moji předchůdci žádali o převod některých
nemovitostí ve vlastnictví státu do vlastnictví obce. V současné době se podařilo převést do vlastnictví obce parčík kolem
bývalé samoobsluhy a parcelu pod přilehlou silnicí. O dalších
pozemcích probíhá jednání s Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových.

projekt ze strany obce.
Nevýhodou je zdlouhavé řešení případných oprav (pro opravu
investičního charakteru je třeba rozhodovat na základě zákona
o obcích a zákona o rozpočtové odpovědnosti. Jedná se o dodržování termínů svolávání ZO a termínů zveřejňování). Už vidím
vzbouření na vsi, pokud by na několik dnů vypadl internet a televize. Toto je jeden problém. Dalším je vytvoření a uzavření
vyvážené nájemní smlouvy.
2. KTR ve vlastnictví provozovatele
Výhodou je, že firma bude na své náklady aplikovat moderní
trendy z oboru, provádět opravy a úpravy systému, doplňovat
chybějící linky v obci.
Zásadní nevýhodou je zvýšení ceny televizního provozu proti
současnému stavu.
Při druhé variantě v rámci výběrového řízení by měla obec požadovat provoz obecního kanálu, dále nabídnout balíček programů v přijatelné ceně pro ekonomicky slabší spoluobčany.
Rozhodnutí nebude jednoduché, ale řešení musíme najít. Ani
jedna z variant není ideální (tím myslím na dopad pro občany).
Pokud neuděláme změny, může se stát, že poskytování služeb
nebude vyhovovat uživatelům a ti budou hledat jiného dodavatele. A pokud nebude rentabilní počet připojení na obecní síť,
tak tato služba ze strany obce bude muset být ukončena.

CÍRKEVNÍ RESTITUCE
OSVĚTLENÍ NA MALÉ NIVĚ
Na jaře proběhlo jednání mezi Biskupstvím brněnským a Státním
pozemkovým úřadem o řešení církevních restitucí v Žatčanech.
Zúčastnil jsem se těchto jednání za obec z důvodu ujasnění
vlastnictví některých pozemků, které spadají do zájmů obce
z důvodu dalšího rozvoje. Obec dodala k jednajíní dokumenty
ze svých archivů a tím se urychlila výsledná dohoda mezi státem
a církví. V obecním zájmu byly zejména plochy pod tenisovým
hřištěm, skládkou, pozemky pod silnicí v Koutě a pozemky pro
plánovanou dešťovou kanalizaci z Kouta.

V těchto dnech probíhá výstavba osvětlení v nové ulici na Malé
Nivě. I přes některé problémy s umístěním sloupů před domy,
našla stavební firma s obyvateli takové řešení, které nakonec
vyhovuje všem. Naší snahou je, aby přistěhovavší občané našli
v Žatčanech nový domov a aby se jim s námi společně spokojeně žilo. Vždyť v nové ulici je obydleno již 17 domů a přes 40
obyvatel.
HODY

INTERNET A KABELOVÁ TELEVIZE
Již několik let probíhá na zastupitelstvu diskuse o dalším směrování internetu a kabelové televize v obci. Kabelová televize byla
zbudována v roce 1996 a kabely jsou v majetku obce. Provoz je
zajišťován přes servisní firmu 3C Myslivní 21, Brno. Od roku
2004 začalo být využíváno kabelu pro připojení internetu pro
domácnosti firmou VIVO CONECTION. Doposud nebyla s touto
firmou uzavřena písemná dohoda o způsobu provozování, ale
ze zákona platí i ústní dohoda.
Protože se technologie vyvíjí a další provoz dvou firem na jednom kabelu neumožňuje využívat moderní technologie, hledáme cestu, jak dál.
Při shrnutí všech pro a proti musím konstatovat, že provoz KTR
v obci je za zenitem. Obec poskytuje občanům velmi levnou
televizi na úkor dalšího rozvoje. Jsou nutné investice do modernizace sítě a technologií, které jsou zastaralé. Před zastupitelstvem stojí otázka, jak dál. Při skládání mozaiky, sběru informací
a možností vychází dvě varianty:
1. KTR ve vlastnictví obce.
Výhodou je možnost do určité míry ovlivňování ceny KTR, zachování obecního informačního kanálu. Jestli bude mít obec
z pronájmu sítě nějaký zisk, to je otázka. Spíš půjde o dotovaný
Žatčanský zpravodaj 2017

Letošní tradiční hody proběhly za pěkného počasí, stárci si jich
užili také proto, že pro máju jeli již ve středu a tím se prodloužily
předhodové přípravy.
Na vysvětlenou: dříve se mája chystala v orlovně, po úpravách
uvnitř budovy je jediná možnost přípravy na návsi. Takže hody
byly veselé a některé obyvatele obtěžovaly. Je pravda, že některé stárky mají jasné hlasy, umí dobře juchat a tak je bylo
v nočním tichu daleko slyšet. Když jsme byli mladí a byli za stárky, byl to pro nás svátek a hodů jsme si užívali.
Takže abych toto téma uzavřel. Pro příště buďte stárky a stárci
k nám starším ohleduplnější (stejně vám závidíme) a my těch
pár dní snad vydržíme s menším objemem naspaných hodin.
Hlavně ať vám a vašim následovníkům vydrží pospolitost, radost
ze života a zachovávejte v nezmenšené míře zvyky a tradice
obce a regionu.
PSI A POŘÁDEK PO NICH
Je pěkné mít doma své čtyřnohé mazlíčky, je to radost, ale
jsou to také starosti a povinnosti. Při procházce obcí mne vždy
zamrzí, když narazím na psí dáreček.
Nechápu, jak majitel psa není schopen ani uvnitř obce
uklidit jeho potřebu.
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Obec investovala do košů a sáčků na psí exkrementy a je
zarážející, že ani přímo u těchto košů se někteří neumí shýbnout
a po svém psovi uklidit.
Také polní cesty přiléhající k zahrádkám nejsou jen pro venčení
psů, ale i pro chůzi občanů. Maminky po nich jezdí s kočárky
a mají s sebou také malé děti. Bohužel na těchto cestách to
vypadá tak, že není kam šlápnout. Prosím o zamyšlení nad touto
situací. Jednou tam půjdete procházkou bez psa a také vám to
může vadit.

silnice II/416 ze Židlochovic do Slavkova vedoucí přes naši obec.
SUS i Kraj slibují, ale nic se neděje. Nejčerstvější opravy byla
provedena od křižovatky ze Žatčan do Měnína.
Pokud to byla oprava. Protože jsem chtěl posílit vliv na opravu
silnice mezi Žatčanami a Újezdem, napsali jsme společný dopis
se starostou Újezdu u Brna hejtmanovi JMK a Správě silnic JMK.
Z odpovědi náměstka hejtmana jsme nebyli nadšeni a já reagoval tím, že jsem napsal náměstkovi opětovně dopis.
Zatím čekám na odpověď.

NAŠE NEŠŤASTNÁ SILNICE II/416
Již několik let opakovaně urguji u Správy a údržby silnic opravu

komunikace v Koutě

přečerpávací stanice

skládka

pozemek u hřiště

pozemek za skládkou
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úpravy parku na návsi
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MODELÁŘSKÝ KLUB ALKA ŽATČANY
Zdeněk Sýkora
za Modelářský klub ALKA Žatčany, z.s.
Rok 2017 – čtrnáctý rok činnosti žatčanského modelářského
klubu se pro nás stal zlomovým, neboť na základě nového občanského zákoníku jsme se museli rozhodnout buď to pro oficiální
ukončení činnosti klubu nebo se pokusit svést „papírovou válku“
s úřady a klub, původně evidovaný pod Ministerstvem vnitra, se
pokusit převést na novou právní formu – zapsaný spolek. Díky
některým ochotným členům, ale hlavně zásluhou našeho současného předsedy (Ota Sýkora) se podařilo tento legislativní přechod zvládnout a náš klub (spolek) i dnes stále oficiálně existuje.
Od počátku klubu naše činnost směřovala spíše ke stavbě
a provozování pouze „rekreačních“ modelů letadel a lodí, ale
později někteří členové pocítili touhu to „dotáhnout někam
výš“ – zkusit se svými modely navštěvovat i mimoklubové
akce a soutěže. Martin Sobotka z Telnice se za vydatné pomoci
svého otce stal republikovým šampionem v kategorii upoutaných modelů letadel a přestoupil do svitavského modelářského klubu, který se specializuje hlavně na tuto odbornost.
Další část členů klubu se od roku 2007 intenzivně věnuje stavbě
a soutěžnímu létání s modely kategorie historických letadel – jedná se o repliky modelů postavených podle plánů vzniklých před
rokem 1950. Vrcholným setkáním příznivců těchto modelů jsou
již 15 roků konaná Mistrovství Evropy rádiem řízených historických modelů, kterých je náš klub od roku 2007 také účastníkem:
2007....................Boleráz, SLOVAKIA
2008 ...................Valle Gaffaro, ITALY
2009....................Suhl, GERMANY
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2010....................Jeseník, CZECH REPUBLIC
2011....................Torraccia, SAN MARINO
2012....................Dubnica nad Váhom, SLOVAKIA
2013....................Jakabszállás, HUNGARY
2014....................Valle Gaffaro, ITALY
2015....................Ivančice, CZECH REPUBLIC
2016....................Cerfontaine, BELGIUM
2017....................Nitra, SLOVAKIA
Letošní 15. Mistrovství Evropy rádiem řízených historických
modelů se uskutečnilo ve dnech 18.–23. 6. 2017 na letišti
Aeroklubu Nitra na Slovensku, kam se z našeho modelářského klubu vypravili čtyři členové, se sedmi soutěžními modely.
V silné konkurenci téměř 150 soutěžících ze 14. zemí světa se
z naší výpravy v kategorii větroňů nejlépe umístil David Sýkora
na 13. místě. Štěstí přálo také Zdeňkovi Sýkorovi st., kterému
se během tohoto šampionátu podařilo hned dvakrát dostat
na „bednu“ (stupně vítězů) – vždy na třetí místo – v kategorii ½Texaco a v kategorii velkých motorových modelů Texaco.
Na 16. Mistrovství Evropy rádiem řízených historických
modelů 2018 jsme zváni na letiště v maďarském
městečku Jakabszállás.
Hlavní modelářskou akcí pořádanou v naší obci bude již
9. Žatčanský modelářský den, který, pokud bude vhodné
počasí, se uskuteční 30. 9. 2017 - jste srdečně zváni.
Život a dění v našem klubu lze shlédnout na webových stránkách: http://www.mkalka.cz/
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HISTORICKÝ KALENDÁŘ
Vladimíra Sedláčková
žatčanská kronikářka
1247
770 let poprvé se připomíná kostel sv. Martina,
			 později zasvěcen Nejsv. Trojici
1832 		185 let zakoupen domek č. 25 v Koutě pro školu
1857 		160 let založena Kniha pamětní obce Žatčany
			 s popisem událostí od r. 1794
		 19. 11. sepsána „Základní listina samostatné
			 obecné školy žatčanské“
1872
145 let vdova Rosálie Hedrichová nechala postavit
			 na návsi sousoší Nejsvětější Trojice
1887 		130 let postavena silnice přes Třebomyslice
1892 125 let postavena silnice ze Žatčan do Újezda
1902 		 115 let založen Hasičský sbor Žatčany - Třebomyslice
1907
110 let zbudována silnice z nádraží přes Žatčany
			do Nesvačilky
1917
100 let do I. svět. války narukovalo 53 vojáků
			 ze Žatčan a 49 z Třebomyslic
1922 		 95 let postavena Sokolovna
1927		
90 let založena veřejná knihovna v Žatčanech
1932		
85 let na Návsi byla postavena nová hasičská
			zbrojnice
			 Sportovní klub založil divadelní soubor
1942		
75 let pro válečné účely byly odebrány dva kostelní
			zvony
1947		
70 let byla ustavena Myslivecká společnost,
			 od r. 1963 pod názvem Myslivecké sdružení,
			 obec pořídila místní rozhlas
1952		
65 let komunisté zastavili činnost Spolkového
			 domu, majetek byl zestátněn a předán do
			 užívání MNV
1957		
60 let do JZD vstoupilo 70 rolníků,
			 na Zahradách byla vyhloubena požární nádrž
1972		
45 let na Haltýři ve středu obce byla postavena
			samoobsluha
1982		
35 let na Ovčírnách byla otevřena nová mateřská
			škola

darování knih. Akce byla úspěšná - na penězích se vybralo
2 186,- Kč a darovaných knih za 2 174,- Kč. Koncem roku 1931
měla knihovna již 374 knih.
V Třebomyslicích neměli obecní představitelé velký zájem zřídit
veřejnou knihovnu. Po urgencích z vyšších míst se situace vyřešila tak, že do knihovní rady byl jmenován zástupce Třebomyslic
a žatčanská knihovna byla po určitou dobu společná pro obě
obce. Třebomyslická knihovna se osamostatnila teprve později
a fungovala až do sloučení obcí.
Knihovny byly umístěny na obecních úřadech. Po sloučení obcí
se knihovna přesunula na dlouhá léta do znárodněné orlovny,
v roce 1996 působila v uvolněných prostorách MŠ, v roce 2008
se přestěhovala do bývalé zasedací místnosti starého OÚ na č.
93. Od roku 2010 ji vede p. Marcela Procházková. V současné
době má knihovna 94 čtenářů, z toho 35 dětí. V knihovně je
3650 svazků – knihy pro dospělé, pro děti, naučná literatura,
historické knihy, kuchařky a také časopisy. Díky OÚ se každý
rok nakupuje přibližně 100 nových knih za nemalé finanční
částky. Půjčovní doba je každou středu od 17.00 – 20.00 hod.
a na děti čeká sladká odměna. Knihovnu pravidelně každý rok
navštěvují děti z místní základní a mateřské školy.
Historická fakta převzata z publikace Z historie Žatčan.

REGION ŽIDLOCHOVICKO
Radka Raflová
mažerka svazu
Portál RegionŽidlochovicko.cz už 6 let informuje o aktuálním
dění v regionu.
Hledáte práci v místě vašeho bydliště? Chcete si přečíst aktuální zprávy anebo naplánovat akci na víkend? Na webovém portálu www.RegionZidlochovicko.cz najdete vše, co
o dění v regionu chcete vědět.
Portál RegionŽidlochovicko.cz je v provozu od roku 2011 a postupně se z něj stal největší informační web v regionu. Denně přináší informace o všem, co se v regionu děje. Portál není

Údaje jsou čerpány z knihy Z historie obce Žatčany od Josefa
Sedláčka, kterou vydala Obec Žatčany v roce 2011.

90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ OBECNÍ
KNIHOVNY
Po vzniku Československa ustanovilo Ministerstvo školství a národní osvěty, aby všechny obce zřídily veřejné knihovny a ze
svých prostředků je udržovaly. Pro chod knihoven byly obcemi vytvářeny knihovní rady. V tehdy samostatných Žatčanech
vznikla knihovní rada 5. ledna 1927. Po všech přípravách byla
knihovna dne 27. února 1927 otevřena. S velkým nasazením se
o knihovnu staral řídící učitel Raimund Sekanina, který kromě
půjčování knih vedl pečlivé zápisy o schůzích rady. Koncem
roku 1927 měla knihovna 81 svazků knih, v tom 71 knih zakoupených a 10 darovaných. Knihovna měla 39 čtenářů.
V roce 1929 podnikl Raimund Sekanina se svými žáky velkou
akci na povznesení úrovně knihovny. Sepsali všem rodákům
a příznivcům obce dopis se žádostí o finanční podporu nebo
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zaměřený na specifické téma, a proto si na něm každý najde
něco zajímavého.
Žatčanský zpravodaj 2017

Největší sekcí portálu jsou denně aktualizované nabídky
zaměstnání a brigád na Židlochovicku. Firmy a personální
agentury zde zadávají volné pracovní nabídky. Nejnovější nabídku míst ve vašem okolí najdete na www.regionzidlochovicko.cz/prace.
Pořádáte kulturní akci? Využijte směle kalendáře regionálních
akcí. Pozvánku můžete publikovat v přehledném seznamu
událostí z celého regionu na adrese www.regionzidlochovicko.
cz/kalendar-akci. Nejzajímavější a nejčtenější akce se automaticky zveřejní na regionální facebookové stránce, kde ji uvidí
stovky fanoušků.
Portál RegionŽidlochovicko.cz podporuje regionální dění a spolupracuje s řadou institucí v regionu, např. Knihovnou Rajhrad či
Infocentrem Židlochovice.
Píšeme o Židlochovicku pro Židlochovicko.

Občané se mohli při odevzdání telefonu zaregistrovat a mít pak
kromě dobrého pocitu také šanci vyhrát například baterie, powerbanky, flash paměti a další drobné upomínkové předměty,
které věnoval ASEKOL nebo samotné zúčastněné obce,“ doplnil
Kroutil.

REGION CEZAVA

Akce má kromě charitativního i nezanedbatelný ekologický
význam. „Všechny vybrané telefony budou recyklovány a díky
tomu se ušetří cenné suroviny. Navíc se příroda uchrání i od toxických látek, které by se mohly uvolnit v případě neodborné
manipulace nebo nesprávné likvidace, např. do běžné popelnice na komunální odpad,“ popsal regionální manažer společnosti ASEKOL pro Jihomoravský kraj Daniel Hladilín.

Region Cezava připravuje vytvoření publikace o tradicích, krojích
a místní kultuře.
Desítka členských obcí Regionu Cezava se rozhodla v rámci
společné propagace svazku i regionu vytvořit novou publikaci
zaměřenou především na tradice, které obce v našem regionu
reprezentují a spojují. Ve spolupráci s etnografkou a odbornicí
na místní lidovou kulturu chtějí obce Cezavy vydat společnou
brožuru, která by měla sloužit nejen obyvatelům regionu, ale
také odborníkům či zájemcům o moravské tradice.
Publikace se chce zaměřit především na tradiční krojové odívání
typické pro tu kterou obec. Autorka bude čerpat z historických
pramenů, muzejních či soukromých sbírek, ale i ze zkušeností,
kterými si mnohé obce prošly při obnovování svých krojů. Kniha
bude samozřejmě doplněna fotografiemi.
Propagace Regionu Cezava je projekt, který byl podpořen
finanční dotací Jihomoravského kraje. Kromě zmíněné publikace bude vytvořeno také společné propagační video o členských
obcích: Blučina, Měnín, Moutnice, Nikolčice, Nesvačilka, Otmarov, Otnice, Telnice, Těšany a Žatčany. Brožura tak bude živým
způsobem doplněna o informace, jak jsou v dnešní době kroje
v jednotlivých obcích využívány.
Realizace celého projektu by měla proběhnout nejpozději
do konce roku 2017.

Symbolický šek na částku 15 tisíc korun od neziskové společnosti ASEKOL převzala ředitelka domova Ludmila Pšenáková.
„Podpory si velmi vážíme. Je vidět, že když lidé naše zařízení
znají, neboť sídlí v jedné z obcí svazku, zapojí se ve větším počtu,“ uvedla ředitelka. Získané prostředky použije příspěvková
organizace, zřizovaná Jihomoravským krajem, podle jejích slov
na úhradu týdenního ozdravného pobytu s hipoterapií v Lednici.
V domově pečují o třicet dětí s tělesným, duševním, smyslovým
nebo sociálním postižením ve věku od 1 do 10 let.

Velké procento drobných elektrozařízení podle organizátorů
akce stále končí bez užitku ve směsném komunálním odpadu.
„Nadále proto budeme rozšiřovat síť stacionárních červených
kontejnerů, díky nimž se zvyšuje množství drobného elektra,
které putuje k recyklaci,“ doplnil Hladilín. V celém Jihomoravském kraji se aktuálně nachází téměř 300 červených kontejnerů a jejich počet se neustále zvyšuje. Z obcí mikroregionu
Cezava mají červené kontejnery k dispozici Telnice a Moutnice,
další obce o nich vážně uvažují. Vysloužilých elektrozařízení se
obyvatelé mohou po celý rok zbavit také ve sběrných dvorech
a u prodejců elektra.
Kontakty:
František Kroutil - místopředseda svazku a starosta
obce Telnice: tel. 725 330 044
Daniel Hladilín – regionální manažer společnosti ASEKOL
pro Jihomoravský kraj: tel. 725 061 863

AKCE „DOBRÝ SKUTEK ZA STARÝ
MOBIL“ – VÝSLEDKY
Lidé v regionu Cezava sesbírali 1453 starých mobilů, akce podpoří postižené děti
Telnice (Brněnsko) – Téměř patnáct set starých nepotřebných
mobilních telefonů odevzdali v uplynulých měsících obyvatelé
10 obcí na Brněnsku, které tvoří dobrovolný svazek Region Cezava. Akci, díky níž získal domov pro postižené děti LILA Otnice
finanční podporu ve výši 15 tisíc korun, zorganizovaly vesnice
ve spolupráci s neziskovou společností ASEKOL.
„Když uvážíme, že mají obce v našem svazku dohromady okolo
13 tisíc obyvatel, považujeme výsledek za vynikající. Poděkování patří všem občanům, kteří se do této prospěšné akce zapojili,“ uvedl za organizátory místopředseda svazku a starosta
Telnice František Kroutil, který celou akci s názvem Dobrý skutek za starý mobil inicioval. Vlastní sběr podle jeho slov probíhal na jednotlivých obecních úřadech, připojily se také školy.
Žatčanský zpravodaj 2017
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ZE ŠKOLKY
ŠKOLNÍČEK A POŘÁDNÍČEK
Za MŠ Žatčany s pomocí paní učitelky Hanky
– skřítkové Školníček a Pořádníček
Dobrý den.
Jmenuji se Školníček a se svým kamarádem Pořádníčkem jsme
se již v září nastěhovali do krásné školičky v Žatčanech plné
skvělých dětí a hodných paní učitelek. Jsme skřítkové a rádi
děti učíme nové věci.
A popravdě nestíháme sledovat a divit se, jaké úžasné věci
zdejší děti společně podnikají. Zažili jsme zde muzicírování
s Drumbeny, Dýňování, návštěvu canisterapeutického pejska,
vánoční dílničky, ale i hodného pana Mikuláše s velmi zlobivým
čertem - toho jsme se mooc báli i my.

V batůžku paní učitelky Hanky - aby nás nikdo neviděl - jsme se
propašovali i na úžasné vystoupení o Kajetánkovi v místní sokolovně a dokonce i na návštěvu do Domova pro seniory v Újezdě
u Brna, kde to byl nejen pro nás skvělý zážitek. Hlavně když
jsme viděli to úsilí a píli dětí s vyráběním nádherných dárečků
všem seniorům a na vánoce také i rodinám.
Proto jsme netrpělivě očekávali Vánoční den, kdy jsme spolu
s dětmi po zazvonění u vánočního stromku oněměli úžasem nad
množstvím rozličných netradičních dárečků od Ježíška.
Od nového roku na nás čekalo mnoho překvapení v podobě
Dnů pokusů, kde jsme mohli pozorovat děti, jak zkouší například vyrábět svíčky, voskové tabulky, vyrábějí nádherné obrázky Enkaustikou, což je netradiční umělecká technika a ve školičkách ji s dětmi většinou nikdo nedělá, což je velká škoda,
jelikož naše děti to společně s paní učitelkou Hankou velmi
baví. Dále při Dni země jsme vyzkoušeli například výbuch sopky, s paní učitelkou Zdeničkou sázet květinky do naší zahrádky,
poslouchali jsme také, jak se správně chovat v přírodě a kam
a jak uklízet a třídit odpad a mnoho dalšího. Poslední Den pokusů jsou barvy, a to jsme tedy koukali, kdepak máme děti, jelikož po školce běhali divné postavičky v zástěrkách zmalované
do hlavy až k patě. A těch pokusů a barev co jsme mohli vidět,
1 4 /28

třeba batika ubrousků, výrobu Lávové lampy, malování pěnou
na holení a další …
A představte si, že do naší školky přišel i VLK – to jsme se s Pořádníčkem tak lekli, že jsme několik dní vydrželi schovaní v našem úkrytu. Až později jsme pochopili, že to nebyl vlk, ale paní
učitelka Hanka v kostýmu. A že zrovna probíhal maškarní ples.
Batůžek je naší oblíbenou skrýší, když se chceme někam podívat společně s dětmi, a proto jsme ho využili i při vynášení
Moreny na jaře, při návštěvě knihovny s velmi ochotnou a milou
paní knihovnicí, také na Lov velikonočních vajíček, který sice
probíhal na školkové zahradě, ale byl tak napínavý, že jsme se
nevydrželi dívat jen oknem. A když si každé dítě našlo svoje
vajíčko s odměnou a pak hledali Zlaté vejce s odměnou největší
jen pro jednoho … málem jsme se dětem ukázali, abychom nádhernou ilustrovanou knihu Chata v jezerní kotlině vyhráli také.
A největší náš zážitek byl zatím oslava Dne matek
v místní Orlovně, kde se naše děti zúčastnili s programem Jaro, který připravila a svědomitě s dětmi nacvičovala paní učitelka Zdenička a který se
nám moc líbil, protože se děti velmi snažily i přes
zlobení při nácvicích ve třídě. Děkujeme paním
učitelkám za vytrvalost a důvěru v děti.
A překvapení nebyl konec, jelikož již měsíc před
dnem matek se začal připravovat netradiční dáreček pro maminky – odlitky ručiček všech dětí
ve školce. No pozorovat jak se děti těší, paní učitelka Hanka s nimi trpělivě tvoří a potom se keramické ručičky ještě musely dočišťovat, nalakovat,
popsat a ozdobit… Přiznám se, že když se ručičky
společně s dalšími dárečky v pátek před vystoupením předávaly maminkám, tak jsme dojetím
s Pořádníčkem plakali.
Další zajímavou věcí byl Jarmark, na který se
výrobky připravovali již dlouho předem a bylo
k vidění mnoho rozličných technik. Nejkrásnější
na tom byla společná práce paní učitelek a dětí
a jejich zápal do zajímavého a netradičního tvoření.
Naučné divadlo Šikulky nám do školky přivezlo 3 opravdu po-

učné a krásné pohádky a děti tak zaujalo, že jsme chvíli hledali,
kam nám děti utekly, než jsme si všimli, že již tiše sedí na židličkách a čekají na začátek pohádky.
Velmi nás mrzelo, že my skřítkové nejsme na fotkách vidět. Paní
Žatčanský zpravodaj 2017

fotografka dovedla při fotografování děti tak namotivovat, že
na fotkách se „ jen pohnout“. Také bychom si takové fotky přáli.
A velmi chceme poděkovat paním učitelkám za jejich píli a péči
nejen s dětmi ve školce, ale i při zajímavých kroužcích, které
v MŠ máme – Sportík, Logopedii a dokonce i keramiku. Děkujeme.
A co nás ještě čeká do konce školního roku společně
s dětmi a paními učitelkami?

planetárium v Sokolovně. Děti se také podívají na divadlo
do Sokolnic, kam jsme pozvaní. Doufáme, že paní učitelka Hanka opět bude mít svůj batůžek, jelikož tyto akce bychom moc
rádi viděli. A k nám do školky zavítají s programem o Zdravých
zoubcích.
Letošní školní rok nabitý událostmi, zábavou, poučením a skvělými výkony dětí zakončíme Rozloučením s předškoláky. Ovšem
téma vám nesmíme prozradit, protože to bude překvapení.
Přijďte se podívat, a když se zahledíte do okna a nebo do větví
stromů, možná nás tam uvidíte.

No přece zájezd do Brna na vystoupení s úžasnou Dádou Patrasovou. Den dětí s návštěvou 3D kina v ZŠ. Potom mobilní

ZE ŠKOLY
SLOVO ŘEDITELKY
Alena Stávková
ředitelka ZŠ a MŠ Žatčany
Již dva roky pracuji ve vedení žatčanské školy a školky. Mou
snahou je neustále zlepšovat především kvalitu samotného
vzdělávání.
V mateřské škole se nám podařilo během roku vyměnit staré
stoly a židličky za nové, po prázdninách čekaly na děti v šatnách
prostornější skříňky, zakoupily se některé postýlky, rovněž byl
doplněn i nábytek ve třídě berušek.
V základní škole proběhla o letních prázdninách rekonstrukce
střechy. Letos nás čeká oprava topného systému a následná výmalba tříd. V době vánočního volna jsme nechali zcela obměnit
osvětlení, protože to stávající již neodpovídalo požadovaným
normám.
Co se týče vzdělávání, ve školce jsme odbourali edukativně
stimulační skupinky, za které rodiče předškoláků museli platit,
a nahradili je jednoduše tím, že jsme rozdělili děti do dvou tříd
podle věku. Starším dětem se tak může paní učitelka nerušeně
věnovat a připravit je v rámci předškolního vzdělávání na vstup
do základní školy, mladší se mohou plně rozvíjet s činnostmi
přiměřenými jejich věku a schopnostem.
Pro žáky školou povinné jsme se rozhodli každoročně testovat míru získaných znalostí. V porovnání s loňským rokem, kdy
výsledky nebyly nijak valné, jsme v květnu tohoto roku zaznamenaly první pozitiva. Při celostátním testování České školní inspekce, kterého se zúčastnilo zhruba 7 500 žáků, se naši páťáci
ocitli v cizím jazyce a všeobecných znalostech na republikovém
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průměru, v českém jazyce dosáhli na mnohem vyšší příčku pomyslného žebříčku. Myslím, že hlavní záměr, řádně vzdělávat
naše děti, se nám daří pomalu naplňovat.
Škola se snaží dostat i do povědomí širší veřejnosti a účastní se
nejrůznějších soutěží. O těch sportovních informujeme pravidelně na webových stránkách školy. Ve výtvarných nás prezentuje
zejména Sabina Pospíšilová, která zvítězila s malbou na téma
„Za tajemstvím čisté vody“ a získala fotoaparát podle vlastního
výběru.
Dovolte mi závěrem poděkovat všem pedagogům za jejich práci a úsilí, ale i sponzorům školy a dále obecnímu úřadu, který se
nás v našich aktivitách a záměrech snaží podporovat.

JARMARK
Marta Procházková
učitelka
Vůně čerstvě uvařeného guláše již po druhé provoněla školu.
Kdo ochutnal guláš, libové uzené maso, špek a jiné masné
výrobky, určitě neprohloupil a nakoupil si, aby si mohl pochutnat i doma. Ve spolupráci s obecním úřadem a pohostinstvím
U Severů se dne 2. května 2017 s přídavkem krásného počasí
konal školní jarmark. Sešli se zde rodiče a děti, aby si společně
prohlédli výstavu prací žáků mateřské a základní školy. Přípravy
na jarmark nebyly vůbec jednoduché. Vymyslet, vyrobit a poté
i nabídnout k prodeji další různá díla není snadný úkol. Děti se
co nejpečlivěji činily, aby výtvory zaujaly, aby každé dílo křičelo:
„Kup si právě mě, jsem ten nejhezčí, budeš mít ze mě radost“,
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a škola bude mít možnost si doplnit si za vybraný obnos nějakou
pomůcku či hračku pro děti.
A aby to nebylo jen o jídle a nákupu, mohly si děti i zasoutěžit.
Paní učitelky ze školy i školky si pro ně vymyslely různé disciplíny. Soutěžilo se ve slepecké dráze, v balanci míčku na lžíci, v závodu tří nohou, v koňských dostizích a přesným hodem
na cíl. Ruky a fantazie také nelenily a skládaly z papíru různé
skládačky. Ve volných chvílích se skákalo na trampolíně. Za splněné úkoly děti dostaly drobné upomínky. A až byl hlad, přišel
vhod párek v rohlíku, který nabízeli k prodeji dobrovolníci.
Jarmark se povedl. Co se týče účasti dětí, něco přes 50 soutěžících není malý počet. Počasí nám přálo, tak snad bude přát
i příští rok.

SPORTUJEME, ZÁVODÍME
Jitka Kreidlová
učitelka
I letošní školní rok jsme velcí sportovci.
V letošním školním roce jsme založili ŠSK – školní sportovní
klub při naší škole. Soutěžili jsme v kategorii málotřídních škol.
Několikrát se nám stalo, že jsme na soutěži ve své kategorii
byli jediní – stateční a odvážní, ostatní málotřídní školy nedaly
dohromady družstvo pro soutěž (z mnoha důvodů) nebo jsme
se museli poměřovat s ostatními velkými školami.
Na závody jezdíme nejen vydat své síly a dovednosti, ale i pro
cenné zkušenosti. Jak se chovat na školní akci, naučit se jezdit
MHD, učíme se – „v závodě soupeř a po závodě kamarád“,…
Přihlásili jsme se také do projektu OVOV – Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů.
Na soutěže se připravujeme v hodinách TV i na kroužku
Pohybovky, žáci dostanou základy atletických disciplín, často
šplháme, rozvíjíme herní činnosti jednotlivce.
Velký dík patří všem závodníkům i všem náhradníkům (žáci, kteří s námi jeli na závody, ale nesoutěžili, byli to většinou ti mladší,
takže v dalším roce budou vědět, jak soutěž probíhá a nebudou
se bát). Vzhledem k počtu žáků na škole, je velký úspěch, že
jsme dokázali dát dohromady družstvo na všechny níže uvedené soutěže včetně štafetového poháru, kdy bylo potřeba odjet
se 16 žáky – závodníky (z 32 dětí).
Soutěže, kterých jsme se zúčastnili: přespolní běh v Želešicích,
florbalu v Kuřimi, minipřehazované v Bílovicích a Pohořelicích,
vybíjené ve Šlapanicích, štafetového poháru v Židlochovicích,
fotbalu v Měníně a čeká nás poslední soutěž – atletický trojboj
v Židlochovicích.

EKOOLYMPIÁDA
Simona Klimešová
učitelka
Není to tak dávno, co naši školu oslovila ZŠ v Újezdě u Brna
s nabídkou zúčastnit se Ekoolympiády. Ptáte se, co je Ekoolympiáda? Je to soutěž, ve které děti uplatňují svoje znalosti z oblasti přírody a životního prostředí. Na soutěži se sešlo 10 okolních škol, které daly dohromady celkem 40 tříčlenných družstev
ve dvou kategoriích. Děti čekaly různorodé úkoly, jako poznávání bylin, stromů, hub, rostlin nebo stop zvířat. Také se naučily
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vázat uzly, rozeznávat předměty svými smysly (čich, hmat, chuť)
a mnoho dalších dovedností. Celkem absolvovaly 25 stanovišť,
a protože nám přálo i počasí, bylo to pro všechny velmi hezké
a přínosné dopoledne. Příští rok se opět rádi zúčastníme.

PŘÍSPĚVKY NAŠICH ŽÁKŮ
Návštěva Planetária v Brně
Veronika Králová
žákyně 3. ročníku
Planetárium se mi líbilo. Jeli jsme nejprve autobusem, pak vlakem a pak tramvají. Jeli jsme až do Brna. Mohli jsme si tam
i něco koupit. Já jsem si koupila 3d kartu s koněm, bohužel,
za všechny peníze, které jsem měla. Po nákupech jsme si sedli
na sedačky v sále. Nejprve nám ukazovali obrázky, které byly
o hvězdách. Bylo jich 88. Pak nám ukazovali, kde je Země, když
je jaro, léto, podzim nebo zima. Ještě ukazovali, jak vypadá povrch Venuše a povrch Země pod vodou. Trvalo to asi hodinu.
Po skončení jsme jeli na oběd a šli jsme domů. Mamka moc
nadšená nebyla, protože jsem utratila všechny peníze.

BÁSNIČKY NA TÉMA JARO
Sabina Pospíšilová
žákyně 5. ročníku
JARO
Sluníčko začíná být ryzí,
sníh za chvíli teplem zmizí.
Tráva roste, listy zelenají,
ptáci se už dobře mají.
Paprsky vysvitly po zimě zas,
už se těším, nebude mráz.
Jaro má snad každý rád,
venku budeme si hrát.
Kočky a psi často si hrají,
jaro taky rádi mají.
Rádi si hrajeme na louce hezké,
a pak si zpíváme písně české.

Michaela Kalvodová
žákyně 4. ročníku
JARO
Dneska slunko svítí
teploučko je krásně
roste všechno kvítí
a já píšu básně.
Běhat venku, skotačit
houpat se a v písku hrát
chtěla bych to natočit
možná radši budu psát.
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Stromy opět pučící
ztrácí se v mracích
bouřka bude fučící
v těch divokých nocích.

Ptačí zpěvy máme rádi,
všichni jsme teď kamarádi.
Vyrazíme na hřiště,
pohoupat se.

Bach mě k tomu začal hrát
a cvrček přidal tónů pár
někomu se hlava začla rvát
když člověk zjistil, že je zase o rok stár.

Tak příště!

Chtělo by to další verše
kdybych více času měla
já však toužím sázet olše
celý les bych vysadila.
Markéta Jurečková
žákyně 5. ročníku
JARO
Jaro, jaro už je tu,
vynášíme morénu.
Vajíčka lesknou se,
pomlázky pletou se.
Kvítka krásní, kvetou
a do cesty stromy se pletou.
Tulipán, narcis, pampeliška,
sbírá je na louce naše Eliška.

AKCE KONANÉ V OBCI
ŽIVÝ BETLÉM – 28. 12. 2016
Renata Kleinová
organizátorka
Rok se s rokem sešel a opět se narodil malý Ježíšek, který všem
otevřeným srdcím přináší radost, mír, pokoj a zejména také dětem vytoužené a očekávané dárky. My jsme si tuto událost připomněli již tradičně na žatčanské návsi ve středu 28. prosince
2016. Doufáme, že jste se v žatčanském Betlémě cítili příjemně
a zazpívali jste si spolu s účinkujícími dětmi a mládeží krásné
vánoční koledy.

ŽATČANSKÁ SILVESTROVSKÁ
PROCHÁZKA 2016 – 31. 12. 2016
Milan Bedroš
organizátor akce
Dne 31. 12. 2016 se uskutečnil 2. ročník Silvestrovské procházky
kolem Žatčan v celkové délce cca 10 km. Dopoledne v 10,00
hodin se nás na shromaždišti před hospodou sešlo 13 dospělých osob a 4 děti. Šli jsme za krásného zimního počasí (bez
větru), kdy děti švitořily a skotačily a dospělí v měnících se
skupinkách debatovali, po obslužných a polních cestách kolem
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hřiště, Hrouzkovy stáčírny PHM, svatého Fialova křížku I až do
Nesvačilky k rozestavěné Kapli, kde byla krátká osvěžovací přestávka s focením. Pak jsme se vydali na zpáteční cestu kolem
Nesvačilky do Starého lesa k myslivecké chatě, kde nás čekali
další účastnici procházky, tj. 2 dospělé osoby a 2 děti. U chaty
jsme si rozdělali ohníček a k velké radosti dětí, ale i ostatních
opekli špekáčky. Děti se tady radostně proháněly a dováděly a
dospělí jsme si připili na zdraví, štěstí a pohodu v roce 2017 doneseným šampáněm. Po dojedení a vypití zásob jsme po sobě
uklidili a vydali se na cestu do vesnice, kde jsme dorazili kolem
15,00 hodin. Někteří se ještě zastavili v místní hospodě na pivní
zápitek překrásné procházky.
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Je skutečností, že než se v tento významný den válet doma
u televize, je lepší se provětrat v případě příznivého počasí
nenáročnou procházkou. Zatím nám počasí v obou ročnících
procházky vyšlo. Na další ročníky Žatčanských silvestrovských

procházek jsou všichni zájemci srdečně zváni. Akce se v případě přijatelného počasí vždy uskuteční se srazem v 10,00 hodin
před hospodou.

SENIORSKÉ TANEČNÍ ODPOLEDNE
V MILOTICÍCH

kteří naše spoluobčany vřele přivítali a pohostili. K tanci a poslechu hráli manželé Grufíkovi z Vacenovic, kteří potěšili nejen
krásnými moravskými písničkami, ale i populárními písněmi.
Pozornost přitáhly také místní děti svým vystoupením aerobiku. Milotické seniorky si získaly publikum svým humorným tanečkem „Trnky brnky“ na motivy filmu „Slunce, seno, jahody“.
Rozesmály, roztleskaly a na závěr i roztančily celý sál. A tak se
i žatčaňáci vlnili v rytmu „sladkého mámení“, klesali „na kolena
na kolena“ a vymýšleli „spoustu nápadů, co podporujou dobrou
náladu“. Vzájemné setkání potvrdilo také známe rčení „jak je
ten svět malý“, když se při hovoru narazilo na společné známé
z mladých let. Zdá se, že navázaná družba s Miloticemi se bude
dále rozvíjet. „Teď jsme na tahu my!“ zaznělo z našich řad a další pozvání se uskutečnilo na žatčanských ženáčských hodech,
kam senioři z Milotich dorazili v hojném počtu.

Alena Damborská
za KSV ZO
V neděli 8. 1. 2017 vyrazili naši senioři již podruhé na návštěvu
Milotic. Při loňském podzimním výletu se v zámeckém areálu
„začaňáci“ s „miločáky“ setkali poprvé. Z tohoto prvního kontaktu vzešlo pozvání na naše Martinské posezení u cimbálu, o
kterém byla řeč v minulém čísle zpravodaje. Společná zábava
u cimbálu vyústila v další společné setkání, tentokrát opět v
Miloticích, kde se v místním kulturním domě konalo Seniorské
taneční odpoledne. Tuto akci pořádal Klub milotických seniorů,

ŽATČANSKÝ KOŠT SLIVOVICE
2017 – 14. 1. 2017
Milan Bedroš
organizátor akce
Dne 14. 1. 2017 proběhl v Hospodě u Severů 14. ročník Koštu
slivovice. Zúčastnilo se ho 25 vzorků, kdy 15 vzorků bylo ze
švestek (trnek) a 10 vzorků bylo z meruněk. Letošní košt byl poznamenán loňskou i předloňskou neúrodou meruněk, což bylo
znát i na počtu soutěžících koštéřů, kdy se neúčastnili tradiční
pěstitelé meruněk. Těchto 25 vzorků posuzovalo 25 degustérů
– koštéřů. Košt proběhl za účasti hostů a veřejnosti, letos byla
po soutěži vyhodnocena tombola a proběhla i zábava s tancem za hudebního doprovodu. Po sečtení výsledných bodů se
na prvních třech místech umístili:
A) V kategorii švestka (trnka):
		 1. Kalla Ladislav
70 bodů
číslo vzorku 26
		 2. Hájek Josef
58 bodů
číslo vzorku 10
		 3. Bedroš Otakar
58 bodů
číslo vzorku 20
B) V kategorii meruňka:
1. Kalla Erik
62 bodů
číslo vzorku 25
2. Lízal Mirek
57 bodů
číslo vzorku 6
3. Cáb Miroslav
54 bodů
číslo vzorku 22
Po skončení soutěže, vyhlášení výsledků, tomboly, předání cen
a výher proběhl raut s dopitím vzorků a tancem za hudebního
1 8 /28

doprovodu. Opět tak jako vloni nic nezůstalo, všechno se vypilo, snědlo a všichni byli spokojeni. I díky zvyšujícímu počtu
sponzorů se úroveň soutěže zvedá a doufám, že bude mít soutěž i v budoucnosti stoupající úroveň. Tímto pořadatelé děkují
sponzorům, a to jmenovitě: Magdaléně Březinové, Ivo Hutirovi-Hutira s.r.o., Milanu Krčkovi, Radomíru Lejskovi, Vojtovi
Lízalovi, Dušanu Michlovi, Antonínu Mrkvicovi, Františku
Poláčkovi, Milanu Rudoleckému, Jiřímu st. a Ondrovi Rybům, Blaženě Zrzové, Zdeňku Žalkovskému – Bemeta s.r.o.,
Mirovi Cábovi a Milanu Bedrošovi.
Příští 15. ročník se uskuteční pravděpodobně 13. 1. 2018, kdy
termín bude před akcí zveřejněn přes obecní televizní kanál,
webovou stránku obce, osobními pozvánkami přes mail těm
účastníkům, kteří mi sdělili své mailové adresy.
Všichni jsou na další košt srdečně zváni.
K článku přikládám jednak valašskou definici slivovice a povídku o slivovici MOK, kterou složila jedna s degustérek soutěže:

Valašská definice slivovice
Zatracovaná i velebená průsvitná kapalina, která řetízkuje. Je
to jako lék. V malém množství může léčit, ve větším rozvrací
rodiny a páchá zlo. Je to valašský nektar. Nejlepší slivovice je
z jižních svahů jižního Valašska. Tedy od Brumova přes Klobúky
po Cichov. Kromě dostatku slunce se zde projevuje i zvláštní
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kyselá půda. Je velký rozdíl mezi destilátem a lihovinou. Vyrobit
destilát je mnohem náročnější, než lihovinu. Musíte sbírat trnky.
Nesprávně označované švestky. Na Jižním Valašsku nejčastěji trnky Bystřičky. Ideální jsou trnky malinko seschlé. „Pozdní
sběr“. Zpravidla již prošlé mrazem. Ty jsou plné cukru. Zralá
švestka má cukernatost cca 12%.

MOK
Žil, byl chlap či pán, jak kdo chce, žil sám, jen pes tam byl s ním.
Ten chlap měl sad a v něm moc slív. Byl to TOP sad, na džem.
Když šel jař tak sad moc kvet a chlap tam spal a měl sen, že rej
víl se hnal přes ten sad a s ním bůh Bacch co měl džbán a v něm
mok co slív měl pach. I vstal se ten chlap a jde jak v snách a pak,
než bys řek švec, má plán - Bacch je ten vzor! Jak bude zrát sad,
tak on sud dá v sklep tam, co děd měl skryt stroj na mok ze zrn
a hlíz. Děd byl Rus...
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Tak šel čas a sad zrál. Pes tam má stráž, když chlap spí a když
spí pes, bdí tam pán. Pak první list pad a slív je víc než dost.
„Good job“ dí pán a pes jen štěk, že je rád že pán je rád. Tak
a teď už jen sběr těch slív řek pán a jde na to...
Sud je pln slív a teď pár dnů jen, než je kvas. Bdí pán a bdí pes
zas den i noc a noc i den až sklep má pach jak bar. Pak ten chlap
vzal mač – tak se zve ten kvas a dal ho v stroj, co děd tam měl
skryt...
Ten mok, co tek, byl však lék a pách líp než rum či šnaps. Chlap
ho pil jak ďas a čím dál víc... a jak byl rád ten chlap, tak řval: „víc
slív! víc slív!“ Jak tak řval tak vyl i pes: „ó! ó!“
Než pán řek zas: „víc slív!“ tak v tom pes vyl to ó a tak ten zvuk
byl asi tak: „...slív - ó - víc...“
No a od těch dob ten mok zve se sliv - o - vice.
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MAŠKARNÍ ODPOLEDNE – 18. 2. 2017
Edita Bílá a Radka Procházková
za motobandu Vokuši
V sobotu 18. února 2017 se před žatčanskou orlovnou objevily
balonky - znamení, že maškarní odpoledne pro děti je konečně
zase tu! Vyzdobený sál se sto místy byl již před zahájením plesu
téměř celý zamluvený. Operativně vznikala nová místa i v přísálí, ale i tak nebylo možné tak velký zájem návštěvníků uspokojit.
Kapacita orlovny by musela být minimálně jednou taková… Odpoledne začalo hudbou a tancem, jak jinak, děti si užívaly řádění v kostýmech a mlsaly. Sál se hemžil malými vílami, kovboji,
princeznami, námořníky, zvířátky a jinými různými stvořeními.

DEN PRO OBEC – 25. 3. 2017
Ondřej Ryba
za Výbor pro životní prostředí
V sobotu 25. 3. 2017 se uskutečnil již sedmý ročník Dne pro
obec. Počasí nám přálo a tak přišlo v 8,30 hodin na hřiště opět
skoro 70 účastníků, tj. skoro 10% populace obce (děti ve věku
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Celé odpoledne hudbou i slovem provázel DJ Jenda z TOM Sluníčko. Se svými pomocníky také vytvořili v zákulisí fotokoutek,
kde se děti i se svým doprovodem mohly vyfotit. Do tančení dětí
vstupovaly různé soutěže, za něž čekaly na děti sladké odměny,
a také vystoupení. Nejdříve zatančily menší děti a poté větší
děti z tanečního klubu Martiny Bartuschkové z Újezdu u Brna.
V podvečer pak vystoupila se svou show žonglérská dvojice
Knock-knock. Nejvíce byly děti natěšené na tombolu, kde na ně
čekala spousta krásných cen. Na některé dítko se štěstí usmálo
vícekrát, jiné bohužel šlo domů s prázdnou. Věříme, že si děti
maškarní odpoledne pořádně užily, vždyť rozzářených očí a velkých dětských úsměvů byl plný sál.
Dodatečně děkujeme všem sponzorům, především OÚ Žatčany.
A nejvíce všem, kteří pomohli s přípravou, úklidem a za barem.

od 1 roku i s rodiči či prarodiči a dále pak členové spolků - MK
Alka, Skaut, myslivci, Orel, Sokol a i ostatní nezařazení občané).
Při procházce katastrem obce nasbírali všichni dohromady plný
kontejner odpadu. Nejlépe byla jejich práce poznat na hranicích
katastru obce, kde byl nejvýraznější kontrast uklizené a neuklizené strany silnice. Malou odměnou za práci pak byl tradiční
táborák s občerstvením.
Všem účastníkům patří velký dík.
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KAVÁRNA POD HLADINOU OCEÁNU
26. 3. 2017
Děti z Misijního klubka
V neděli 26. března se naše fara proměnila v ponorku. Přesně
v 15,00 vyplula pod hladinu oceánu. Postupně proplula kolem
celého světa. Námořníci samozřejmě celou posádku informovali o zajímavých místech, například se naše ponorka ponořila
k samotným troskám slavného Titanicu, nebo jsme se mohli

ŽATČANŠTÍ MUŽÁCI V JIŘÍKOVICÍCH
2. 4. 2017
Vladimíra Sedláčková
žatčanská kronikářka
V neděli 2. dubna 2017 byli žatčanští mužáci pozváni do Jiříkovic. Konalo se zde setkání seniorů obce a naši mužáci vystoupili v kulturním programu. Pro toto setkání si vybrali to nejlepší

TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ POMLÁZKA
V ŽATČANECH – 17. 4. 2017
Velikonočním pondělím vrcholí křesťanské oslavy zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Kromě bohoslužeb patří k Velikonocům především tradiční pomlázka. Chlapci a muži chodí na Velikonoční
pondělí na pomlázku, aby „vyšlehali“ dívky a ženy. Tato tradice
„mrskání“ dívek má paradoxně poetický význam – muži tak
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pokochat krásou korálového útesu. Bylo stále, co obdivovat.
Na palubě ponorky také nechybělo velice lákavé občerstvení,
které přichystali naši nejlepší kuchaři, pekaři a cukráři. Mohli
jsme ochutnat třeba naši vybranou pochoutku - mořské šneky
nebo želví krunýře. Dobrot tu bylo spousta. Kromě toho se nám
při plavbě podařilo udělat veliký dobrý skutek. Společně jsme
nashromáždili neuvěřitelnou částku 10 389Kč, kterou jsme zaslali na misie. Děkujeme všem štědrým dárcům. Musíme říci, že
jsme si plavbu spolu s vámi perfektně užili. Děkujeme za krásný
zážitek.
Těšíme se na vás při další akci.

ze svého repertoáru. V půlhodinovém pásmu se střídaly písně
milostné, žertovné, vojenské i hodové. Nechyběla typická brněnská kola i tradiční dupák. Celý program provázel svým vtipným a vkusným komentářem Libor Jaroš. Seznámil přítomné
s jedinečným regionem Brněnsko a jeho písničkami. Publikum
bylo velmi vstřícné a účinkující odměnilo vřelým potleskem.
S ohlasů po představení bylo slyšet, že mnozí ani netušili, jak
jsou písničky z této oblasti melodické a krásné.
Žatčanští mužáci zanechali v Jiříkovicích ten nejlepší dojem.
o dívku projevují zájem a MÍRNÉ vyšlehání vrbovým proutkem či pomlázkou má ženám zaručit mládí, zdraví a krásu.
Chlapci si mrskáním obvykle vykoledují sladkosti, pentli na pomlázku, drobné pohoštění nebo nejčastěji barvené vejce či
kraslici. Vejce bylo od nepaměti magickým předmětem – symbolizovalo plodnost a často se mu jako zdroji života přisuzovala
i nadpřirozená moc ...

2 1 /28

POCHOD DO STARÉHO LESA
22. 4. 2017
Ondřej Ryba
za Sokol Žatčany
Letos na jaře jsme připravili už 25. ročník „Pochodu do Starého
lesa“. V sobotu 22. dubna se u Sokolovny sešly děti s rodiči.
Díky rozmarům počasí letos vzdalo účast hodně přespolních
návštěvníků. Kromě již tradičních osmi kategorií dětí ze ZŠ a MŠ
soutěžily také maminky (i tatínci) s dítětem v kočárku. Za vydatné pomoci cca 20 rozhodčích se účastníci utkali v sedmi disciplínách (Poznávání zvířat, Šipky, Rýžování zlata, Klíče, Šikula-pet
láhve, Skákání v pytli, Střelba).

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – 23. 4. 2017
Alena Damborská
za KSV ZO
Žatčanská orlovna se během nedělního odpoledne dne 23. dubna stala dějištěm slavnostního přivítání nových malých žatčaňáků. Navázalo se tak na v loňském roce znovuobnovenou tradici
vítání občánků v naší obci. Půlhodinová slavnost se odehrávala
za přítomnosti asi 50 spoluobčanů zvědavých na nové žatčanské přírůstky. Do pamětní knihy bylo slavnostně zapsáno osm
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Počasí nám letos nebylo zrovna nakloněné, a protože se očekávalo i jeho zhoršení, byla zvolena kratší trasa. A tak se letos
poprvé nešel pochod do Starého lesa, ale start i cíl byla Sokolovna. Jednotlivé disciplíny se podařilo zvládnout v okolí obce
i táborák zahořel v prostoru před Sokolovnou. Na závěr se všem
účastníkům dostalo i kulturního vyžití se skupinou historického
šermu a jejich divadelním představením o lásce a zradě. Úplný
konec pak patřil loveckým ptákům z letiště Brno. No a ty úplně
poslední vytrvalce vyhnal z posezení u táboráku až onen slibovaný deštík.
Všem, co se zasloužili o hladký průběh celého dne, patří dík
a těšíme se zase za rok.

chlapců a pět děvčat narozených v roce 2016. O kulturní vložku
se postarali krojované dívenky Michalka Kalvodová a Sabinka
Pospíšilová, klávesista Vítek Šnajdr z Těšan a žatčanský pěvecký sbor Mužáci. Z úst starosty zazněla k rodičům slova upřímné
radosti, chvály a přání všeho dobrého našim maličkým. Pak už
došlo na předávání nejen květin, knih a dekorativních perníků,
ale i finančního daru obce ve výši 5000 Kč. Slavnost se vydařila
po všech stránkách, a proto věříme, že se na nové občánky přijde v dalších letech podívat ještě více našich spoluobčanů nejen
z řad příbuzenstva vítaných.
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ČARODĚJNÉ ODPOLEDNE
30. 4. 2017
Edita Bílá
za KSV ZO
30. dubna se každý rok na žatčanském fotbalovém hřišti sletí
velké i malé čarodějnice a čarodějové, aby oslavili svátek Pálení čarodějnic. Ten letošní poslední duben byl nezvykle chladný

DEN MATEK – 14. 5. 2017
Druhá květnová neděle patří tradičně svátku našich maminek.
Bohatý program v žatčanské orlovně pro ně připravily děti
z místní základní a mateřské školy ve spolupráci s Jednotou
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a větrný. Ani nepřízeň počasí však neodradila děti od možnosti
zasoutěžit si a vyhrát něco dobrého. Od možnosti „hrát si“. Připraveno pro ně bylo jedenáct různě těžkých úkolů, za které sbíraly do hrací karty smajlíky. Za splnění těchto úkolů děti dostaly
sladkosti a různé odměny. Když bylo dosoutěženo, přesunuli se
velcí i malí za hřiště, kde již byla přichystána ohniště a na tom
větším z nich následně upálena čarodějnice. Pak už se opékaly
buřtíky, debatovalo o možném i nemožném a děti stále plné
energie běhaly po hřišti až do tmy ...

Orla. Děti potěšily své maminky básničkami, tanečky a písničkami. Cvičenky z kroužku aerobiku zatančily své skladby, byly
slyšet verše i hudební číslo na kytaru. Předvedli se sportovci
z oddílu juda a na závěr tatínkové ukázali, jak žije v Africe Deset
malých černoušků.
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TURNAJE V PÉTANQUE „O POHÁR
STAROSTY OBCE“ – 20 .5. 2017
Edita Bílá
za KSV ZO
V sobotu 20. května 2017 se konal klasický májový turnaj v pétanque o pohár starosty obce. Poprvé na samotné návsi. Byly
vytyčeny čtyři dráhy, které bohužel kvůli především nepříznivému počasí, nebyly plně obsazeny. Soupeřilo pět týmů ve

ZÁJEZD DO KROMĚŘÍŽE – 1. 6. 2017
Ve čtvrtek 1. června 2017 se plný autobus žatčanských výletníků,
především seniorů, vydal ke svému dalšímu cíli. Tentokrát jsme
zamířili do překrásného města Kroměříže. Hanácké Athény, jak
se také Kroměříži říká, nás čekaly v plné své kráse, zalité sluncem. Nejprve jsme zamířili do Podzámecké zahrady. Ta je, stejně jako zámek sám, a také Květná zahrada, zařazena na seznam
Unesco. Vzhledem k tomu, že byl právě den dětí, byla jich zahrada plná. Naše další kroky vedly do arcibiskupského zámku,
do jeho nejkrásnějších sálů. Ač se to již dnes moc nevidí, museli
jsme po zámku bruslit v papučích. K vidění bylo mnoho krás-
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složení jak dospělých, tak dětí. Trávník byl oproti písku dosti
nevyzpytatelný, takže dobře mířený hod nakonec skončil třeba
až mimo dráhu a naopak hod, který na první pohled vypadal
jako nepovedený, byl tím hodem vítězným. Ti, co přišli, se bavili.
Na pátém místě se umístil tým Tučci, na čtvrtém Azurit, na třetím Pamětníci, na druhém Hlpava a na místě prvním překvapivě
Rybičky ve složení Jiří, Lucie a Kačenka Rybovi. Všechny týmy
si za účast odnesly sladkou odměnu. Pohár až do příštího máje
bude zdobit dům Rybových.

ných trofejí, obrazů, vykládaného nábytku a především famózní
knihovna. Po návštěvě zámku nás čekal společný oběd na Velkém náměstí u Černého orla. Ač je to podnik vyhlášený, byli
jsme velmi zklamaní a rozhodně jeho návštěvu nikomu nedoporučíme. Po obědě si většina lidí spravila chuť v cukrárně. Po polední pauze jsme se vydali do Květné zahrady. Její dominantou
je rotunda a překrásná kolonáda. V jejím stínu, pozorujíc okolní
zeleň, by člověk vydržel sedět hodiny. Tolik času jsme bohužel
neměli. Autobus nás již musel odvézt zpátky...
Věřím, že se výlet účastníkům líbil, a že v září se zase všichni
společně vydáme na další výlet - tentokrát do Litomyšle.
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HODY 2017
10. – 12. 6. 2017
Jan Dolák
hlavní stárek žatčanských hodů
Tradičně největší folklorní akcí u nás v Žatčanech jsou hody, které se letos konaly 10. – 12. 6. 2017. Od zvolení nového hlavního
páru, Jana Doláka a Markéty Jašové, se chasa začala pilně připravovat na hodový týden. Ten odstartoval ve středu, kdy již tradičně vyrazili stárci a ochotní pomocníci pro máju do střelického
lesa. Od příjezdu na žatčanskou náves pokračovaly přípravy na
její páteční stavění. Letos se mája po dlouhých šesti letech stavěla znovu ručně. V sobotu byly přípravy završeny a předhodová zábava mohla začít. Od 20 hodin začala hrát oblíbená kapela

Fantazie a spolu s chasou přilákaly zhruba 400 účastníků.
V neděli pokračovaly hody ranní mší svatou a poté prošli stárci s kapelou obcí a všechny pozvali na odpolední program. Po
třetí hodině vyrazil krojovaný průvod obcí, který směřoval na
náves. Tam pan starosta předal hlavnímu stárkovi hodové právo. Hochům, kteří letos dosáhnou 18 let, bylo uděleno paví peří,
a děti i chasa zatančily svá krásná taneční pásma. Po přivítání
přespolních všichni vyrazili na večeři nabrat síly. Poté se hodové
veselí opět naplno rozjelo na večerní hodové zábavě. Po celý
den hrála skvělá DH Lácaranka.
V pondělí hody přebrali čím dál víc početnější ženáči. K tanci
a poslechu hrála DH Zlaťanka a všichni se opět znovu výborně
bavili.
Za žatčanskou chasu, kterou letos tvořil rekordní počet 20 párů,
děkujeme všem, kteří nám pomohli připravit skvělé hody.

NÁVŠTĚVA Z MILOTIC – 12. 6. 2017
Edita Bílá
za KSV ZO
V rámci seniorské družby s Miloticemi využili milotičtí našeho
pozvání na žatčanské krojované hody, a to na pondělní hody
ženáčské 12. 6. 2017. Přijeli již na pátou hodinu. Na návsi pro ně
pod stromy u pódia bylo přichystáno posezení a občerstvení,
o které se postaraly především žatčanské seniorky. Naši i milotičtí se vzájemně podělili o nové zážitky a zkušenosti. Před
sedmou hodinou se milotické ženy odebraly do orlovny, kde se
i ony převlékly do typických milotických krojů, zdobených nádhernými vyšívanými šátky. V sedm hodin nastoupili naši ženáči,
zatančili a zazpívali úvodní pásmo a po nich vystoupili se svými
tanečky a především zpěvem i milotičtí. Během krásného teplého večera se pak vzájemně naši i milotičtí doplňovali; tančilo se
a zpívalo a všichni byli spokojeni. Na desátou hodinu měli milotičtí naplánovaný odjezd, a tak ač se jim od nás vůbec nechtělo,
rozloučili se s námi nádhernou společnou písní a plní dojmů se
vydali ke svým domovům.
Žatčanský zpravodaj 2017
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MOTORÁMUS 17. 6. 2017

SPORT
GYMNASTICKÉ ZÁVODY ORLA
Zdenka Dokoupilová
za Orel
Již čtrnáctý ročník našich oblíbených závodů se velmi vydařil.
Do naší malé orlovny se sjelo 58 dětí a s nimi i rodiče a trenéři.
Soupeři z jednot Jiříkovice, Blučina, Pozořice, Vnorovy a Vyškov byli sice silní, ale nenechali jsme se zastrašit.
Kotouly, válení sudů a přechod po kladině sice nedělal nikomu
velký problém, ale šplh po laně ano. Nebylo mnoho sportovců,
kteří tuto disciplínu zvládli. V našich řadách se ale našli ti, co pilně trénovali, a to každý týden dvakrát. Jmenovitě Šárka Filková
a Simona Sýkorová.

JUDO
David Pavelka
trenér
Judo v Žatčanech je stále ve stejné kondici, a protože jsem už
delší čas o našich aktivitách neinformoval, tak mně dovolte,
abych se za všechny žatčanské judisty zase trochu pochlubil.
V září 2016 jsme zahájili už sedmou sezónu naší činnosti, během které si v našem oddíle vyzkoušelo tento nádherný, ale náročný sport přes stovku dětí. Někteří si opravdu judo jen lehce
vyzkoušeli, ale jsou samozřejmě i tací, kteří se snaží se mnou
společně pronikat do tajů tohoto zajímavého bojového sportu
už od začátku a stále nás přibývá. Tuto tendenci potvrdil i začátek letošní sezony, když na první trénink přišlo 28 nových potencionálních judistů. Přikládám to hlavně velkému zpopularizování
juda našim olympijským vítězem Lukášem Krpálkem. Ale jak už
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Tímto moc děkuji panu Filkovi, který vlastními silami pomáhal
všem našim dětem při učení této náročné disciplíny. Po skončení závodů se všichni občerstvili párkem v rohlíku, a buchty od
maminek moc chutnaly.
Děkuji všem, hlavně naší mládeži, za pořadatelskou pomoc.
Těšíme se zase na příští ročník.
Výsledky našich sportovců:
1. místa ve všech kategoriích: Teodora Domšová, Šárka Filková, Adam Zapoměl, Ondřej Zapoměl, Veronika Kalvodová
2. místa: Matyas Lauterbach, Michaela Kalvodová
3. místa: Amalie Ďásková, Kateřina Rybová

bylo řečeno, judo je náročný sport a tak z tohoto velkého počtu
zůstalo do konce letošního školního roku jen 9 nováčků. Celkem je u nás v oddíle 30 aktivních členů.
Nyní vás obeznámím s úspěchy našeho oddílu za tuto sezonu:
V říjnu 2016 se jako jediný zúčastnil turnaje v Pohořelicích náš
člen Tobiáš Horáček z Tuřan a obsadil 3. místo. Dalšího turnaje
v Židlochovicích se koncem listopadu zúčastnilo 13 bojovníků
a tento již u nás oblíbený turnaj se nám velice vydařil. Obsadili
jsme 9 pódiových umístění. Konkrétně 1. místo vybojovali Soňa
Pavelková, Gabriela Sychová (z Újezda) a David Lauterbach,
na 2.místě skončili Ondra Zapoměl, Jakub Zmrzlý, Kryštof
Brabec (z Otmarova), Lukáš Strava (z Měnína), Tobiáš Horáček
a 3. místo ve své váhové kategorii obsadil Šimon Brabec
(z Otmarova). Přes zimu jsme se snažili připravit na turnaj O pohár osvobození Tvrdonic, na který jsme na apríla vyrazili v počtu
pěti závodníků a získali jsme dva cenné kovy, jmenovitě Kryštof
Brabec 2. místo a Šimon Brabec 3. místo.
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JUBILEA
VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA NAŠICH SPOLUOBČANŮ:
LEDEN
70. narozeniny
Marta Lautrbachová
90. narozeniny
Hedvika Tomancová
DUBEN
90. narozeniny
Marta Hlávková

ČERVEN
93. narozeniny
Vlasta Tůmová
ČERVENEC
70. narozeniny
Marta Doláková

KVĚTEN
70. narozeniny
Zdeněk Severa
70. narozeniny
Vlasta Koutná
70. narozeniny
Jan Sýkora

INZERÁTY – POZVÁNKY
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Z AKCÍ V NAŠÍ VESNICI

Košt slivovice

Pochod do Starého lesa

Maškarní odpoledne

Den pro obec

Velikonoční pomláska

Vítání občánků

Čarodějné odpoledne

Žatčanské hody
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