OBECNÍ ZPRAVODAJ
VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE ŽATČANY
Prosinec 2004

Vážení spoluobčané,
za několik dní skončí rok 2004, ve kterém jsme chtěli začít s výstavbou splaškové
kanalizace. Výstavba nemohla být zahájena, protože vlastní finance na pokrytí této akce
nestačí. Dotaci jsme zatím nedostali. Doufejme, že nám bude přidělena v prvních měsících
příštího roku a výstavba bude moci být zahájena.
Druhá nejvyšší položka rozpočtu byla plánována na opravu památek obce. V průběhu
letních měsíců byla provedena oprava sousoší Nejsvětější Trojice, na kterou nám z 50-ti %
přispěl Jihomoravský kraj. Opravou se podařilo zachránit dílo, kterému hrozilo rozpadnutí.
Bylo započata příprava k vyhotovení památníku obětem válek. Z podaných návrhů řešení byl
vybrán vzhled památníku a jeho umístění. Několik roků urgovaná oprava historické sýpky u
Dvora, na kterou má rozpočet obce přispět, se neuskutečnila, protože správce stavby PF ČR
nezajistil svůj finanční podíl.
Byla schválena změna č. II Územního plánu obce s rozšířením ploch pro bytovou
výstavbu a sport. Začalo se s projektovou činností na nový Územní plán obce. Byla dokončena
poslední fáze Komplexních pozemkových úprav se zápisem změn do Katastru nemovitostí.
Byla provedena digitalizace zastavěné části obce, každá parcela má v evidenci svého
vlastníka.

Velká péče se věnovala údržbě zeleně obce, veřejných ploch a osvětlení, opravě zdi
kolem hřbitova, dovybavení Sboru dobrovolných hasičů, podpoře kultury a sportu. Za důležité
považujeme též udržení naší Základní školy, která nepřízeň v počátku roku přečkala a bez
žádání o výjimku pokračuje dále.
Obec se stala členem nového svazku obcí Region Židlochovicko.
Ne všechno, co jsme zamýšleli, se podařilo realizovat. Doufejme, že se nám to podaří
v příštím roce. Všem občanům, kteří se podíleli svojí pravidelnou prací při údržbě
předzahrádek i okolí a na vzhledu svých obydlí, patří mé poděkování.
Protože vydání tohoto čísla Obecního zpravodaje vyjde v době mezi svátky, dovolte,
vážení občané, abych vám nejdříve poděkoval za všechno dobré, co jste v uplynulém roce
kdekoliv vykonali, a popřál vám do nového roku mnoho štěstí, zdraví, úspěchů ve výchově
další generace, na cestě za vzděláním, v rodině, v práci i na zasloužilém odpočinku ve stáří.
Prožijte poslední dny roku 2004 v té správné historické atmosféře vánočních svátků
a do nového roku 2005 vykročte jen s těmi nejlepšími předsevzetími a cíly.
Ing. Oldřich Zapoměl, starosta obce

Ze zastupitelstva obce
24. zasedání dne 13. 10. 2004
• schválení změny č. II územního plánu obce, která řeší rozšíření ploch pro výstavbu
rodinných domů a sportoviště
• výběr vykonavatele stavebního dozoru na akci kanalizace byl z 5 zájemců zúžen na 3
• vyhodnocení nabídek na nový památník obětem válek; ze 4 oslovených sochařů podali
svůj návrh 2, jeden pro stáří odstoupil, další nestačil nabídku vypracovat
• hlasování o výběru vzhledu památníku a jeho umístění bude tajnou volbou
• památník obětem válek vyhotoví ak. sochař Jiří Sobotka, návrh č. 2 ze světlého vápence
• místem pro umístění památníku je prostranství před domem č.1
• schválení rozpočtových opatření č.11
• oprava sousoší Nejsvětější Trojice bude ukončena do konce října
• byl projednán stav plnění rozpočtu obce k 30. 9. 2004
• projednání zprávy Základní školy za šk. rok 2003/04
• schválení peněžního daru narozenému dítěti
• schválení nájemní smlouvy na pronájem budovy č. 93 firmě Sýkora J + D na 10 let.
• pověření starosty k zajištění sběru spadlého listí
• další nabídka na vývoz domovních fekálií za cenu 1320,- Kč/10 m3 od BYRM s.r.o.
Modřice, tel. 547243022
• ke dni 21. 10. bude proveden sběr vyřazených televizorů a ledniček, v listopadu proběhne
sběr drobného nebezpečného odpadu
• projednání stížnosti - v revíru myslivecké společnosti se pohybují motorizovaní pytláci;
naši rybáři si stěžují na cizí občany, kteří neoprávněně loví ryby v našem rybníku
25. zasedání dne 10. 11. 2004
• projednání a schválení uzavření smlouvy na likvidaci odpadů v roce 2005 se SITA
Moravia, a. s.
• schválení rozpočtových opatření č. 14
• znovu projednána otázka umístění památníku obětem válek. Obecní úřad obdržel
2 dopisy, které se této problematiky kriticky a názorově dotýkaly. Názory uvedené

•
•
•
•
•
•

v dopisech zastupitelstvo obce bere na vědomí, s některými pasážemi však nelze souhlasit.
Mají styl dnešního nátlakového lobbingu. Po rozsáhlé diskusi bylo shrnuto, že vzhled
památníku i jeho umístění bylo vybráno vážně a odpovědně a že na rozhodnutí z minulého
zasedání není co měnit. Zastupitelstvo obce je připraveno reagovat na návrhy občanů
k místění památníku a v případě, že bude některý z předložených návrhů umístění lepší, je
připraveno věc znovu projednat a případně přehodnotit své rozhodnutí
rozhodnutí o veřejném dotazníku k umístění památníku v Obecním zpravodaji
z důvodu překračování nařízení zákona, pracovních, mzdových i účetních předpisů
a z důvodu vysoké nákladovosti na přípravu obědů doplácené z rozpočtu obce (stravuje se
jen 7 lidí) se k 31. 12. 2004 ruší stravování důchodců z kuchyně Mateřské školy
zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem voleb do zastupitelstva JMK
byl schválen rozpočet DSO Region Židlochovicko na rok 2004 a návrh rozpočtu na rok
2005
při sběru se shromáždilo 50 ks vyřazených ledniček a 30 ks televizorů
dětský ples s programem se bude konat v neděli 23. 1. 2005

26. zasedání dne 8. 12. 2004
• Obecně závaznou vyhláškou 3/2004 byla změněna příloha k OZV 1/2003
• OZV 4/2003 byla zrušena OZV/2000
• byla schválena rozpočtová opatření č. 15 a č. 16
• bylo schváleno hospodaření obce podle rozpočtového provizoria do doby schválení
rozpočtu na rok 2005
• ZO pověřilo starostu obce k samostatnému provádění změn rozpisu rozpočtu
• schválení pokynu starosty k provedení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2004
• vyhodnocení použití podpor z Programu rozvoje venkova 2004 a schválení podání žádosti
z PRV na rok 2005, vybudování památníku obětem válek
• projednán a schválen zápis do kroniky obce za rok 2003 a doplnění zápisu za léta
1945- 1989
• schválení poskytnutí peněžního daru narozenému dítěti
• Památník obětem válek, přečtení dopisu - připomínek 35 občanů obce ke zřízení
památníku a jeho umístění. Dlouze bylo o stavu diskutováno, usnesení z 24. zasedání se
nemění. Do konce roku bude vydán Obecní zpravodaj s dotazníkem k uvedené
problematice.
• starosta předložil k posouzení Studii ozelenění regionu Cezava, která byla pořízena pro
Cezavu přes žádost podanou naší obcí.
• z majetku obce byly odepsány věci (stůl, sedačka, 3 ks židlí), které některý náš dobrý
přítel ukradl z tenisového hřiště
• starosta přednesl informaci o ceně vodného pro rok 2005, cena je vypočtena na 23,73- Kč
za m3
• zástupci organizací obce, kteří v roce 2004 na svoji činnost obdrželi z obecní rozpočtu
příspěvky, budou vyzváni k předložení podkladů pro vyúčtování
• bylo schváleno vytištění novoročních přání, tradičně bude zorganizován Novoroční
ohňostroj
• v roce 2005 bude v obci provedena výměna všech dřevěných sloupů elektrického vedení a
vyměněny drátěné domovní přípojky za kabelové
•
projednán havarijní stav stodoly u č. 36; vlastník nemovitosti bude upozorněn na
nutnost provedení zabezpečovacích prací.
Ing. Oldřich Zapoměl, starosta obce

Obnova demontovaného pomníku padlým
V roce 2001, v roce příprav na oslavení 870. výročí první písemné zmínky o obci, byl
z důvodu viditelné devastace demontován z Návsi pomník padlým. Po doporučení ze strany
odborníků bylo zastupitelstvem rozhodnuto, že se pomník nebude dále opravovat. Pořídí se
pomník nový, který bude umístěn na jiném viditelném a čestném místě v obci. Pomník nebude
připomínat pouze padlé v I. a II. světové válce, ale bude vzpomínkou všem obětem válek,
které naši obec postihly. Nové dílo se nebude nazývat pomníkem padlých, ale bude označován
jako památník obětem válek.
K předložení nabídek na ztvárnění památníku byli osloveni 4 současní akademičtí
sochaři z Brna a okolí, z nich jeden se před podáním návrhu pro svoje stáří omluvil, ze
zbylých tří dva podali 3 návrhy. Návrhy v modelech i fotokopiích byly vystaveny na faře při
slavnosti dokončení jejích stavebních úprav. Fotokopie byly vyvěšeny na úřední desce
u samoobsluhy a doprovodný text byl zveřejněn v Obecním zpravodaji.
Zastupitelstvo obce se při výběru vzhledu a umístění památníku řídilo zásadami:
1. Jedná se o trvalé umělecké dílo, které bude dlouhodobě možná i po staletí
připomínat hrůznost válek a nezměrné utrpení, které s sebou nesou přímým, obvykle
nedobrovolným účastníkům, ale i všem lidem.
2. Památník má být umístěn na čestném, viditelném a nepřehlédnutelném místě v obci.
3. Památníku má být věnována i náležitá všeobecná úcta.
4. Na památníku nemají být uvedena jména, protože všechna jména nejsou známa.
Podle těchto zásad zastupitelstvo obce na svém 24. zasedání dne 13. 10. 2004 tajným
hlasováním nadpoloviční většinou hlasů vybralo návrh ak. sochaře Jiřího Sobotky, model č. 2
(víceprvková forma vzhledu) z vápence, doplněný osvětlením a umístěný na ploše veřejné
zeleně na Návsi, p. č. 10/1, tj. na pozemku ve vlastnictví obce, v lokalitě před domem č. 1. Na
snímcích není zobrazena podkladová plocha (dlažba). Památník bude nasvícen ze země.
Umístění památníku na uvedeném místě nebylo rozhodnuto jen náhodně. Vychází ze
studie architektury obce vypracované nezávislým odborníkem v oboru - ing. Dragou
Kolářovou z firmy Ageris, která zpracovávala již zčásti realizovaný projekt úpravy prostoru
na návsi. Tvůrce nového památníku akademický sochař Sobotka se ztotožnil s projektem paní
Kolářové a památník koncipoval pro umístění před domem č. 1. V žádném případě není
motivem omezení tak zvaných práv obyvatel domu, před kterým má pomník stát. Celou
plochu, po zrušení skládky stavebních materiálů pro dům č. 141, mimo obyvateli vybudovaný
chodník, v plném rozsahu udržuje obec. Podle zákona má vlastník právo nakládat svobodně se
svým majetkem. Tato plocha majetkem obce je.
Na základě různých výroků a písemností, které se v souvislosti s tímto objevily, se
zastupitelstvo obce na svých zasedání (25., 26.) otázkou umístnění památníku opět zabývalo
a je připraveno věc, po provedení dotazníkové akce v obci, znovu projednat a v případě, že
bude podán lepší návrh, nebo bude podpořen výraznou většinou občanů, přehodnotit i své
rozhodnutí. Z tohoto důvodu je jako příloha vydání zpravodaje dotazník, ve kterém se vás,
občanů obce starších 18 let, ptáme na názor, na kterém z míst by měl být památník postaven.
Do Obecního zpravodaje jsou vloženy fotozáběry některých veřejných ploch v obci.
Z důvodu nedostatku místa a výskytu inženýrských sítí se varianta trojúhelníku před
školou ukázala jako nevhodná.
Věříme, že svůj názor v co největším počtu písemně vyjádříte a odevzdáte do 10. ledna
2005 do poštovní schránky Obecního úřadu. Pouze celkové výsledky bez osobních údajů
budou zveřejněny.
Ing. Oldřich Zapoměl, starosta obce

Umístění památníku před domem č.1.

Umístění památníku před domem č. 19

Umístění památníku na původním místě

Umístění památníku před školou

Činnost Sboru dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů v Žatčanech jako občanské sdružení má 57 řádných členů,
z toho 10 žen. Bezprostředně se zúčastňuje požární ochrany obce, preventivní činností, na
výstavbě, udržování zařízení k signalizaci, techniky, výstroje a výzbroje určené k zásahům.
Podílí se na činnosti zásahové jednotky při požárech a jiných mimořádných událostech i mimo
obec. Snaží se o udržení tradic sboru v kulturní, vzdělávací a soutěžní činnosti.
V letošním roce sbor uspořádal Ostatkovou zábavu, pochůzku maškar po obci
a Dětské radovánky. Soutěže v Požárním sportu se zúčastnilo družstvo děvčat a mužů v I. kole
v Měníně, v II. kole (okresním) v Přísnoticích. Naše družstvo se dále také účastnilo na
místních soutěžích v Nesvačilce, Šitbořicích, Těšanech a Blučině.
Čtyři členové se zúčastnili slavností historické techniky při příležitosti 140. výročí
hasičů v Litoměřicích. Navštívili obce Vědomice, Lounky a Chodouny, ve kterých naše
jednotka pomáhala při odstraňování následků škod po záplavách v roce 2002. Byli velmi vřele
přijati starostou obce Vědomice panem V. Týlem a panem Jůzou, kteří je provedli místy, které
byly velkou vodou poškozeny a nyní jsou opět v provozu.
Sbor dobrovolných hasičů dále spolupracuje s okolními sbory v rámci okrsku
v hasebním obvodu Židlochovice.
Zásahová jednotka dobrovolných hasičů, kterou tvoří 10 členů, má podle zákona
uzavřenou smlouvu s obcí. Jednotka v letošním roce zasahovala podle poplachového plánu
v 11-ti případech, z toho 3krát doma. V Moutnicích to byl požár zahradního domku, v Újezdě
požár trávy a objektu Šaratica, v Těšanech požár kombajnu, v Telnici a Hostěrádkách požár na
polích a v sadech, v Měníně požár na poli ZD Žatčany, v Žatčanech požár strniště a části
vinohradu. Ve všech případech naše jednotka vyjela s cisternou CAS32 Tatra ve stanoveném
čase do 10-ti minut a byla vždy platná při zabránění vyšších škod. Tuto jednotku a její provoz
zajišťuje ze svého rozpočtu obec. Hasičský záchranný sbor se formou dotací podílí na
vybavení a pokrytí nákladů vynaložených na zásahy mimo obec.
Pro zlepšení činnosti byl dokončen stožár na sušení hadic a zabudována siréna
u Hasičské zbrojnice. Byl zakoupen skládací žebř o délce 9 m, proudnice Turbo s vyšší
účinností, pro vozidlo Tatra výstražné zařízení, startovací zařízení pro dvě stříkačky
a elektrocentrálu. Členové se podílejí na dalším vylepšení techniky a prostředí Hasičské
zbrojnice stálou údržbou a udržením techniky ve stálé pohotovosti.
V příštím roce se Sbor dobrovolných hasičů zaměří na rozšíření členské základny
rozšíření výboru na Výroční valné hromadě 8. ledna 2005. Jednotku SDH je nutno doplnit
na 19 členů pro zásahy u požáru a jiné mimořádné události.
Přejeme všem spoluobčanům hodně štěstí a úspěchů do nového roku.
Oldřich Tichý, velitel JSDH

Z kultury
Přehled kulturních, sportovních a společenských akcí v Žatčanech v roce 2004:
10.1
11.1
16.1
1.2
7.2
20.2
21.2
22.2
5.3
19.3

19.9
26.9
3.10
16.10
30.10
20.11
6.12
19.12
19.12
24.12
29.12

Tříkrálová sbírka charity
Tříkrálová koleda
Myslivecký ples
Dětský karneval
Country bál
Ostatková zábava
Masopustní průvod s hudbou po obci
Dětské radovánky
Beseda o historii domů v Koutě
Výstava fotografií z Himalájí, promítání diapozitivů a
beseda s panem Šmehlíkem na faře
Den otevřených dveří a předvelikonoční výstava
Tradiční hrkání ve svatém týdnu
Pomlázková pochůzka s místní lidovou hudbou
Divadelní představení Tak jde čas aneb
na počátku bylo slovo - ochotníci z Podivína
Naši furianti – Tylovo divadlo Újezd u Brna
Pálení čarodějnic
Pochod dětí do Starého lesa se soutěžemi
Předvedení leteckých modelů
Volejbalový turnaj o pohár starosty obce
Oslava svátku matek
Předhodová zábava
Průvod stárků, krojované hody pod májí
Krojované ženáčské hody
Fotbalový turnaj přípravek
Táborák ke konci školního roku
Měsíc myslivosti - společenský večer
Country večer
Výstava fotodokumentace z rekonstrukce fary
Výstava modelů pomníku obětem válek
Mladí z kouta – výstava fotografií,
obrazů,
keramiky
a paličkování na faře
Výstava z činnosti modelářského kroužku
Soutěž ve střelbě na asfaltové holuby
Volejbalový turnaj o pohár starosty obce
Divadelní představení Oskar
Miss aerobic
Divadlo Jesus Christ Supermlád - spojené farnosti
Mikulášská nadílka v kostele
Dětská divadelní pohádka – Loupežník Buriburda
Den otevřených dveří a předvánoční výstava
Štědrovečerní vyhrávání po obci
Živý Betlém

31.12

Tradiční ohňostroj na návsi

28.3
8. - 10.4
12.4
17.4
25.4
30.4
8.5
8.5
9.5
16.5
5.6
6.6
7.6
12.6
25.6
3.7
24.7
19.9
19.9
19.9

Charita
Orel
Myslivecké sdružení
Agentura Vendulka
Country skupina Mrak
SDH
SDH
SDH
Josef Sedláček, kronikář
Libor Jaroš
MŠ Žatčany
Farnost Žatčany
Farnost Žatčany
Marie Křivá
Jan Zezula
Orel
Obec Žatčany
Sokol
MK ALKA
Obec Žatčany
Orel
Orel
Orel
Orel
SK Žatčany
Orel
Myslivecké sdružení
Country skupina Mrak
Josef Sedláček
Obec Žatčany
Martin Kostyál
Veronika Jarošová
Lucie Maroušová
Ludmila Hlouchová
MK ALKA
Myslivecké sdružení
Obec Žatčany
Eva Stiborová
Orel
Orel
Farnost Žatčany
Sokol
MŠ Žatčany
Farnost Žatčany
Farnost Žatčany
a školní družina
Obec Žatčany

Předpokládané kulturní a společenské akce v lednu - březnu
8.1
9.1
14.1
23.1
29.1
4.2
5.2
6.2
březen

Tříkrálová sbírka charity
Tříkrálová koleda
Myslivecký ples
Dětský karneval
Country bál
Ostatková zábava
Masopustní průvod s hudbou po obci
Dětské radovánky
Den otevřených dveří a předvelikonoční výstava

Charita
Orel
Myslivecké sdružení
Agentura Vendulka
Country skupina Mrak
SDH
SDH
SDH
MŠ Žatčany

Mgr. Karla Jarošová

Živý betlém na návsi - 29.12.2004
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