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Z OBCE
ÚVOD

vykonali, co se povedlo, čeho se vyvarovat. Ale přesto vstupujeme do nového roku s nadějí, že bude zase o něco lepší, než
ten minulý. Proto vám přeji odvahu a vykročení tou správnou
nohou v roce 2019, kdy si budeme připomínat třicáté výročí
Sametové revoluce.

Ing. František Poláček
starosta obce
Milí spoluobčané,
Na začátku nového roku si dáváme předsevzetí, jak bude tento
rok vypadat. Také se ohlížíme za tím, co jsme v uplynulém roce

Z DĚNÍ V OBCI
Než začnu informovat o tom, co obec čeká v novém roce,
ohlédnu se i za rokem uplynulým.
V loňském roce jsme připravovali z významných akcí připomenutí stého výročí vzniku republiky, vybudování naučné stezky,
rekonstrukci vozovky na Ovčírně. Plánovaná byla také výstavba
dešťové kanalizace a rekonstrukce vozovky v Koutě. Přes složitost a délku jednání pro získání stavebního povolení jsme přehodnotili situaci a posunuli rekonstrukci vozovky k Malé Nivě
na rok 2018. I tam byly problémy s termíny povolení, ale zejména přeložka telekomunikačních sítí. Z toho důvodu přejde část
výstavby do roku 2019. Obec plánuje výstavbu nové mateřské
školky na zahradě základní školy. V loňském roce byl vypsán
dotační titul, který jsme chtěli využít. V průběhu roku však byla
změněna pravidla, která zvýšila náročnost celého projektu, který se v tak krátkém časovém období nedal stihnout.
Na podzim loňského roku proběhly volby do Zastupitelstva
obce Žatčany. Volební výsledky znáte, proto jen připomenu členy zastupitelstva a členy jednotlivých výborů:

Členové zastupitelstva:
Ing. Jan Binek, Ph.D., Zdenka Dokoupilová, Ing. Lukáš
Jurečka, Mgr. Tomáš Kalla, Ing. Vojtěch Klein, Ing. František
Poláček, Radka Procházková, Ing. Jiří Ryba, MVDr. Ondřej
Ryba, Oldřich Tichý, Mgr. Jakub Tuček.
31. 10. 2018 byli na ustavujícím zasedání ZO zvoleni – starostou
obce Ing. František Poláček, místostarostou Ing. Jiří Ryba.
Ze zákona obec zřizuje dva výbory finanční a kontrolní.
Předsedou finančního výboru byl zvolen Ing. Lukáš Jurečka,
členové Ing. Antonín Sedláček, Ing. Vojtěch Klein.
Předsedou kontrolního výboru byl zvolen MVDr. Ondřej Ryba,
členové Ing. Jan Binek, Ph.D., Mgr. Jakub Tuček.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo zřídit další dva výbory a to rozvojový a kulturní.
Předsedou rozvojového výboru byl zvolen Ing. Jan Binek, Ph.D.,
členové Mgr. Jakub Tuček, Zdeněk Sýkora, Ing. František
Poláček, Bc. Ondřej Sedlák, Ing. Vojtěch Klein, Mgr. Tomáš
Kalla. Předsedkyní kulturního výboru byla zvolena Radka
Procházková, členové Edita Bílá, Mgr. Tomáš Kalla, Oldřich
Tichý, Ing. Jiří Ryba, Zdenka Dokoupilová, Ing. Radek Hemala.

Rozpočet obce na rok 2019
SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE ŽATČANY NA ROK 2019 – PŘÍJMY
Pol

PŘÍJMY v Kč

1111

Daň z příjmů fyz. osob placená plátci

1112

Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky

1113

Skutečnost 2018

Rozpočet 2019

2 197 593,98

3 100 000,00

37 269,41

70 000,00

Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou

208 696,80

240 000,00

1121

Daň z příjmů práv. osob

1 921 786,98

2 500 000,00

1122

Daň z příjmů práv. osob za obce

134 900,00

140 000,00

11**

Závazný ukazatel - Daně z příjmů, zisku a kapitál. výnosů

4 500 247,17

6 050 000,00

1211

Daň z přidané hodnoty

4 450 800,33

6 000 000,00

12**

Závazný ukazatel - Daně ze zboží a služeb

4 450 800,33

6 000 000,00

1334

Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon

0,00

1 000,00

1340

Poplatek za provoz systému KO

296 530,00

296 000,00

1341

Poplatek ze psů

8 050,00

8 000,00

1343

Poplatek ze užívání veř. prostr.

4 350,00

5 000,00

1356

Příjmy úhr. za dobýv. nerostů a popl. za geo. pr.

155 050,00

155 000,00

1361

Správní poplatky

6 790,00

6 000,00

1381

Daň z hazardních her

49 768,72

49 000,00

1382

Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů

0,00

0,00

1383

Zrušený odvod z výher. hracích přístrojů

0,00

0,00
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SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE ŽATČANY NA ROK 2019 – PŘÍJMY
Pol

PŘÍJMY v Kč

13**

Závaz. ukazatel - Daně a popl. z vybraných činností a služeb

1511

Skutečnost 2018

Rozpočet 2019

520 538,72

520 000,00

Daň z nemovitých věcí

1 005 789,53

1 000 000,00

15**

Závazný ukazatel - Majetkové daně

1 005 789,53

1 000 000,00

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

115 044,00

48 000,00

2112

Příjmy z prodeje zboží

23 180,00

20 000,00

2119

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

1 000,00

1 000,00

2131

Příjmy z pronájmu pozemků

0,00

53 000,00

2132

Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí

110 208,00

231 000,00

2133

Příjmy z pronájmu movitých věcí

2 350,00

3 000,00

2141

Příjmy z úroků

8 416,80

8 000,00

2142

Příjmy z podílů na zisku

0,00

0,00

260 198,80

364 000,00

Ostatní přijaté vratky transferů

0,00

0,00

Závazný ukazatel - Přijaté sankční platby a vratky transferů

0,00

0,00

54 472,10

65 000,00

21**
2229
22**

Závazný ukazatel - Příjmy z vlastní činnosti

2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

2328

Neidentifikované příjmy

0,00

0,00

2329

Ostatní nedaňové příjmy j.n.

0,00

0,00

Závazný ukazatel - Ostatní nedaňové příjmy

54 472,10

65 000,00

3111

Příjmy z prodeje pozemků

71 400,00

0,00

3112

Příjmy z prodeje ost. nem. věcí a jejich částí

500 000,00

0,00

3113

Příjmy z prodeje ost. HDM

80 000,00

0,00

Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetk

12 000,00

12 000,00

663 400,00

12 000,00

23**

3122
31**

Závazný ukazatel - Příjmy z prodeje kapitál. majetku
a ostatní kapitál. příjmy

4111

NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.

56 237,00

0,00

4112

NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv

137 200,00

164 600,00

4116

Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.

217 890,40

0,00

4122

NI. př. transf. od krajů

0,00

0,00

4129

Ost. NI. př. transf. od rozp. úz. úr.

0,00

0,00

4134

Převody z rozpočtových účtů

0,00

0,00

41**

Závazný ukazatel - Neinvestiční přajeté transfery

411 327,40

164 600,00

Inv. př. transfery od krajů

700 000,00

0,00

Závazný ukazatel - Investiční přajeté transfery

700 000,00

0,00

12 566 774,05

14 175 600,00

4222
42**

PŘÍJMY CELKEM

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE ŽATČANY NA ROK 2019 – VÝDAJE
Pol

VÝDAJE v Kč

Skutečnost
k 31. 12. 2018

Rozpočet 2019

1014

Ozdrav.hosp.zvířat,pol. a spec.plodin (péče nalezené psy)

9 173,00

30 000,00

10**

Závazný ukazatel - Péče o psy

9 173,00

30 000,00

2143

Cestovní ruch (Region Židlochovicko a Mohyla míru o.p.s.)

9 020,00

15 000,00

Závazný ukazatel - Cestovní ruch

9 020,00

15 000,00

21**

Žatčanský zpravodaj 2019
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SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE ŽATČANY NA ROK 2019 – VÝDAJE
Pol

VÝDAJE v Kč

2212

Silnice (výstavba silnice v Koutě)

2219

Skutečnost
k 31. 12. 2018

Rozpočet 2019

4 162 853,59

4 100 000,00

Ost. záležitosti pozemních komunikací (projekt chodníku od
zastávky od mlýna k Šanhaji)

48 616,00

150 000,00

2221

Provoz veřejné silniční dopravy (autobusové zastávky)

18 976,00

60 000,00

2223

Bezpečnost silničního provozu (ukazatel zpomalení rychlosti)

0,00

20 000,00

2292

Dopravní obslužnost veř. službami (příspěvek na IDS JMK)

48 885,00

55 000,00

4 279 330,59

4 385 000,00

21 017,00

173 000,00

1 341,52

4 400 000,00

0,00

0,00

22 358,52

4 573 000,00

22**

Závazný ukazatel - Doprava

2310

Pitná voda (rezerva na obnovu vodovodu, vodovod. přípojky)

2321

Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly
(dešťová kanalizace Kout, rezerva na obnovu kanalizace)

2341

Vodní díla v zemědělské krajině (rekonstrukce stavidla
rybníka)

23**

Závazný ukazatel - Vodní hospodářství

3113

Základní a mateřská škola (Projekt a administrace nové MŠ,
přísp. škole na provoz, dar žákům na začátek školního roku)

1 543 005,40

2 924 000,00

31**

Závazný ukazatel - Školství

1 543 005,40

2 924 000,00

3314

Činnosti knihovnické

49 855,60

80 000,00

3319

Ost. záležitosti kultury (obecní kronika)

6 000,00

11 000,00

3326

Poř., zach. a obn. hodnot míst. kult… (oprava - Eliášův kříž)

0,00

100 000,00

3330

Činnosti registr. církví a nábožen. spol.
(příspěvek na opravu věže kostela)

0,00

300 000,00

93 019,31

160 000,00

47 243,50

110 000,00

3341

Místní rozhlas (pořízení bezdrát. rozhlasu na Malou Nivu )

3349

Ost. záležitosti sdělovacích prostředků (obecní zpravodaj)

3399

Zálež. kultury, církví a sděl. prostředků (vítání občánků
a dary narozeným dětem, kulturní akce, péče o kroje,
rezerva na CD Mužáci, příspěvek na hody)

307 366,90

250 000,00

33**

Závazný ukazatel - Kultura

503 485,31

1 011 000,00

3412

Sportovní zařízení v majetku obce (tenisové hřiště)

26 783,00

39 000,00

3419

Ost. tělovýchovná činnost (podpora spolků OREL, SOKOL,
SK a sportovní turnaje)

332 918,00

336 000,00

54 952,00

58 000,00

46 606,00

101 000,00

461 259,00

534 000,00

52 935,01

110 000,00

262 718,40

295 000,00

10 160,05

63 000,00

866 963,00

200 000,00

1 192 776,46

668 000,00

17 562,00

25 000,00

379 198,95

450 000,00

75 721,00

100 000,00

3421
3429

Využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště,
podpora MK Alka, Junák, Misijní klubko)
Zájmová činnost a rekreace j. n. (zájezdy, podpora spolků dobrovolní hasiči, myslivci)

34**

Závazný ukazatel - Tělovýchova a zájmová činnost

3613

Nebytové hospodářství ( obecní budovy- opravy, energie)

3631

Veřejné osvětlení (elektřina, opravy)

3632

Pohřebnictví (údržba hřbitova, náklady na likvidaci bioodpadu)

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n. (obecní majetek nákup pozemků)

36**

Závaz. ukazat. - Bydlení, komunální služby územní rozvoj

3721

Sběr a odvoz nebezpečných odpadů

3722

Sběr a odv. komunál. odpadů (popel., komun. odpad Klobouky)

3726

Využívání a zneškodňování ostat.odpadů (kompostárna)

4 /24

Žatčanský zpravodaj 2019

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE ŽATČANY NA ROK 2019 – VÝDAJE
Pol

VÝDAJE v Kč

Skutečnost
k 31. 12. 2018

Rozpočet 2019

3742

Naučná stezka

207 213,50

2 000,00

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

856 815,60

1 110 000,00

1 606 482,05

1 877 000,00

4 245,00

4 500,00

0,00

20 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

25 000,00

3 000,00

3 000,00

17 245,00

62 500,00

37**
4329
4341

Závazný ukazatel - Ochrana životního prostředí
Ost. soc.péče a pomoc dětem a mládeži (příspěvek na OSPOD Židlochovice)
Soc.pom.osobám v hm.nouzi

4350

Domovy pro seniory

4351

Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.bydl.

4379

Ost. služby a činn. v obl. soc. prevence (přísp. na telefonickou krizovou pomoc)

43**

Závazný ukazatel - Sociální služby

5212

Ochrana obyvatelstva (povinná rezerva)

0,00

5 000,00

52**

Závazný ukazatel - Civilní připravenost na krizové stavy

0,00

5 000,00

5512

Požární ochrana ( jednotka SDH)

1 265 478,53

100 000,00

55**

Závazný ukazatel - Požární ochrana

1 265 478,53

100 000,00

6112

Zastupitelstvo obce

762 994,92

1 294 000,00

6115

Volby do zastupitelstev ÚSC

8 736,00

0,00

6117

Volby do Evropského parlamentu

0,00

0,00

6118

Volba prezidenta republiky

18 119,00

0,00

6171

Činnost místní správy (obecní úřad)

1 304 192,76

1 576 000,00

61**

Závazný ukazatel - Státní správa a územní samospráva

2 094 042,68

2 870 000,00

7 836,40

10 000,00

32 468,00

35 000,00

6310

Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací
(poplatky z peněžních operací)

6320

Pojištění funkčně nespecifikované (pojištění majetku obce)

6399

Ost. finanční operace (daň z příjmů obce)

134 900,00

155 000,00

Závazný ukazatel - Finanční operace

175 204,40

200 000,00

11 766,00

25 000,00

63**
6402

Finanční vypořádání minulých let

6409

Ostatní činn. j.n. (přísp. na Region Cezava, obecná rezerva)

20 446,66

130 500,00

Závazný ukazatel - Ostatní činnosti

32 212,66

155 500,00

13 211 073,60

19 410 000,00

64**

VÝDAJE CELKEM

Pol
8115

FINANCOVÁNÍ

Rozpočet 2019

Čerpání rezervy minulých let

644 299,55

5 234 400,00

FINANCOVÁNÍ CELKEM

644 299,55

5 234 400,00

Pol
5331

Skutečnost k
31.10. 2018

PŘÍSPĚVKY v Kč
Základní škola a Mateřská škola Žatčany

Skutečnost
k 31. 10. 2018
1 252 000,00

Rozpočet 2019
1 252 000,00

z toho odpisy 122 000 Kč
Žatčanský zpravodaj 2019
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§

Skutečnost k
31.10. 2018

REZERVY

2310

Vodovod - finanční rezerva na obnovu (tvořena od r. 2018)

2321

Kanalizace - finanční rezerva na obnovu (tvořena od r. 2018)

Rekapitulace rozpočtu

Příjmy
Financování
Výdaje

Rozpočet 2019

90 000,00

73 000,00

350 000,00

88 000,00

Skutečnost k
31.10.2018

Rozpočet 2019

12 566 774,05
644 299,55
13 211 073,60

14 175 600,00
5 234 400,00
19 410 000,00

Z významných akcí v rámci rozpočtu počítáme s dokončením komunikace a chodníku k nové ulici na Malé Nivě za 4 193 000,- Kč.
Dále připravujeme rekonstrukci silnice V Koutě včetně výstavby
dešťové kanalizace cca za 8 000 000,- Kč. Na tuto akci byla
podána žádost o stavební povolení. Dokončujeme projektovou

přípravu na výstavbu mateřské školky asi za 25 000 000,- Kč.
V současné době zapojujeme do financování těchto akcí finanční prostředky z rezervy minulých let.

KABELOVÁ TELEVIZE

reklamy, inzeráty, pozvánky, komerční nabídky. Do reklamy se
počítají i oznámení lékáren, pozvánky na kulturní akce pokud
se vybírá i dobrovolné vstupné apod. Proto tento vysílací čas
„ředíme“ fotografiemi z různých akcí. Ale těch není tolik, aby
se mohly častěji měnit. Není to náš rozmar, ale pokud chceme,
aby se k vám informace dostávaly a nebyli jsme za to postiženi
pokutami, budeme muset fotografie strpět.
Hlášení místního rozhlasu je již možné poslouchat na infokanálu, jak bylo dříve. Podbarvení vysíláni infokanálu je podmíněno
smlouvou provozovatele na základě autorských práv s vybranými stanicemi.

V loňském roce obec prodala kabelovou síť firmě itself s.r.o.
Nový majitel přislíbil zkvalitnění připojení na internet a kvalitní televizní signál. Připojení na internet se zrychlilo a ustálilo
provizorním napojením sítě na optický kabel. Majitel připravuje
vybudování vlastní páteřní sítě optického kabelu do obce.
Mnozí máte připomínky k provozování obecního infokanálu.
Nově musí být součástí vysílání i fotografie, a to z toho důvodu,
že dle zákona o rozhlasovém vysílání nesmí reklamy přesáhnout 20% vysílacího času. Jenže většinu informací zabírají právě

VODNÉ A STOČNÉ
V loňském roce obec doplatila poslední splátku z úvěru na vybudování podtlakové kanalizace. Předpokládali jsme, že stejnou částku budeme ukládat do fondu obnovy vodovodu a kanalizace. Bohužel tento fond musí být ze zákona doplňován jinou
formou, a to z části poplatku za vodné a stočné. Vodárenská
akciová společnost a.s. předložila ZO k projednání Plán financování vodovodů a kanalizací a návrh vodného a stočného na rok
2019.
Dle zákona o vodovodech a kanalizacích 275/2013 Sb. a prováděcí vyhlášky 448/ 2017 byl zpracován plán financování obnovy

Rozpočet obce byl schválen na 3. zasedání ZO 17. 12. 2018

vodovodů a kanalizací na roky 2019 až 2029. Za toto období
je potřeba ukládat minimálně 320 tis. na kanalizaci (optimálně
600 tis.) a 200 tis. na vodovod (optimálně 370 tis). Zastupitelé
rozhodli o ukládání rezerv v minimální hranici. Nárůst na tuto
hodnotu bude postupný během následujících pěti let až do hodnoty 520 tis. ročně. Tato rezerva bude tvořena z výše nájemného pro obec odváděného provozovatelem VAS a.s. Výše vodného v roce 2018 byla 37,38 Kč, na rok 2019 je 40,25 Kč/m3.
Výše stočného v roce 2018 byla 50,26 Kč, na rok 2019 je
53,14 Kč/m3. Celkem vodné a stočné činí 93,39 Kč/m3. Navýšení je proti roku 2018 o 5,75 Kč/m3.

BEMETA

zóně slavkovského bojiště – ve štítě bývalé sýpky je zazděno
pět dělových koulí z napoleonské války.

23. listopadu jsem byl pozván na slavnostní vysvěcení nových
hal v areálu firmy BEMETA, zaujaly mne smělé plány do budoucna s touto lokalitou. Se zájmem jsem pozoroval ruch na staveništi v zadní části areálu. A vyrostla tam čtyřloďová moderní
skladovací hala. O to víc mne zaujaly smělé plány, jak by areál
mohl vypadat do budoucna. Všichni si pamatujeme sídlo ZD,
kterému se neřeklo jinak, než „Hrad“. Ale k tomu mělo daleko.
V kronikách byl uváděn mlýn zvaný Na Hrázi pod Žatčanským
a nad Měnínským rybníkem.
Areál bývalého mlýna Na hrázi má rozlohu cca 19 000 m2, stáří
zdejších budov se odhaduje na 300 let. Areál je v památkové

Revitalizace areálu společnosti
V letošním roce byla zahájena první etapa revitalizace areálu
společnosti BEMETA DESIGN s.r.o.
Revitalizace bude mít celkem 5 etap. V rámci I. etapy byla vybudována nová skladovací hala o výměře 4 000 m2 a příjezdová komunikace k ní. Dále bude následovat rekonstrukce bývalé
konírny (truhlárny) na moderní zázemí pro zaměstnance.
II. etapa bude zahrnovat generální rekonstrukci vstupní budovy
a bývalé sýpky a její přeměnu na prezentační a kancelářské
prostory.
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III. etapou se týká rekonstrukce dvorního křídla administrativní
budovy a rozšíření zázemí o jídelnu a společné prostory, vytvoření dalšího vstupu do areálu, zejména pro pracovníky skladu
a výroby. Součástí této etapy bude také realizace parkování
a kultivace okolního prostředí.
IV. etapa bude ve znamení revitalizace skladových hal v jižní
části areálu.

SLOUPEK ŠÉFREDAKTORA
Mgr. Tomáš Kalla
Příprava prvního zpravodaje pod mojí taktovkou pro mě byla
speciální výzvou a zároveň nelehkým, avšak důležitým úkolem,
na kterém závisí mimo jiné i reprezentace nového složení obecního zastupitelstva. Přestože na spoluobčany zapůsobí vždy
nejvíce první dojem, a v zájmu každého z nás je uvedení se
v tom nejlepším světle, některé věci jsou zkrátka běh na delší
trať, a nelze je změnit ze dne na den. Stejné trable tedy zažívám i při formování tohoto čísla. I když mám v hlavě spoustu
Žatčanský zpravodaj 2019

V rámci finální V. etapy je naplánována přístavba stávající výrobní haly, přístavba nové skladovací haly a přístavba výrobní haly ke stávajícím
skladovacím halám.
Cílem revitalizace je maximální zhodnocení stávajícího areálu umožňující rozvoj společnosti při
zachování historické struktury panského dvora
a také s ohledem na vyvážené podmínky pro
příznivé životní prostředí uspokojující současné
generace, aniž by ohrožovaly podmínky generací budoucích.
Stávající plocha staveb 3 699 m2, budoucí
plocha staveb 7 699 m2, plocha pozemku
19 112 m2, odhadované náklady: > 50 mil. Kč,
odhadované časové období: 2018–2022.
Při pohledu na studie revitalizace se těším, až vznikne krásný
vjezd do Žatčan. Je to vše závislé od finančních možností investorů, ale věřím, že se jim jejich záměry podaří uskutečnit.
Děkuji paní Pavlíně Sojkové za poskytnuté materiály.
nápadů, jak zpravodaj obohatit, na zrealizování v předvánočním hektickém prostředí bych potřeboval, aby měl den alespoň
o pár hodin více, než obvykle. A s blížícím se koncem roku dostávají tvrdý direkt i moje růžové představy o finálních úpravách
a kapacitních možnostech tiskáren. Přesto se však můžete těšit
na pár nových rubrik, které snad v následujících vydáních doplní
některé další.
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NA ZÁVĚR
Na závěr opět několik střípků z obce:
• Obec nemalou mírou investuje do odpadkových košů a košů
pro psí exkrementy. Pořídila jich téměř dvacet v hodnotě přes
sedmdesát tisíc korun. A pořád se mi zdá, že je to málo, když
vidím, jak se po obci povalují psí výkaly. Když už investujeme
do toho, aby se nám v obci lépe žilo, žádám majitele mazlíčků,
ať přispějí aspoň tím, že po nich uklidí jejich „poklady“.
• Jako další mám připomínku ke splaškové kanalizaci. O vánočních svátcích v době hojnosti se prohýbají stoly pod různými dobrotami. Budiž nám přáno. Ale je velmi nepříjemné, když
v době sváteční nemůžeme spláchnout toaletu a nevypustíme
vodu z vany. Příčinou je porucha na kanalizačním systému.

O ZASTUPITELÍCH
Nový šéfredaktor žatčanského Zpravodaje by chtěl po volbách
do zastupitelstva představit všechny zastupitele, aby i přistěhovaní spoluobčané je poznali a ostatní se dozvěděli, čím mohou
přispět k rozvoji obce. Jako prvního oslovil mne, starostu.
Do zastupitelstva jsem byl zvolen již třetí volební období. Vždy
jsem kandidoval proto, že jsem měl představu, jak by se měla
obec dále vyvíjet a chtěl jsem se na těchto změnách podílet.
Když jsem studoval v Lednici na VŠZ obor zahradnictví, záviděl jsem Lichtenštejnům, co dokázali na jižní Moravě zbudovat.
Žatčany jsou malá vesnice, kterou postihla kolektivizace zemědělství a tím i úbytek zeleně i sadů v kolem obce. V devadesátých letech minulého století projektoval Atelier Fontes pro
Mikroregion Cezava ozelenění krajiny. S Ing. Havlíčkem jsme
zpracovali tento projekt s přihlédnutím na protierozní opatření.
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Pracovníci VAS a.s. strávili v naší obci tři dny s hledáním závady na kanalizační síti. Zjištěním je, že někteří občané používají
záchodové výlevky k likvidaci odpadů po svátečních hodech.
V kanalizačních šachtách byly nalezeny kosti a kusy masa. Tyto
zbytky potravin nepatří do záchodu. Dále chci upozornit na vlhčené kapesníčky. Ty se v kanalizační síti těžce rozkládají, to stejné platí i o ruličkách po toaletním papíru. Není vždy pravda, co
je na nich napsáno. Proto vás žádám, dejte si pozor, co vyléváte
do kanalizačního systému.
• Při výstavbě komunikace k Malé Nivě si asi hned všimnete, že
sloupy veřejného osvětlení jsou v kraji chodníku. Komunikace
se staví na obecních pozemcích a tím jsou limitovány jednotlivé
vzdálenosti (šířka vozovky, šířka chodníku a umístění sloupů.).
Proto jsou sloupy umístěny tak, jak jsou a nebudou zavazet při
chůzi po chodníku.
Z těchto poznatků vzešla studie, která byla zapracovaná do
pozemkových úprav a následně společných zařízení ( polní cesty, mostky, protierozní opatření, zeleň v krajině) v rámci těchto
úprav. Z těchto plánů a vizí čerpáme doposud. Nešlo jen o to,
co je kolem obce, ale také o změny uvnitř obce. Proto mě potěšilo, když jsem byl bývalým starostou, panem Sedláčkem,
přizván k revitalizaci zeleně a úpravě návsi podle projektu zpracovaného Ing. Tupou. Jeho návrhy jsem spolu s pracovníky ZD
realizoval a myslím si, že tak krásnou náves má málokdo. Jako
pozdější předseda ZD jsem se snažil být nápomocen bývalým
starostům obce v rámci možností podniku s údržbou veřejné zeleně. No a práci zastupitelstev, kterých jsem byl a jsem členem,
již můžete hodnotit sami. Mým přáním je, aby se nám i našim
potomkům v Žatčanech žilo spokojeně.
Ing. František Poláček, starosta obce
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ROZVOJ OBCE
Ing. Jan Binek, Ph.D.
předseda Rozvojového výboru obce
Rok 2018 byl třetím rokem realizace programu rozvoje obce.
Ten byl zpracován na období 2016–2019. V příštím roce nás
tedy čeká zpracování programu nového. Chceme opět uskutečnit dotazníkové šetření a diskuzní setkání s občany, abychom
se zaměřili na to, co občany trápí. Následující plány se budou
nejvíce odvíjet od toho, zda se v roce 2019 podaří získat dotaci
na novou mateřskou školu.
Rozvojový výbor program rozvoje vyhodnocuje a aktualizuje každoročně. Diskuze nad změnami plánovaných aktivit letos proběhla současně s přípravou rozpočtu obce na rok 2019. Ve třetí
aktualizaci programu rozvoje se potvrdilo, že jsme v plánování
různých investic stále příliš optimističtí. Z plánovaných aktivit
se v roce 2018 podařilo splnit zejména rekonstrukci silnic na
Ovčírnách, prodej kabelové sítě, pořízení nových obecních znaků při vjezdu do obce a vybudování naučné stezky. U několika dalších aktivit zbývá dokončit některé části. Mnohé aktivity
se nepodařilo splnit. Důvody byly návaznost na jiné projekty
(v Žatčanech, ale i v okolních obcích), nedokončená dokumen-

ROK V OBCI PODLE
STATISTICKÝCH ÚDAJŮ
Ing. Jan Binek, Ph.D.
předseda Rozvojového výboru obce
Součástí bilancování dění v obci je i srovnání hodnot statistických údajů. Jednotlivé hodnoty jsou až na výjimky zveřejňovány
až s mnohaměsíčním zpožděním, takže bilancování s nejnovějšími čísly je spíše ohlédnutím za loňským rokem.

O rok dříve

tace a rozpočtová omezení (v letech 2017 a 2018 došlo k dalšímu podstatnému zvýšení cen stavebních prací). Ukazuje se,
že přes snahu o konání s předstihem a promýšlení návazností
se přípravná fáze se získáním potřebných povolení u většiny
projektů neúměrně protahuje. Toto bude potřebné zohlednit
při zpracování nového programu rozvoje v roce 2019, aby byl
program reálnější.
Při aktualizaci 2018 došlo zejména k posunu termínů. Ve vztahu k přípravě projektu na výstavbu nové mateřské školy byly
odloženy investice do herních prvků a prostoru před stávající
MŠ. Na rok 2019 byla posunuto vybudování dešťové kanalizace a rekonstrukce silnice v Koutě. S celkovými náklady kolem
8 mil. Kč jde o stěžejní investici v roce 2019. V důsledku toho
byly na pozdější dobu odloženy aktivity řešící opravu střechy
starého obecního úřadu (dnešní budova knihovny), dobudování dešťové kanalizace a chodníku mezi zastávkou U mlýna
a Šanhají (projektování nicméně již započalo), či výstavbu místní
komunikace kolem studny Košinka (napojení propojky z Kousků
na hlavní silnici).
Návrh aktualizace programu rozvoje obce byl schválen na jednání zastupitelstva 17. 12. 2018 spolu s rozpočtem na 2019.
Aktualizace je ke zhlédnutí na webových stránkách obce v záložce Rozvoj obce.

Počet obyvatel obce se začal zvyšovat již v roce 2016. V roce
2017 došlo k ještě výraznějšímu nárůstu. Rok 2017 byl rekordní
jak z hlediska počtu narozených dětí, tak z hlediska počtu přistěhovalých. V roce 2018 by měl růst pokračovat. Do obce se
stěhovaly zejména rodiny s malými dětmi, což vedlo ke snížení
průměrného věku obyvatel obce. Počet dětí do 15 let také poprvé v posledních desetiletích převýšil počet seniorů nad 65 let.
S přistěhováváním souvisí i vysoký počet dokončených domů
v obci. Ve vztahu k příznivému vývoji hospodářství v České republice je překvapující snížení počtu pracovních míst v obci.

Ukazatel

1. 1. 2017

820

1. 1. 2017

Nejnovější údaje

Počet obyvatel

879

1. 1. 2018

135

Počet obyvatel mladších 15 let

155

1. 1. 2018

1. 1. 2017

137

Počet obyvatel starších 65 let

148

1. 1. 2018

1. 1. 2017

40,5

2016/2017

Průměrný věk

39,9

34

Počet žáků v ZŠ

29

2017/2018

2016/2017

32

Počet dětí v MŠ

36

2017/2018

1. 1. 2017

109

Počet aktivních ekonomických subjektů

108

1. 1. 2018

1. 12. 2016

174

Počet pracovních míst

150

1. 12. 2017

30. 11. 2017

17

Počet nezaměstnaných osob

13

30. 11. 2018

za rok 2016

5

Počet dokončených domů

14

za rok 2017
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HISTORIE ŽATČAN
FOTOGRAFICKÉ STŘÍPKY
Z HISTORIE OBCE
Ing. Jan Binek, Ph.D.
předseda Rozvojového výboru obce

Na druhém snímku je pohled na Stání v 50. letech 20. století.
Hřiště vystřídaly ohrady pro dobytek, i když nebyly příliš využívané. V areálech domů č. 6 a č. 7, podél jejichž stodol se nacházelo hřiště, totiž začalo působit Jednotné zemědělské družstvo
Žatčany. V nižších stodolách (nyní stolařské dílny) byl mladý
dobytek, ve vyšší stodole vedle stály ve dvou řadách krávy.

Do naučné stezky se nevešla řada zajímavých fotografií. Podívejme se na některé z nich v dalším pokračování „fotostřípků“
z historie obce. Tentokrát se zaměříme na část obce „Stání“,
což je prostor za stodolami mezi hřbitovem a silnicí k Újezdu.
Kvalita snímků bohužel není nejlepší. Doplňující informace jsou
převzaty zejména z knihy Z historie obce Žatčany z roku 2011.
Na prvním snímku z roku 1935 je vidět fotbalové hřiště na Stání
v místě garáží za obecní skládkou. Prostor byl jako fotbalové
hřiště využíván po založení Sportovního klubu v roce 1921. Kluci si zde ale kopali už dříve. Plácek na hraní byl tehdy obklopen rybníčky, takže míč často končil ve vodě. Přibližně v místě současných garáží bývala totiž vodní nádrž, které se říkalo
Macocha. Na Stání také přitékala a vsakovala přebytečná voda
z rybníku Na Dolech.
Zajímavé je, že někdy na přelomu 50. a 60. let byl proveden
na krátkou dobu pokus o zdravý odchov jalovic a v zadní části
Flonek byla zřízena „salaš“.
Na posledním obrázku vidíme stav Stání v roce 1992. V místě
současné skládky byly již od konce 50. let ponechávány nepotřebné stroje a různé krámy. Oplocení skládky bylo vybudováno
v roce 1993. Vozovka za stodolami byla zpevněna v roce 1997.
Současně zde byla vybudována i kanalizace.

Přes severní část hřiště vedla veřejná záhumenní cesta. Stávalo
se, že se utkání muselo přerušit, aby mohl po cestě projet povoz. V době žní se na hřišti mlátilo obilí. Hráče potom čekalo
odklízení plev z hrací plochy. Krátkou dobu před 2. světovou
válkou bylo také hřiště na poli vedle Rychlíkova mlýna. Nové
hřiště na současném místě bylo vybudováno na jaře 1949 (první
zápas se zde hrál 10. 4. 1949).

SLOUČENÍ OBCÍ
Vladimíra Sedláčková
kronikářka obce
Koncem roku 1948 došlo ke sloučení obcí Žatčany a Třebomyslice; obci byl ponechán historický název Žatčany. Připomeňme
si ve stručnosti historii vzniku obou obcí.
Žatčany patřily k nejstarším moravským osadám. První písemnou zmínku o vsi nacházíme v listině biskupa olomouckého
Jindřicha Zdíka z r. 1131, v níž se vypočítává církevní majetek na
Moravě. Žatčany (Satcane) jsou uváděny jako příslušenství kostela brněnského. Během staletí se mnohokrát měnili vlastníci
a nájemci vsi. Obyvatelstvo se živilo zemědělstvím, rybařením,
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pletením košíků a kabel z vrbového proutí a rákosí, ve vsi byly
2 panské dvory, 4 rybníky a velký ovčín. Na obecní pečeti byly
dvě ryby položené křížem přes sebe.
V roce 1785 byly založeny Třebomyslice hrabětem Dubským.
Ves vznikla po rozdělení a rozprodání pozemků vrchnostenského dvora uvnitř obce. Rod zakladatele vsi pocházel z vesnice
Třebomyslice v jižních Čechách. Obec fakticky vznikla na historickém území Žatčan a ze tří stran je obepínala. Obecní pečeť
měla ve znaku strom (dub) o třech větvích. Před sloučením měly
Třebomyslice více obyvatel i domů, protože měly výhodnější katastrální území a mohly se rozšiřovat.
O sloučení obcí se vedla jednání už od skončení 2. světové
války; sloučení se bránily Třebomyslice, nechtěly se Žatčanům podřídit, protože byly větší, bohatší a měly předpoklady
Žatčanský zpravodaj 2019

pro rychlejší rozvoj. Obce byly stavebně zcela propojeny, měly
společnou školu, kostel, spolky apod. K jednomyslné dohodě
o sloučení obcí došlo za předsedy MNV Třebomyslic Antonína
Machotského a Josefa Ondrůje v Žatčanech na společné schůzi
obou MNV 5. 6. 1948.

Ustavující schůze sloučené obce se konala 23. 12. 1948.
Třebomyslice tím jako samostatná obec k 31. 12. 1948 zanikly.
Od 1. 1. 1949 došlo k přečíslování čísel popisných.

MARKRABÍ MORAVSKÉ

Obyvatelů (i se zahrnutím cizinců) bylo v Chrlickém panství
7455 (3531 mužů, 3924 ženu), přičemž 208 helvétského vyznání (v Rychmanově, Třebomyslicích, Šlapanicích a Žatčanech)
a 36 židů (v Újezdě, Chrlicích a Šlapanicích), Zbytek byli katolíci
a hovořili částečně moravsky a částečně německy (v Modřicích,
Želešicích, Maxdorf, také v Rosenbergu a Třebomyslicích). Žili
z různých oborů zemědělství, z vinohradu, z výnosu zemědělských plodin a tu a tam také z řemesla.

Josef Sedláček
bývalý kronikář obce
Topograficky, statisticky a historicky popsáno Řehořem Volným,
benediktinem a profesorem
II. svazek, brněnského kraje, I. oddíl, Brno, 1836
Výpis ze str. 231, 233, 238 a 239
(z německého originálu přeložila Mgr. Martina Zapomělová)

Žatčany – obec
Žatčany patřily už před rokem 1131 olomoucké církvi (arcibiskupství), potom byly zvláštní biskupské léno, které vlastnil r. 1490
Georg z Miroslavi, okolo roku 1510 rytířský rod Jiřikovských,
potom v roce 1522 rod Křížovských, 1549 spolu s lenním podílem Tuřan Johann z Kigowic. 1543 čtyři bratři z Jiříkovic. V roce
1353 vlastnil vesnici Zažema s bratry, v letech 1565–1568 Hans
Haugwic z Biskupic, a pak je biskup Stanislav Pawlovsky spojil
s Chrlicemi. Svobodný statek tam vlastnil rytířský rod, který se
také jmenoval podle Žatčan.
Místní rybník patřil naopak ke hradu Špilberk, se kterým byl spolu
s dalšími r. 1560 prodán Moravským stavům.

OSOBNOSTI NAŠÍ OBCE
Josef Sedláček
pamětník
V této rubrice si tentokrát připomeneme Aloise Lozarta
1923–2002. Pocházel z chudé rodiny ševce Josefa Lozarta, bydlící na konci ulice Kout v čísle 99. Vyučil se ve známé újezdské
firmě Pepa Máca, malířem pokojů a dekoratérem. Rád maloval
– některé nástěnné malby byly donedávna vidět v propadlišti
Orlovny (do rekonstrukce), některé se zachovaly i jinde. Maloval
také pro místní spolky dosud používané kulisy.
Pan Lozart neměl lehký život. Za války – v letech 1943–1945
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Satchan (Zaczanj) – Žatčany, 1,5 míle jihovýchodně ležící vesnice od Chrlic, má 50 domů a 272 obyvatel (132 mužů
a 140 žen). Je zde škola, mlýn, také kostel se třemi oltáři zasvěcený Svaté Trojici, podřízený újezdské faře, a blízký stejnojmenný rybník, který je nechvalně známý z francouzských bulletinů
díky slavkovské bitvě.
Místo bylo dříve známé díky trhu tím, že král Václav přemístil
r. 1248 výroční trh z Měnína do Žatčan ve prospěch biskupa
Bruna, protože zde býval od pradávna. Odtud se v roce 1830
rozšířila úplavice přes celé panství a schvátila přes 300 osob.
Trebomislic (Třebomislice) – Třebomyslice, rovněž jeden
z nemovitých majetků žatčanského dvora, založené 1,5 míle
jihovýchodně od Chrlic.
Je zde 51 domů, 256 obyvatel (20 mužů, 136 žen).
byl totálně nasazen na nucené práce do lágru „Donau“ ve
Vídni, kde pracoval nejdříve jako pomocná síla v klempířské
dílně na skříňky pro munici, později jako natěrač při opravách
tanků. Vrátil se s podlomených zdravím, pro plicní chorobu byl
v invalidním důchodu.
Jeho bratr František zahynul v roce 1944 při náletu na nemocnici v Pardubicích. Aloisova manželka byla za války také totálně
nasazena v Německu, z hrůz stálého bombardování se nemohla
vzpamatovat a celý život trpěla psychickými poruchami. Po tragické smrti jediného syna Lojzíka zůstal pan Lozart osamocen
v nedostavěném rodinném domku. Vážné zdravotní potíže mu
umožnovaly žít jen v okruhu svého bydliště.
Níže dochované nástěnné malby se nacházely v chodbě rodinném domu v Měníně.
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ZE ŠKOLKY A ŠKOLY
VE ŠKOLCE JE BEZVA
Cecílie Mifková
vedoucí učitelka MŠ
V žatčanské školce je veselo a společně s dětmi si užíváme
od začátku školního roku pestrý program. Akcí bylo hodně, připomenu jen některé.
Příjemné podzimní počasí nám umožnilo uspořádat Den barev
nejen ve všech prostorách školky, ale současně i na školní zahradě. Děti hledaly venku mezi přírodninami různé barvy a jejich odstíny a nalepovaly si barevné vzorky materiálů na paletu.
Současně děti s barvami prováděly spoustu experimentů. Při
tom si uvědomily, jak je svět krásně barevný a příroda umí čarovat.
Aby svět kolem nás byl stále pěkný, je potřeba se o přírodu starat a chovat se ekologicky. To si děti připomněly, když k nám
přijelo Divadlo Šikulka s výukovým pohádkovým programem
zaměřeným na environmentální výchovu.
Když se podzimní vítr snažil odvát poslední teplé dny, uspořádali jsme Drakiádu. Různorodost i množství draků, které rodiče
dětem přichystali, předčilo očekávání. Samozřejmě nechyběli
i draci, které jsme si vyrobili ve školce. Přes rozdílné letové
vlastnosti draků létali všichni. Někteří s lehkostí díky konstrukčním vlastnostem a ti ostatní díky rychlosti dětských nohou, které

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ
PRACOVIŠTĚ
Mgr. Alena Stávková
ředitelka ZŠ a MŠ Žatčany
Ve školství se objevuje stále více dětí, které, aby dokázaly
zvládnout výuku, potřebují pomoc nejen rodičů, ale i odborných
pracovníků. Pojem inkluze je dnes už poměrně známý a není
třeba ho dál komentovat. Co je však skutečnou příčinou zvýšeného výskytu výukových obtíží u žáků? Nehledáme odpověď.
I děti s výukovými, výchovnými a dalšími obtížemi by měly dostat možnost být zařazeny mezi děti zdravé a získat stejné příležitosti ke vzdělání. Abychom jim usnadnili jejich snažení při
dosahování vzdělání, zřídili jsme ve škole od letošního školního
roku Školní poradenské pracoviště (ŠPP).
Poskytování poradenských služeb ve škole prostřednictvím
školního poradenského pracoviště, ve kterém působí výchovná
poradkyně a školní metodička prevence, vychází z ustanovení
Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb
ve školách a školských poradenských zařízeních, která je jedním z prováděcích předpisů ke Školskému zákonu.
Činnost ŠPP se uskutečňuje ve spolupráci s třídními učiteli
a dalšími pedagogickými pracovníky školy – učitelé, vychovatelka a asistentka pedagoga, popř. školní asistentka. Uvedení
pedagogičtí pracovníci se podílejí na zajišťování podpůrných
opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují součinnost školským poradenským zařízením, mezi které se řadí pedagogicko-psychologická poradna nebo středisko
výchovné péče, a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem
ochrany práv žáků. Rovněž poskytují metodickou a konzultační
podporu žákům a jejich zákonným zástupcům.
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dokázaly přinutit k letu i ty draky, kterým se zpočátku moc létat
nechtělo.
Ke konci kalendářního roku se vždy děti nemohou dočkat Vánoc. Stejně tak tomu bylo i letos. Na začátku adventu se děti
sešly společně se školáky pod vánočním stromem a tradičně
zazpívaly při příležitosti rozsvícení vánočního stromu koledy.
Současně zaměstnanci školy prodávali adventní věnce a dekorace. Zisk z prodeje bude využitý pro žáky a děti ZŠ a MŠ.
V předvánočním čase jsme se sešli ve školce společně s rodiči
na společné vánoční dílně, kde si všichni s chutí tvořili vánoční
dekorace. Společné neformální setkání je příležitostí k popovídání, předávání vzájemných inspirací a utužení vztahů mezi
všemi zúčastněnými. Zájem rodičů o tuto akci byl velký.
Po přípravách na Vánoce čekala děti vánoční nadílka i ve školce. Pod obrovským vánočním stromem, který byl v hale mateřské školy, našly děti plno dárků od Ježíška. Každý zde našel
něco, s čím si hned chtěl pohrát. Čekal tady na děti kočárek
a postýlka s panenkou, lego a spousta stavebnic a her, které
u dětí rozvíjejí myšlení i obratnost. Těšíme se na další zážitky,
které nám přinese nový rok 2019.

Pravidla pro poskytování poradenských služeb, stejně jako program ŠPP, můžete načíst na webových stránkách školy (http://
zsmszatcany.cz/dokumenty/). Rovněž jsou zde zveřejněny i krizové plány v případě výskytu šikany u dětí, nevhodného či rizikového chování dětí nebo při jejich případném školním neúspěchu.
Rodiče i děti se v případě jakýchkoli problémů mohou na nás
obrátit, společně budeme hledat vhodné metody a postupy pro
další vzdělávání. Obtíže žáků tak zůstanou v bezpečí a nebude
třeba je zbytečně veřejně probírat na sociálních sítí či v širším
okolí. Jde nám v první řadě o dítě, což bychom měli mít všichni
neustále na paměti.
Těšíme se na spolupráci.
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FOLKLOR
PODZIMNÍ VYSTOUPENÍ MUŽÁKŮ
Vladimíra Sedláčková
Jako tradičně Mužáci účinkovali počátkem listopadu na 8.
Folklorním podvečeru s Rozmarýnou v Újezdě u Brna. Spolu se
žatčanskou chasou a souborem Rozmarýna předvedli v první
části večera úryvek z komponovaného pořadu „Ta brněnská
mája tenká“, který byl uveden na letošním MFF ve Strážnici. Ve druhé části všichni předvedli scénku „Čepení nevěsty“.
Jedná se o starobylý zvyk, kdy se na závěr svatebního veselí
nevěsta převléká ze svatebního do kroje pro vdané ženy, včetně pokrývky hlavy. Tento zvyk je doprovázen zpěvy, žertovnými
výstupy i obřadními tanci. Mužáci s Rozmarýnou tento pořad již
dvakrát předvedli na soukromých svatbách.

SVATOMARTINSKÁ BESEDA
U CIMBÁLU
Ing. Radek Hemala
člen Kulturního výboru obce
V neděli 11. listopadu 2018 proběhla v žatčanské orlovně tradiční Svatomartinská beseda. I letos mezi hosty nechyběli krojovaní stárci a stárky od těch nejmenších až po ty dříve narozené. Všechny přítomné hosty jistě potěšilo pěkné vystoupení
krojovaných žatčanských starších dětí s tanečním hodovým
pásmem a tradičně zdařilé vystoupení „Začanských mužáků.“
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Před Martinskou besedou u cimbálu natočil redaktor Jiří
Kokmotos s Mužáky krátký vstup do přímého vysílání ČR Brno
s vyprávěním Libora Jaroše a pásmem písniček. Mužáci zpívali
u rozsvěcování vánočního stromu na návsi v neděli 2. prosince
a jejich muzika doprovázela děti z MŠ a ZŠ při jejich vystoupení.
Ve středu 12. prosince se Mužáci zúčastnili folklorního vystoupení na nám. Svobody v Brně. Spolu s CM Šternovjan z Újezda
u Brna zazpívali koledy z Brněnska v pořadu Česko zpívá koledy,
který přímým přenosem vysílal Český rozhlas Brno. O vánočních
svátcích zpívali při mši na sv. Štěpána pásmo koled z Brněnska
a tentýž den i při mši v Újezdě u Brna, tentokráte s doprovodem
CM Šternovjan.

Během odpoledne PhDr. Věra Kovářů předala žatčanské chase ocenění „Laureát MFF“ za výjimečnou prezentaci lidového
oděvu a tanečního materiálu z Brněnska v pořadu „Ta brněnská
mája tenká“ na letošním 73. Mezinárodním folklorním festivalu
ve Strážnici.
Na Svatomartinské besedě u cimbálu byla také letos připravena
ochutnávka mladého Svatomartinského vína z Vinařství Pavel
Husák z Nesvačilky a z Vinařství Jan Plaček z Moravských Bránic, k poslechu, zpěvu i tanci výborně zahrála cimbálová muzika Donava za podpory místních muzikantů, a tak snad všichni
hosté, domácí i přespolní, příjemně strávili sváteční nedělní
podvečer.
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AKCE KONANÉ V OBCI
MODELÁŘSKÝ DEN MK ALKA
www.mkalka.cz
V sobotu 29. září 2018 v odpoledních hodinách se konal na
letišťátku místního modelářského klubu za řekou Cézavou již
10. MODELÁŘSKÝ DEN. Počasí sice bylo slunečné, ale nejen
pilotům, ale i početnému množství diváků úplnou pohodu kazil
chvílemi dosti silný studený severní vítr.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU
Edita Bílá
členka Kulturního výboru obce
V neděli 2. 12. 2018 se na žatčanské návsi pod žatčanským vánočním stromem sešli malí i velcí, aby při koledách a dobrém
svařeném víně rozsvítili vánoční strom. Žáčci základní školy

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Ing. Radek Hemala
člen Kulturního výboru obce
Žatčanský kostel Nejsvětější Trojice navštívil ve čtvrtek 6. prosince 2018 po dětské mši svaté za doprovodu dvou krásných
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Tradičně byly k vidění nejen modely letadel, ale i praktické
ukázky RC modelů lodiček a autíček, letové ukázky skvěle doplnil odborným komentářem předseda klubu MK Alka Zdeněk
Sýkora.
Akci zpestřili několika vystoupeními členové brněnské skupiny
World War II Circus 1:6, věnující se stavbě a ukázkám bojové
techniky II. světové války.
Velký zájem byl také o možnost se posadit do skutečného letadla – větroně Standard Cirrus.

za doprovodu Mužáků přivábili vánoční atmosféru, kterou ještě
umocňovalo pravé zimní počasí a především sníh, který je u nás
začátkem adventu vzácností. Krásně rostlý smrk oblečen do bílých světelných řetězů rozzářil nejen náves, ale především dětské oči.
Na obecních stránkách www.obeczatcany.cz se můžete podívat na desetiminutové video zachycující celou událost.
Letos se o „nastrojení stromu“ postaraly rodiny Procházkova,
Pospíšilova a Pavelkova, kterým moc děkujeme. Je opravdu
krásný.
andělů svatý Mikuláš. V kostele na něj i letos nedočkavě čekalo
mnoho dětí, místních i přespolních. Během mše svaté i návštěvy
svatého Mikuláše zazpívala místní dětská schola za vlastního
hudebního doprovodu několik pěkných písní. Závěrem své návštěvy svatý Mikuláš každé přítomné dítě obdaroval připravenou mikulášskou nadílkou – papírovou botičkou plnou sladkých
dobrot a perníčkem s obrázkem koníka.
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SETKÁNÍ SENIORŮ
Radka Procházková
předsedkyně Kulturního výboru obce
2. prosincovou sobotu uspořádal kulturní výbor s významným
přispěním obce Žatčany oblíbenou akci pro seniory, kteří se sešli opravdu v hojném počtu.Všechny přivítal pan starosta, který

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
O POPELCE
Mgr. Tomáš Kalla
člen Kulturního výboru obce

pronesl milou úvodní řeč.Při dobrém víně a chutném občerstvení
jsme si společně zazpívali a zatancovali se žatčanskou kapelou
Jutolánkou.Později nás svou návštěvou poctil Mikuláš s čertem.
Všechny, kdo byli celý rok hodní, obdarovali malým balíčkem.Při
víně a zpěvu jsme vydrželi až do večerních hodin.Celá akce proběhla ve velmi příjemné atmosféře, máme možnost popovídat
si s lidmi, které tak často nepotkáváme.Doufáme, že byli všichni
spokojení a těšíme se nashledanou na další akci.

Pod taktovkou TJ Sokol Žatčany děti zahrály známé představení O Popelce, které se naposledy objevilo na žatčanské scéně
v roce 1996. V hlavní roli Popelky se tentokrát představila Kateřina
Rybová. Tradiční Žatčanskou Thálii pak převzaly Anna Severová
a Veronika Kalvodová.

Celkem představení během tří dnů zhlédlo 1150 diváků.

V prosincové dávce kulturních akcí ani letos nechybělo divadelní představení, jehož režie se opět zhostily Vlasta Sedláčková,
Soňa Lejsková, Eva Stiborová, a hudbu připravil Jiří Ryba ml.
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VÁNOČNÍ MISIJNÍ JARMARK
Eva Sýkorová
vedoucí Misijního klubka
Jako každý rok si i letos děti z Misijního klubka připravily Vánoční misijní jarmark. Proběhl v neděli 16. 12. 2018 na místní faře.
Klubčata vyrobila spoustu krásných výrobků, které si každý

mohl za dobrovolný příspěvek odnést domů. Součástí jarmarku
byla i výstava fotek z pětileté činnosti Misijního klubka. Naši návštěvníci mohli u nás i posedět a vypít si v klidu kávu nebo čaj.
K zakousnutí bylo i drobné občerstvení.
Děkujeme všem, kteří nás navštívili a svojí účastí přispěli na
misie. Veškerý příspěvek, který činil 12 618Kč, jsme zaslali na
misie (konkrétně na Papežské misijní dílo dětí). Děkujeme za
vaši štědrost a těšíme se na vás na jaře 2019 v Misijní kavárně.

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
NOVÁ KREV Z MALÉ NIVY
Bc. Ondřej Sedlák
Jelikož jsem byl v letošním roce zvolen do rozvojového výboru
obce, byl jsem požádán o napsání článku do obecního zpravodaje. Když jsem začal přemýšlet nad tématem, uvědomil jsem
si, že právě teď v prosinci to jsou 3 roky, co jsme se s manželkou přistěhovali do Žatčan a postupně mi tak začalo svítat,
o čem psát.
Tři roky utekly jako voda a kromě toho, že se nám za tu dobu
narodili dva krásní kluci – na rozdíl od nás, už čistokrevní „začaňáci,“ stihli jsme se taky seznámit nejen s děním v obci, ale
i se spoustou místních i nově přistěhovavších obyvatel. Z neznámých lidí se tak stali známí a z mnoha známých kamarádi. Musím zde proto ocenit, že většina místních, nás „náplavy,“ přijala
mezi sebe a díky tomu jsme se zde od prvního dne cítili jako
doma. S klidným svědomím tak mohu říct, že bych neměnil.
I přes to všechno mají Žatčany, stejně jako jiné obce, nějaké
ty bolesti a bolístky, se kterými si myslím je třeba něco dělat.
Možná si někdo z vás řekne, že jako čerstvá „náplava“ hned
kritizuju a chtěl bych všechno měnit, ale věřte, že to vůbec není
moji snahou a už vůbec nechci, aby se článek nesl v negativním
duchu. Přesto mě to nedá, abych se trošku nerozepsal nad tím,
co mě zde trápí a co naopak těší.
Asi nejpalčivěji vnímám problém s venčením psů. Na toto téma
bylo ve zpravodaji napsáno již několik článků, na které navážu.
Na úvod bych rád uvedl, že byť momentálně žádného psa nemáme, psy mám rád a sám jsem v minulosti několik psů měl.
Myslím si, že pokud si kdokoliv psa pořídí, je to pak především
velká zodpovědnost a dotyčný by se dle toho měl chovat. Je
smutné vidět, jak někteří z vás chodíte venčit své pejsky na dětské nebo fotbalové hřiště. To, že byste po nich,ať už to je kdekoliv, sbírali exkrementy, to vás pravděpodobně ani nenapadne.
Ostatní se pak musí, při každé procházce dívat, kam šlapou.
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V obci je dost míst, kde jsou umístěny koše a sáčky na to určené. Bohužel „hromádky“ se dají najít i v bezprostřední blízkosti
těchto košů. Svědčí to jen o vaší nezodpovědnosti a bezohlednosti vůči ostatním. To, jak to vypadá u vás doma, je mi srdečně
jedno, vadí mně ale, jak to vypadá v obci. Stejné připomínky
mám taky k volnému pobíhání psů na veřejném prostranství.
Pes má být na vodítku, a pokud chcete, aby se měl možnost volně proběhnout, je na to vymezen prostor, který je určen obecní
vyhláškou. Nejsem naivní a je mi jasné, že tento apel bude stejně účinný jako ten o vracení hnědých podšálků z filmu Účastníci
zájezdu, ale pokud mě aspoň jeden člověk vyslyší, budu za to
rád. Jinak samozřejmě čest výjimkám. Protože kolem našeho
domu jedna taková psí D1 vede, vím, že i mezi vámi se najdou
tací, z kterých by si ostatní měli vzít příklad.
Silnice. Toto slovo je asi v Žatčanech už evergreenem. Vzhledem k tomu, že zdejší komunikace II/416 je v majetku Jihomoravského kraje vím, že i když se budeme všichni na hlavu stavět,
tak se opravy jen tak nedočkáme. Jediné co může obec dělat,
je vytrvale lobbovat, upomínat, připomínat a otravovat zodpovědné úředníky, případně doufat, že se některý z nich přestěhuje do Žatčan. Smutnou realitou je fakt, že i pokud bychom
se opravy dočkali, za pár let bude silnice vypadat úplně stejně.
Kamiony vyhýbající se mýtu mezi dálnicí D1 a D2 a nákladní auta
vozící písek do Otnice, udělají velmi rychle své. Bohužel nejen
na silnici, ale i na domech obyvatel bydlících podél komunikace.
Nezbývá nám nic jiného než doufat, že se třeba někdy dočkáme
obchvatu (nepravděpodobné), nebo se aktivně pokusíme najít
řešení, které tranzitní nákladní dopravu projíždějící přes Žatčany eliminuje. Pevně věřím, že se takové řešení v budoucnu najde a to i za cenu, že by se na něm měla obec nějak finančně
podílet. Jsem si jist, že za klid a neponičené domy se to obci
mnohonásobně vrátí ve spokojenosti místních obyvatel.
Modelářské letiště. Chápu, že někteří z vás toto nepovažují
za téma, které by se mělo řešit. Pokud k takovým lidem patříte,
je pravděpodobné, že bydlíte v odlehlejší lokalitě obce směrem
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od letiště, případně jste modeláři. Věřte ale, že my, co bydlíme
v bezprostřední blízkosti tohoto letiště, to vidíme jinak. Pro vaši
představu je to tak obtěžující, jako kdyby váš soused od jara
do podzimu a od rána do večera sekal trávu motorovou sekačkou. Dnes obce zcela běžně zakazují formou obecně závazné
vyhlášky jakékoliv hlučné aktivity, z důvodů obtěžování svých
občanů. Ať už se jedná o zákaz provozování leteckých modelů
nebo o nedělní zákaz sekání trávy v katastru obce. Nemyslím,
že by bylo nutné to hned řešit touto formou. Snad by se stačilo nad tím zamyslet, mít trochu více ohledu k nám ostatním
a provozní dobu letiště pro modely se spalovacím motorem více
regulovat. Dle současného řádu je provozní doba letiště denně
od 8,00 do 21,00, což je v zásadě non-stop, protože za tmy se
létat nedá. Práce s mládeží je jistě bohulibá činnost, ale popravdě kdykoliv jsem šel kolem letiště, žádné děti ani mládež
jsem tam neviděl. Vždy se jednalo o střední či starší generaci
a ve většině případů to nebyli ani místní. Navíc nepopíratelným
faktem je, že děti budou provozovat spíše modely s elektromotorem, které neobtěžují tolik, jako právě modely se spalovacím
motorem. Věřte, že bych někdy rád strávil klidnou neděli obzvláště, když toho hluku máme přes týden dostatek z projíždějících kamiónů a naklaďáků.
A nyní si dovolím uvést také pár věcí, ze kterých mám velkou

radost. Po neutěšené situaci se stavem obecních komunikací
došlo za poslední 2 roky k velkému pokroku, kdy se zvládla
kompletně opravit komunikace na Šanhaji a na Ovčírnách.
V současné době se pak buduje komunikace na Nivu a v plánu je rekonstrukce komunikace v Koutě. Podařilo se vybudovat
nová hřiště pro děti a mládež, došlo k rekonstrukci tenisového
kurtu a zároveň jeho přestavba na víceúčelové hřiště, vybudování naučné stezky a v plánu je pak výstavba nové MŠ v areálu
školní zahrady. Pokud se toto podaří, dojde ke zvýšení kapacity MŠ a zároveň školáci již nebudou muset docházet na obědy
do stávajícího objektu MŠ. Za tím vším je obrovský kus práce,
ze kterého musí mít každý z nás radost. Také oceňuji bohatý
kulturní život v obci, počínaje mnoha aktivitami a akcemi pro
děti, přes různé výlety a setkání seniorů, až po největší kulturní
událost v obci, kterou jsou bezesporu hody.
Na závěr jen jedno malé povzdechnutí. Když jsme se do Žatčan
stěhovali, těšil jsem se na to, jak si občas, ať už sám nebo s dětmi, zajdu na fotbal, koupím si pivo a klobásu, dětem limonádu,
všichni budeme fandit a strávíme příjemné nedělní odpoledne.
Bohužel skutečnost je jiná, ale přesto věřím, že dřív nebo později se tradice žatčanského fotbalu obnoví a přibude tak další
místo, kde se budeme moci setkávat.

POSTŘEHY „NÁPLAVY“ Č. 5

psa a bylo by dobré, aby průvodce/ci psy venčili na louce
za ekokoridorem, která je k tomu vyčleněná nebo tyto exkrementy sbírali. Tak jsem si „poplakal“ nad neduhem a nyní něco
pozitivnějšího. Je radost pohledět na stále se vylepšující obecní silniční síť – viz Kousky, Šanhaj a nejnověji Ovčírny a probíhající úprava směrem na Nivy. Bylo by dobré vedle plánované
úpravy cesty v Koutě „vylepšit“ i cestu kolem tenisového hřiště
a skládky tak, aby se občané ke kontejnerům dostali aniž by
se brodili v blátě. Myslím si, že si to tato cesta zaslouží. Samozřejmě nás všechny nejvíc trápí stav státní silnice vedoucí obcí,
která je v hrozném stavu. Bohužel oprava není v moci obce, je
to záležitostí státu. Myslím si, že by stálo za úvahu na opravu
silnice sepsat petici se širokou podporou občanů a tuto „tvrdě“
prosazovat u státu.
Co mě v poslední době velmi potěšilo a dokonce jsem
„uronil slzu“ byl výkon dětí v divadelní hře Popelka a v Betlémské noci. Všem dětem které vystoupili, ale i těm hrajícím divadlo dříve, včetně organizátorů patří velký dík za šíření dobrého
jména obce v širokém okolí, kdy tyto akce nenavštěvují jenom
místní obyvatelé, ale i mnoho přespolních.

JUDr. Milan Bedroš
Byl jsem zaskočen žádostí redakční rady Zpravodaje o stálé
příspěvky „náplavy“. Své příspěvky jsem dosud bral jako za občasné. Pokusím se žádosti vyhovět i když mám obavy, abych
se v některých věcech neopakoval neboť jsou „neduhy“, které
se stále opakují, ale je třeba na ně poukazovat s nadějí, že se
někdy odstraní. Ještě se pozastavím nad tím, že se stále označuji jako „náplava“, kdy se mi někteří občané vyjádřili, že mne
za „náplavu“ již nepovažují. Jsem rád, že to někteří tak cítí, ale
ať chci nebo ne pravda je taková, že náplavou jsem a budu. No
a nyní k těm postřehům a začnu neduhem: Jsem pejskař, chodím denně se psem na procházky a musím konstatovat, že řada
průvodců velkých psů je stále vodí na volno bez náhubku, že
stále i přes mnoho odpadních košů na psí exkrementy jsou tyto
na udržovaných plochách a nejnověji je jimi zaneřáděná pata
dětského návrší určené pro sáňkování. Až trochu nasněží, tak
se v tom budou děti „ráchat“. Jsou to exkrementy od velkého

ZE ZÁKULISÍ ZASTUPITELSTVA
Mgr. Tomáš Kalla
Nové tváře zastupitelstva obce přicházejí na první zasedání se
spoustou nejistoty a očekávání, co se vlastně bude dít. Zatímco
matadoři, kteří jsou ve funkci už několik let, sebevědomě diskutují o nejrůznějších tématech a palčivých problémech, já se snažím alespoň z části porozumět podstatě jednání. Není to lehký
úkol. Neustálé odkazování na minulá zastupitelstva, předchozí
plány a proplétání jednotlivých vizí není možné strávit během
jednoho večera. Natož pak v 9 večer, kdy už mozek pracuje jen
na poloviční výkon.
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Kdo by si myslel, že zasedání probíhá za přítomnosti chlebíčků
a jiných dobrot, je na omylu. Přítomní členové musí vystupovat
profesionálně a zůstat při smyslech až do konce, proto se musí
spokojit pouze s vodou. Rychle zjišťuji, že některé body programu se už stihly předjednat U Březinů, a tak jsem pasován
do role šéfredaktora obecního zpravodaje, aniž bych stihl tento
úmysl potvrdit, či vyvrátit. Nevěříte? Věřte. A nebo se přijďte
přesvědčit sami. Všechna zasedání jsou přístupná veřejnosti.
Závěrečná diskuze pak konečně otevírá prostor pro zjištění reality, že není vše tak snadné, jak by se na pohled mohlo zdát.
Štve vás, že se na cyklostezce denně prohání x desítek aut, které ani přibližně nedodržují předepsanou rychlost 30 km/h? Štve
vás, že při běhání, jízdě na bruslích, nebo venčení psa musíte
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víc dávat pozor na to, aby vás někdo nesrazil, místo abyste si
užili čerstvý vzduch a okolní krajinu? Mě taky.

ŽATČANSKÁ SILVESTROVSKÁ
PROCHÁZKA 2018
JUDr. Milan Bedroš
Jak jsem již konstatoval minule, než se v tento významný den
válet doma u televize a tloustnout, lepší je se provětrat v případě příznivého počasí nenáročnou procházkou. Dne 31. 12. 2018
se uskutečnil již 4. ročník Silvestrovské procházky kolem
Žatčan v celkové délce cca 14 km, někteří cca 17 km. Tak krásné
počasí neměl zatím žádný ročník a bylo to taky znát na účasti.
V 10,00 hodin se nás na shromaždišti před hospodou sešlo cca
50 osob včetně dětí a to i v kočárcích. Jelikož i přes krásné sluneční počasí bylo blátivo, museli jsme trasu volit po upravených
obslužných cestách mezi Žatčanami a Nesvačilkou.
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Jestli se tahle situace dá vyřešit, se dozvíte v příštím čísle.

Cestou jsme měli několik přestávek na občerstvení, a to u Eliášova křížku a pak u Fialova křížku, až jsme došli k rozestavěné
kapli v Nesvačilce. Zde bylo taktéž občerstvení a skupinové focení. Pak někteří šli přímo přes obec na hřiště v Nesvačilce, kde
bylo domluvené založení ohýnku a opékání špekáčků. Někteří
si trasu prodloužili ještě tím, že obešli obec Nesvačilku ze strany
od Moutnic. Na hřišti jsme se pak všichni sešli, opekli si špekáčky a připili si na zdraví, štěstí a pohodu v roce 2019 doneseným
šampáněm. Pak jsme se rozešli a vraceli se buď po státní silnici
nebo opět po obslužných cestách zpět do Žatčan, kde jsme dorazili kolem 15,00 hodin. Mnozí se ještě zastavili v místní hospodě na pivní zápitek krásné procházky.
Na další ročníky Žatčanských silvestrovských procházek jsou
všichni zájemci srdečně zváni. Akce se v případě přijatelného
počasí uskuteční se srazem v 10,00 hodin před hospodou.
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ŽATČANSKÝ KOŠT SLIVOVICE
2019
JUDr. Milan Bedroš
Dne 12. 1. 2019 proběhl v Hospodě u Severů 16. ročník Koštu
slivovice, který se uskutečnil na počest náhlého úmrtí spoluorganizátora Koštů Mirka Cába.
Koštu se zúčastnilo 29 vzorků ze švestek (trnek), meruněk
a hrušek. Letošní košt byl poznamenán slušnou úrodou meruněk a hrušek, což bylo znát i na počtu 18 soutěžících vzorků.
Urodily se i švestky, ale ty ještě kvasí a nejsou všechny vypálené, tak snad budou v soutěži příště, ale i přesto bylo 11 vzorků.
Byly stanoveny dvě kategorie – švestka, meruňka a hruška.
Těchto 29 vzorků posuzovalo 29 degustérů – koštéřů. Košt proběhl za účasti hostů a veřejnosti, po soutěži byla vyhodnocena
tombola a proběhla zábava s tancem za hudebního doprovodu.
Po sečtení výsledných bodů se na prvních třech místech v jednotlivých kategoriích umístili:
Meruňka
1. Sedláčková Vlasta Mgr.
66 bodů
2. Kalla Ladislav
64 bodů
3. Doubek Josef
63 bodů
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číslo vzorku 14
číslo vzorku 2
číslo vzorku 10

1. Bedroš Otakar Ing.
2. Jagoš Jaroslav Bc.
3. Kallová Michaela

Švestka
62 bodů
62 bodů
54 bodů

číslo vzorku 28
číslo vzorku 27
číslo vzorku 29

Po skončení soutěže, vyhlášení výsledků, tomboly, předání cen
a výher proběhl raut s dopitím vzorků a tancem za hudebního doprovodu. Opět nic nezůstalo, všechno se vypilo, snědlo
a všichni byli spokojeni. I díky sponzorům se úroveň soutěže
stále zvedá a doufám, že bude mít soutěž i v budoucnosti stoupající úroveň. Tímto pořadatelé děkují sponzorům, a to jmenovitě: Magdaléně Březinové, Milanu Krčkovi, Janu Křivému, Radomíru Lejskovi, Antonínu Mrkvicovi, Mirku Sekaninovi, Františku
Poláčkovi, Petru Procházkovi, Tomáši Zrzovi, Milanu Rudoleckému, Staňovi Černému, Jarku Jagošovi, Jiřímu st. a Ondrovi Rybům, Michalu Ladányu, Milanu Bedrošovi a hudebníkům Jiřímu
Rybovi ml., Tomáši Hladkému a Jiřimu Blaškemu, kteří na počest Miry Cába zahráli k poslechu a tanci zadarmo ke všeobecné spokojenosti. Příští 17. Ročník se uskuteční pravděpodobně
11. 1. 2020, kdy termín bude opět 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.
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SPORT
ROK 2018 V ODDÍLE JUDO OREL
ŽATČANY
David Pavelka
vedoucí kroužku
V roce 2018 jsme začali hned od ledna pilně trénovat. Koncem
února jsem rád vybral z mých 39 svěřenců šest dětí, které byly
nominovány na ocenění nejlepšího judisty našeho oddílu za rok
2017. Kritéria ocenění byla přístup k trénování a výsledky na závodech.
Ocenění chlapci:
1. Tobiáš Horáček (Tuřany)
2. Šimon Brabec (Otmarov)
3. Jakub Ryba

Oceněná děvčata:
1. Denisa Pavelková
2. Soňa Pavelková
3. Elena Peclová (Újezd u B.)

Plaketky pro vítěze byly předány při společném tréninku, aby
ostatní měli příkladnou motivaci do dalšího trénování.
Motivační akcí byl v březnu výlet do Prahy na Evropský pohár
mužů za účasti všech našich reprezentantů v judu včetně Lukáše Krpálka. Cesty do Prahy se zúčastnilo osmnáct dětí a někteří
tatínci. Jako odměnu si dovezli cenný autogram nebo foto s Lukášem Krpálkem.
V květnu jsme už tradičně vystoupili na akci ke Dni matek v naší
orlovně. Za účasti hlavně Žatčanských dětí jsme předvedli akčně některé části našeho tréninku.
V červnu se opět konal oddílový přebor, na kterém porovnáváme v zápase dle rozdělených kategorií naše získané judistické
dovednosti a předvádíme se hlavně rodičům. O týden později
proběhlo páskování na bíložlutý pásek (5/6 kyu) pod vedením
zkušební komisařky Markéty Markelové z oddílu Judo Blučina.
Tento technický stupeň si zvedlo 5 judistů: Adam Zapoměl, Mikuláš Tuček, Benedikt Tesařík, Matěj Sedlák (oba ze Sokolnic)
a Denisa Pavelková.
Po prázdninách jsme se 19. září sešli i s nováčky a rozdělili
se do výkonnostních skupin. Abychom měli více natrénováno
na turnaje, bylo zapotřebí pro závodníky stanovit dva tréninky
v týdnu:
Pondělí
Středa
Středa
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18:00 až 19:30 závodníci
17:00 až 18:30 začátečníci
18:30 až 20:00 závodníci

A ještě si dovolím zmínit, že u nás v orlovně začátkem října vznikl nový oddílek pro předškolní děti nazvaný Karatíci. Pod vedení
Igora Chvaly se zaměřuje na rozvoj všestranného pohybu nejen pro bojové sporty. Po domluvě a dovršení školního věku by
mohli tito „karatíci“ pokračovat v judu.
Na konci října jsme vyrazili na první turnaj v tomto roce do Pohořelic. Sedm bojovníků si vybojovalo 4 medaile:
1.místo Matěj Sedlák (Sokolnice)
3x 3. místo: Denisa Pavelková, Benedikt Tesařík (Sokolnice)
a Tobiáš Horáček (Tuřany)
Za týden 4. listopadu jsme jeli na turnaj do Židlochovic.
Ze 13 zúčastněných jsme dovezli 12 medailí:
7x 1. místo: Tadeáš Tuček, Matyas Lauterbach,
David Lauterbach, Matěj Sedlák, Kryštof Brabec (Otmarov),
Albert Horáček (Tuřany) a Denisa Pavelková
3x 2. místo: Mikuláš Tuček, Benedikt Tesařík
a Tobiáš Horáček
2x 3. místo: Jakub Ryba a Lukáš Brumla (Měnín)
V rámci přípravy na závody ve Znojmě jsme byli pozváni na víkendové soustředění do Blučiny. Soustředění se zúčastnily čtyři
další oddíly z Dolních Kounic, Znojma, Opavy a Hollabrunnu (Rakousko). Účast na soustředění se nám vyplatila, protože jsme ze
Znojma přivezli devět umístění na stupních vítězů:
2x 1. místo: Šimon Brabec (Otmarov), Tobiáš Horáček
5x 2. místo: Jakub Zmrzlý, Soňa Pavelková, Gabriela Sychová
(Újezd u B), Denisa Pavelková a David Švaňhal
2x 3. místo: Benedikt Tesařík a Lukáš Brumla
V prosinci jsem absolvoval seminář trenérů v Hradci Králové.
Byl pořádaný Českým svazem juda na prodloužení trenérské
licence. Na akci přednášelo pět lektorů: Pavel Ivanič- trenér seniorské reprezentace vzpíraní, Lucie Machová – fyzioterapeutka OH judo, Andrea Pokorná – trenérka judo akademie, Pavel
Petřikov – reprezentant ČR aLukáš Krpálek – reprezentant ČR.
Byl to velice podařený seminář. Reprezentanti nám umožnili nahlédnout pod pokličku vrcholového juda. Vše bylo zaměřeno
na výchovu mládeže. Mou snahou bude tyto poznatky dětem
v dalším roce předávat.
Závěrem přeji všem judistům a příznivcům našeho oddílu pevné
zdraví a ať se jim v novém roce daří.
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AEROBIK A ATLETIKA
Zdenka Dokoupilová
vedoucí kroužku
Kroužek aerobiku a atletiky se v letošním roce soustředil především na atletiku. Zapojili jsme se postupně na začátku ledna
do atletické běžecké ligy Orla. Postupně se začali přidávat další
běžci, až se naše řada rozšířila na docela slušný počet. Někdy
nás jelo běhat i 25 běžců, včetně rodičů, kteří se opravdu aktivně zapojili. Během roku jsme sjezdili celou republiku. Každý
si mohl vybrat, kolik závodů absolvuje, ale byli i tací, co jezdili
týden co týden. Závodů je celkem 25. Do celkového pořadí se
počítá 12 závodů z nejlepších bodů. Naše jednota se umístila ze
72 jednot na skvělém 5. místě. Nejlépe si vedli tito sportovci do
desátého místa.
Starší žákyně:
Nejstarší žákyně:
1. – Karolína Lužová
5. – Magda Harvánková
3. – Eliška Kalvodová
4. – Michaela Kalvodová
Dorostenky:
7. – Kateřina Rybová
6. – Emilie Dokoupilová
9. – Markéta Jurečková
Juniorky:
10. – Zdislava Jurečková

Muži B:
10. – Tomáš Luža

Ženy A:
5. – Kateřina Severová

Ženy B:
5. – Zdenka Dokoupilová

Nutno podotknout, že někteří, ač se přidali posledních pár závodů, tak se skvěle umístili. Jakub Sedláček, Antonie Severová, Eliška Matušková a Eliška Lauterbachová nejmladší naše
běžkyně. Naše výprava se zúčastnila i dvoudenního výletu na
závody do Upice v Podkrkonoší. Cestování bylo velké dobrodružství. Celkem čtyři přestupy s batohy a spacáky se zvládly
skvěle. Výprava čítala 19 členů.
Nikoho jsme neztratili a užili jsme si spoustu zábavy, dobrého
jídla, o které jsme se spravedlivě dělili, maminky nabalily dětem
spousty dobrot a místní na závodech nás také dobře nakrmili.
Přivezli jsme si i pěkné medaile za umístění:
1. – Emma Roznosová, Jakub Sedláček, Eliška Matušková,
Michaela Kalvodová
2. – Eliška Lauterbachová, Antonie Severová,
Eliška Kalvodová
3. – Václav Mikloško, Michaela Suchá
4. – Magda Harvánková
5. – Veronika Kalvodová, Marcela Lauterbachová
6. – Václav Sedláček
Slavnostní vyhlášení nejlepších závodníků a jednot bude
v sobotu 12. 1. v Pozořicích ve 14 hod. Přijďte i s rodiči, všichni
naši závodníci, pro pohár za naši jednotu a společně se s ním
vyfotíme. Přeji všem závodníkům do dalšího ročníku běžecké
ligy mnoho úspěchů. Přidejte se ostatní, první závod je 5. ledna
v Moutnicích.

Speciální kategorie:
3.– Veronika Králová
Nejmladší a mladší kategorie:
7. – Jakub Sedláček, Antonie Severová, Šárka Filková,
Šárka Králová
10. – Eliška Matušková

FOTBALOVÉ LEGENDY
Josef Sedláček
pamětník
Miroslav Kalvoda žije od roku 1956 v Bošovicích, přesto se
do žatčanského fotbalu nezapomenutelně zapsal jako skvělý
Žatčanský zpravodaj 2019

organizátor, i když se na hřišti objevoval také jako platný hráč
– brankář.
Narodil se v roce 1926 v Žatčanech č. 118 v rodině holiče Tomáše
Kalvody, u otce se také holičem vyučil. V socialistickém období
byla živnost zrušena, Mirek pak pracoval jako elektrikář v Brně.
Celý jeho život byl ve znamení kopané. V roce 1950 se v 18 letech stal předsedou a jednatelem oddílu kopané, jeho optimismus a přátelská povaha se vyznačovaly přirozenou autoritou.
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Velice úspěšně si vedl až do roku 1956, kdy se oženil do Bošovic, kde také dlouhá léta ve funkci předsedy kopané působil.
K 50. výročí založení SK Žatčany v roce 1971 zorganizoval dvoudenní velkolepé oslavy, je hlavním autorem brožury vydané
k tomu výročí, na oslavách byl slavnostním řečníkem.
V současnosti je nejstarším žijícím pamětníkem žatčanské kopané. Připomínáme si jeho zásluhy o naši kopanou, i když víme,

že to mladé generaci už nic neříká. Mirek uzavírá jednu etapu
z historie žatčanského fotbalu, do které se nesmazatelně zapsal.
Přejeme mu, aby přes zdravotní potíže neztrácel svůj optimismus a stále si úspěšné působení v SK a rodnou ves připomínal

POZVÁNKY, AKCE A OZNÁMENÍ
PODĚKOVÁNÍ
KULTURNÍHO VÝBORU
Radka Procházková
předsedkyně Kulturního výboru
Děkuji žákům z naší školy, paní učitelce Klimešové, paní učitelce Cvanové a paní vychovatelce Kocourkové za velmi pěkné
vystoupení, které připravili pro babičky a dědečky ze sokolnic-

kého zámku. Za doprovodu kytary a flétny děti zazpívaly vánoční koledy. Ve škole vyráběly vánoční přání, která následně
rozdávaly. Děkujeme také zaměstnancům zámku, že nám tuto
návštěvu umožnili a mohli jsme nahlédnout do světa, pro některé děti zcela neznámého. I když byly prostory krásně vyzdobené
a všude to dýchalo vánoční atmosférou, dopadl na některé děti
pocit úzkosti. Nakonec jsme se museli pousmát nad výrokem
jednoho žáka, který pronesl:„neřvi, taky budeš jednou stará...“
Moc jsme si setkání užili a snad budeme mít zase někdy příležitost k další návštěvě.

MATEŘSKÉ CENTRUM
BUDULÍNEK
Zuzana Nováková
Sokol Žatčany zve všechny maminky a tatínky s malými dětmi na
setkávání mateřského centra BUDULÍNEK, které se koná každý
čtvrtek od 9,oo do 10,3o hodin. Vezměte si s sebou přezůvky
a svačinky. Těšíme se na viděnou opět 8. ledna 2019.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V sobotu 5. ledna 2019 se naše obec již podevatenácté zapojila
do celostátní Tříkrálové sbírky, kterou pořádala Česká katolická
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charita. S písní „My tři králové, jdeme k vám“ vyšlo také letos
za mrazivého počasí do žatčanských ulic osm skupinek malých
koledníků. Po zazpívání koledy pak koledníci označili dveře
domů nápisem K † M † B † 2018, tzn. „Christus mansionem benedicat“ (Kristus ať žehná tento příbytek).
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Při Tříkrálové sbírce se letos v naší obci vybralo 45 367,- Kč.
Z daru, který jste vhodili do pokladničky, zůstává 65 % Charitě,
která u vás koledování zorganizovala, 15 % využije na své

BENEFIČNÍ KONCERT
Ing. František Poláček
starosta obce
V neděli 13. 1. se uskutečnil v podvečerních hodinách v žatčanském kostele Nejsvětější Trojice benefiční koncert žatčanské
scholy. Nastudování programu se ujala Zdislava Jurečková
a musím říct, že s noblesou. Poskládala hudební pěvecký sbor
ze Žatčaňáků a z přátel z okolních vesnic. Vystoupení se neslo
v duchu vánočních koled a můžu říct, že chvílemi mi šel až mráz
po zádech z předvedeného výkonu muzikantů a zpěváků. Koncert byl prolínán záběry z dalekého Mexika, kde na Yukatánu

ZASTIHLA NÁS
SMUTNÁ ZPRÁVA
Ing. František Poláček
starosta obce
V sobotu 19.ledna 2019 zemřel pan Oldřich Tichý, zastupitel obce, hasič, sokol, příznivec myslivců, ale zejména velký
žatčanský patriot, který se 17. ledna 2019 dožil 74 let.
Myšlenkami se vracím do doby, kdy jsem ho začal vnímat. A bylo
to opravdu dávno. Nás jako malé kluky na Haltýři seznamoval
s prvními kroky u hasičů, rozmotáváním a smotáváním hadic,
obsluhou čerpadla, nasazováním koše a proudnice…
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projekty příslušná diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným
v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a zákonných 5 % je
režie sbírky.

působí žatčanský rodák, páter Jiří Brabec. Slyšeli jsme jeho
životní příběh, který ho jako člena řádu Legionářů zavedl až
do Mexika.
Žatčanská schola pořádala tento koncert spojený se sbírkou
na misijní centrum v oblasti Cancúnu.
I přes nedávnou Tříkrálovou sbírku byla srdce posluchačů otevřena a myslím, že finanční dar Jirkovi pomůže v jeho misijní
činnosti. A až někdy zavítáme na Yukatán, budeme hrdi na to,
že zde najdeme stopu ze Žatčan.
Na benefičním koncertu se vybralo 42 500,- Kč.

To bylo v šedesátých letech minulého století. Později jsem
se s ním setkával jako s aktivního hasičem nejen v obci, ale
i v okresním sdružení.
V zastupitelstvu obce pracoval téměř nepřetržitě od roku 1990.
V roce 2010 byl zvolen také místostarostou obce. V období budování a zprovoznění podtlakové kanalizace byly jeho znalosti k nezaplacení. Znali jsme ho, jak ráno vyrazil na kole, začal
v obchodě a skončil na obci nebo v požární zbrojnici. Když měl
někdo v domácnosti technické problémy, vždy byl k dispozici.
Jako vyučený zámečník si dokázal s mnohými závadami poradit. Deset let byl také pracovníkem technické skupiny na obci.
V roce 2018 na podzim získala naše zásahová jednotka nový
požární vůz, o který tolik let usiloval. Tímto si splnil svůj dlouholetý sen.
Mohl bych svoje vzpomínky dál rozvíjet a se mnou většina těch,
kteří ho dobře znali a měli rádi.
Zůstala po něm v Žatčanech nezapomenutelná stopa.
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KULTURNÍ KALENDÁŘ PRO PRVNÍ POLOVINU ROKU 2019
25. 1. 2019
2. 2. 2019
23. 2. 2019
2. 3. 2019
9. 3. 2019
16. 3. 2019
31. 3. 2019
13. 4. 2019
22. 4. 2019
27. 4. 2019
30. 4. 2019
5. 5. 2019
12. 5. 2019
1. 6. 2019
7. 6. 2019
15. 6. 2019
16. 6. 2019
17. 6. 2019

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

42. Myslivecký ples
Dětský maškarní ples
Turnaj ve Stiga hokeji
Ostatkový průvod masek
Gymnastické závody Orla
Den pro obec
Misijní kavárna*
Miss Aerobik
Velikonoční pomlázka s lidovou muzikou
Pochod do Starého lesa
Pálení čarodějnic a sportovní odpoledne pro děti
Vítání žatčanských občánků
Svátek matek
Motorámus
Zájezd pro seniory
Žatčanské hody
Žatčanské hody
Ženáčské hody

*bude upřesněno
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