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Pohled na Pálavu od žatčanského rybníka.

Foto: Libor Jaroš.

Vážení spoluobčané,
ještě jsme se ani pořádně neohřáli a léto je minulostí. Časté přeháňky nebo vytrvalý
déšť několik posledních letních dní smazal. Už nás čeká jen pár týdnů na úklidy zahrádek
a v závěru podzimu příprava na vánoční svátky a konec roku.
Také v tomto čtvrtletí se naše snaha upírala na získání dotace na dlouho slibovanou
splaškovou kanalizaci obce. Rada Státního fondu životního prostředí bude zasedat v půli října.
Věříme, že na tomto zasedání vzejde příslib poskytnutí příspěvku a již nic nebude bránit
tomu, aby se začalo s prací .
V průběhu prázdnin byla naše pracovní aktivita věnována údržbě veřejných ploch
v obci, došlo k obnově zpětné klapky do Cezavy (Litavy). Hlavní činností byla obnova
vybavení školní kuchyně M Š a následné stavební úpravy. Vše se podařilo zvládnout v období
prázdnin.
Provoz v ZŠ a M Š byl zahájen v novém složení učitelského sboru, obě školy jsou
naplněny počty dětí na plný stav.
Ing. Oldřich Zapoměl, starosta obce

Ze zastupitelstva obce
34. zasedání dne 13. 7. 2005
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•
•
•

•

•

•
•

•

Schválení dodatku č. 3 Zřizovací
listiny základní školy ve smyslu
nového školského zákona 561/2004.
M ění se název na: Základní škola a
M ateřská škola, Žatčany, příspěvková
organizace. Obě školy budou dále
řízeny jednou ředitelkou a mít společné
účetnictví.
Předsedové výborů a komisí zastupitelstva podali zprávy o své činnosti
za II. čtvrtletí.
Schválení rozpočtových opatření č. 7.
Schváleno zadání Územního plánu
obce Žatčany, který
se nově
zpracovává z důvodu rozvoje obce po
provedených pozemkových úpravách a
výhledu na dalších 10 let.
Projednání zprávy starosty o postupu
prací na úpravách ve školní kuchyni;
školní kuchyně musí být podle
současných hygienických předpisů
vybavena zařízením, které odpovídá
normám veřejného stravování. Dojde
k výměně nerezového nábytku, předělání potřebných instalací a následnému
obnovení obkladů a dlažeb.
Internet do obecní knihovny - je zakoupeno přenosové zařízení (počítač a tiskárna) a nainstalována samostatná
telefonní linka; uvedení do provozu je
přislíbeno ve třetím čtvrtletí.
Z inventárního seznamu majetku obce
byl vyřazen pomník padlých.
Poškozená zpětná klapka na kanále za
hřištěm bude opravena na náklad obce.
Jedná se o ventil, který dovoluje průtok
vody z obce a zavírá kanál před
průnikem povodňových vod na pozemku u hřiště.
Svozová firma AVE předložila nabídku
na odvoz
komunálních odpadů
v dalším období. Nabídka nebyla

•
•

řešena, protože zatím není důvod měnit
svozovou firmu.
Byl poskytnut dar narozenému dítěti
Ondřeji Zapomělovi, Žatčany 106.
Předělávání domovních drátěných
elektrických přípojek i v době prázdnin
pokračuje, s výměnou dřevěných sloupů se začne v září.

35. zasedání dne 10. 8. 2005
•

•

•
•

•

•
•

Starosta předložil zprávu o stavu
přípravy škol na vyučování. V ZŠ byla
provedena rekonstrukce WC, vymalovány třídy a chodba. V M Š pokračuje
obnova vybavení školní kuchyně, práce
budou dokončeny v posledním týdnu
před koncem prázdnin.
Projednána žádost Antonína a Ludmily
Ryšavých z Velkých Němčic o odkoupení části pozemku vedle kotelny
2
v areálu ZD. Jedná se o plochu 13 m .
Předběžné schválení prodeje, záměr
bude zveřejněn na úřední desce.
Schválení rozpočtových opatření č. 8;
do rozpočtu byla vložena položka
30 tis. Kč na pořízení zpětné klapky do
kanálu od hřiště do Cezavy, která má
zabránit průniku vysoké vody na pozemky za hřištěm.
Schválení podpory úsilí regionu
Židlochovice na zrušení zpoplatnění
průjezdu po silnici z Rajhradu do
M odřic; podle nového zákona by měla
být vozidla opatřena dálniční známkou.
Starosta informoval o postupu zpracování podkladů pro nový Územní plán
obce.
M ěstský úřad Židlochovice zahájil
správní řízení o změně v ochraně vinic
proti špačkům před vinobraním. Špačci
způsobují velké škody ozobáváním
hroznů. Vinaři nejsou schopni bez po-

•
•

užití střelných zbraní svoje vinohrady
ochránit a hejna odehnat.
Je nutné vybavit tenisové hřiště kolem
cesty nízkou plachtou proti prachu
a smetí. Nákup plachty byl schválen.
Na návrh předsedkyně kulturní a sociální komise bylo schváleno uspořádání vystoupení divadelního souboru na
začátku školního roku. Termín bude
včas oznámen.

•
•
•
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36. zasedání dne 14. 9. 2005
•

•

•
•
•
•

Schválení prodeje 13 m2 pozemku
v areálu střediska skleníků v ZD manželům Ryšavým z Velkých Němčic;
parcela se nachází vedle kotelny.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
předběžný součet nákladů na obnovu
zařízení školní kuchyně; doposud bylo
vynaloženo 437 tis. Kč.
Schváleno poskytnutí příspěvku 250
tis. Kč Jednotě Orla Žatčany na
stavební úpravy orlovny.
Schválení rozpočtových opatření č. 9.
Schválena úprava odměn členů ZO
podle nařízení vlády 37/2003 ve znění
doplňků pro rok 2005.
Starosta předložil informaci o začátku

•
•

•

školního roku. Nastoupila nová ředitelka M gr. M onika Opavská, došlo ke
změnám v učitelském sboru.
Schváleno uzavření smlouvy o vedení
přestupkové agendy s M ěstským úřadem Židlochovice.
Podání žádosti na JM K o dotaci 75 tis.
Kč na výstroj pro jednotku Sdružení
dobrovolných hasičů.
Byl poskytnut dar narozenému dítěti
Jiřímu Korunkovi, Žatčany 69.
Projednání situace, která nastala při
posledním příletu vrtulníku k pacientovi. Při volání pohotovostní služby je
nutno přesně určit místo bydliště
i plochu pro přistání a viditelně na ni
čekat.
V průběhu října se budou uzavírat nové
nájemní smlouvy na hrobová místa.
Integrovaná doprava JM K (IDS) se
dostala až na nádraží Sokolnice–
Telnice. V další etapě pro rok 2006 se
bude systém rozšiřovat i do naší obce.
O pokračování budete průběžně informováni, vaše opodstatněné náměty
budeme uplatňovat.
Žádost odkoupení části pozemku
p. č. 170 nebyla projednána, protože
byla doručena těsně před zasedáním.
Ing. Oldřich Zapoměl, starosta obce

Krátce z obce
Obnova vybavení a stavební úpravy v základní a mateřské škole
Podle plánu prací byla v základní škole provedena oprava chlapeckých záchodů.
Jednalo se o výměnu odpadního potrubí, včetně sifonů a nainstalování nových keramických
prvků, dále provedení zednických prací, t.j. izolací podlahy, zabetonování, otlučení omítky
v místech oprav instalací, nahození, obložení stěn obkladačkami a položení dlažby. Dále bylo
provedeno vymalování obou tříd a chodby.
Obnova vybavení školní kuchyně v mateřské škole proběhla z toho důvodu, že veškerá
zařízení veřejného stravování musí být podle zákona vybavena zařízením z nerezu. Na
podporu akce, která byla oceněna vypočteným nákladem 450 tis. Kč, byla podána žádost
o dotaci z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje. Žádali jsme o částku 200 tis. Kč.
Dostali jsme 190 tis. Kč, což považujeme za úspěšné. Projekt obnovy technologie zpracovala

firma Jakit Brno a tato byla i pověřena výrobou a dodávkou nového kuchyňského zařízení.
Cena za dodanou technologii činí 300 tis. Kč. Pro instalaci dodaného nábytku bylo nutno
provést přeinstalování odpadního a vodovodního vedení, předělání elektrické rozvodné sítě,
vytlučení zárubní a přemístění dveří, odstranění obkladů a dlažby. Následně byla vyměněna
stará shnilá okna za nová plastová. Proběhla konečná úprava povrchů omítek, dále obložení
stěn a podlahy obkladačkami a dlažbou, stěny byly nově vymalovány. Práce byla provedena
a ukončena do konce prázdnin a od začátku nového školního roku kuchyně slouží.

Kotec pro dočasné umístnění toulavých psů a jiných zvířat
Zastupitelstvo obce na svém jednání schválilo zřízení kotce, do kterého bude možno
umístnit toulavá zvířata. K nutnosti zřízení vedla okolnost, že několikrát do roka se v obci
objeví zatoulaný pes, který obtěžuje občany. Kotec bude zřízen za budovou Obecního úřadu a
Hasičské zbrojnice. Náklad na pořízení bude asi 10 tis. Kč.

Samoobsluha
Podle informace ředitele společnosti TPH Břeclav by měl být do 20 dnů zahájen
provoz samoobsluhy. V minulém měsíci byly provedeny nutné opravy vnitřku, protože zub
času neúprosně zasáhl i zde. Budova je vymalována, venkovní fasáda také. Datum zahájení
provozu bude včas oznámen v TKR a místním rozhlase.

Rychlá záchranná služba
Při posledním nekonečném hledání pacienta v obci jsme si všichni uvědomili, jak je
nutné poskytnout dispečerovi lékařské pohotovosti přesnou informaci o místě, kde se
postižený nachází. Vrtulník, který zoufale několikrát dokola létal nad vesnicí a hledal
pacienta, ke kterému byl poslán, nebyl schopen pomoci, protože nevěděl, kde má přistát.
Situace byla o to svízelnější, že ani Obecní úřad nebyl o pacientovi informován.
Při volání na pohotovost je nutno uvést jméno, adresu pacienta a jeho potíže a dále
přesně popsat, ve které části obce se nachází. Následně potom je nutno vyslat na viditelné
místo osobu, která bude nejlépe světlou viditelnou látkou nebo ručníkem na osádku mávat.
Vrtulník přilétá do obce směrem od Brna. Posádka vrtulníku má k dispozici mapku obce, na
které jsou vyznačeny hlavní orientační body a směry, a je schopna přistát co nejblíže místa na
volné ploše o velikosti 30 x 30 metrů, na které nejsou dráty elektrického vedení. V případě, že
nebude místo určeno telefonem, mohou přistát na hřišti, ve středisku Zemědělského družstva,
na Ovčírnách za Obecním úřadem nebo za Sokolovnou. V těchto případech je nutné mít pro
záchranáře připravené auto, které je do domu rychle doveze a následně zpět přiveze
i s postiženým. Záchrana života pacienta je závislá na rychlém poskytnutí odborné pomoci.
Zdravotní záchranná služba má tel.číslo :

155

nebo

545 113 111.

Nahlášení poruchy v dodávce elektřiny
Energetická společnost E.ON uvedla od 1.října 2005 do provozu nové telefonní číslo
poruchové služby: 800 22 55 77. Je vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a můžete
na ně volat zdarma z celého území ČR. V tomto zpravodaji je vložen informační letáček.

Integrovaný dopravní systém
Podle rozhodnutí zastupitelstva Jihomoravského kraje je postupně uváděn do
funkčnosti Integrovaný dopravní systém IDS , který má do roku 2010 pokrýt celé území
Jihomoravského kraje. Co to IDS je?
IDS je dopravní struktura, která v návaznosti jednotlivých způsobů dopravy
(železnice, autobusy, městská doprava) má za úkol na jednu jízdenku dopravit cestujícího až
do centra města s umožněním přestupů na jednotlivé druhy přepravy a to co nejrychleji.
V první etapě bylo provedeno vyřešení dopravy po Brně a v jeho nejbližším okolí, v další
etapě od 1. 9. 2005 byl systém přiveden až na nádraží do Sokolnic. Nádraží v Sokolnicích se
stalo přestupní stanicí pro cestující ze směru Dambořice, M ilešovice a okolí. Autobusy
přivezou cestující na nádraží Sokolnice-Telnice. Zde všichni vystoupí a mají možnost se
dvěma způsoby dostat do Brna. Rychlejší způsob je pokračovat dále železnicí, pomalejším
způsobem je jízda městským autobusem č. 40 po známé trase do Brna s možností přestupu na
boční směry. Naší obce se IDS zatím nedotýká. Dá se ale předpokládat, že ke změně může
dojít v průběhu roku 2006, protože směr dopravy od Klobouk, Krumvíře a Boleradic se zatím
neřeší.
Při projednávání zařazení Žatčan do IDS se mohou vyskytnout asi tyto varianty
dopravy:
• přímé spojení autobusy do Brna, do doby změny na směru Brno - Klobouky
• doprava cestujících do železniční stanice Sokolnice-Telnice
• okružní linka městského autobusu Šlapanice – Židlochovice přes Újezd u Brna
• odkloněná linka na dopravu školáků do Telnice
Na jednání kolem jízdních linek a časových harmonogramů se musíme připravit.
Každý dobrý nápad může být v poslední fázi použit k prospěchu všech.

Rekonstrukce vedení elektrického proudu v obci
V následujících dvou měsících bude dokončena práce na instalaci nových betonových
sloupů v obci a ukončeno předělávání domovních přípojek. Všechny původní drátěné
přípojky budou předělány na kabelové. Na obvyklých místech v obci jsou rozpisy dnů a částí
obce, ve kterých se bude práce provádět a kde bude vypnuta elektřina. M istr pracovní čety má
obec rozdělenu tak, aby mohl vždy na nejnutnější dobu vypnout jen tu část, kde to bude
nezbytně nutné. Ostatní místa budou pod proudem. Doufáme, že půlroční práce bude
v termínu a bez potíží ukončena.
Ing. Oldřich Zapoměl, starosta obce

Charitní sbírka
Farní charita oznamuje, že během měsíce října proběhne sbírka obnošeného šatstva,
starého textilu a ostatních věcí pro občanské sdružení Diakonie Broumov. Do tohoto střediska
se darované věci a oděvy sváží a zde se třídí a dále ekologicky zpracovávají. Ještě použitelné
šactvo se dodává do charitních skladů, určených pro potřebné lidi, nebo do humanitárních
zásilek do celého světa. Přesný seznam sbíraných věcí je vyvěšen na úřední desce, dále
v obchodě u Březinů a na kostelní vývěsce. Věci je možné odevzdat přímo p. Vladimíře
Sedláčkové, č. p. 306. Děkujeme.
Vladimíra Sedláčková

Mateřská škola Sluníčko
V novém školním roce 2005/2006 je zapsáno celkem 32 dětí, z toho je 16 dětí
předškolního věku. Podle nového školského zákona platného od 1. 1. 2006 bude možné, aby
děti, které nyní mohou docházet jen pět dní v měsíci, mohli navštěvovat M Š každý den, ale
jen na dopoledne.
Změnou v pedagogické práci s dětmi je nová paní učitelka, slečna M ichaela
Kozáková, která nastoupila místo paní Krpenské. Přejeme jí, aby se jí u nás líbilo a děti si ji
oblíbily stejně jako paní Krpenskou.
Začátkem měsíce září proběhla v naší M Š schůzka s rodiči, kde formou dotazníku
mohli vyjádřit své názory nebo připomínky nejen k práci s dětmi. Těší nás, že se rodiče nad
návrhy zamýšlí a touto cestou máme společný cíl pro naše děti.
Začátkem října plánujeme společné odpoledne rodičů a dětí v naší školce Sluníčko
„Odpoledne s broučky“. Nejen děti, ale i rodiče se vrátí do mladších let. Děti si zahrají na
broučky, housenky, žížaly, motýlky a další zvířátka, která se ukládají k zimnímu spánku.
Šikovné maminky připraví pro své nejmilejší „broučky“ sladké pohoštění. Věříme, že tato
akce nebude akcí poslední, plánujeme také Den otevřených dveří v prosinci, výlety, školu
v přírodě, divadla a další.
Vždyť dětství je v životě člověka jedno z nejkrásnějších období.
Ivana Cábová, učitelka M Š

Co nového ve škole
Tak jak již po mnoho let vstupuje do života těch nejmenších lidiček na začátku září
významná změna, skončila doba bezstarostných prázdninových radovánek a začal školní rok.
Pro některé nutné zlo, pro některé jedny z prvních krůčků na cestě poznání, končící možná
jednou slavnostní promocí na vysoké škole.
Všem důvěrně známé budovy mateřské a základní školy zůstávají zdánlivě stejné,
přesto však dochází od letošního školního roku ke změnám, a to ve složení pedagogického
sboru, o kterých bych vás ráda nyní informovala. V létě ukončila svoji funkci ředitelky školy
paní doktorka Šklíbová. Na základě výběrového řízení jsem byla do funkce ředitelky základní
a mateřské školy jmenovaná já – dovolte stručné představení - M gr. M onika Opavská.
Lze bez nadsázky říci, že školství je mým osudem - pracuji v něm již od ukončení
gymnázia, kdy jsem začínala jako vychovatelka, po ukončení vysoké školy jako učitelka
prvního stupně brněnských základních škol. M usím přiznat, že největší „školou života“ je pro
mne výchova mých tří vlastních dětí.
Ne náhodou se říká, že nejlepší cestou, jak zabránit různým fámám, je nezkreslená
informace. Jsem proto ráda, že se mohu zmínit i o dalších personálních změnách, které
k 1. září nastaly. Určitě nebyly provedeny v rámci „nové koště dobře mete“. Nový školský
zákon jednoznačně požaduje určitou úroveň vzdělání pedagogického sboru. Protože
především já jako ředitelka jsem odpovědná za úroveň vzdělání vašich dětí, musela jsem se po
pohovorech se členkami původního sboru rozloučit s těmi, které se navzdory nabídnuté
možnosti nechtěly dovzdělat, a doplnila jsem pedagogický sbor kvalifikovanými a zkušenými
učitelkami, a to konkrétně paní učitelkou Wolfovou, paní učitelkou Hegerovou do základní
školy a slečnou učitelkou Kozákovou do mateřské školy.
Škola není jen učení. Chceme, aby děti chodily do školy rády, ať už se učí rozeznávat
barvy a tvary nebo násobilku, aby jednou rády zavzpomínaly na školní léta. Proto mimo

výuku chystáme pro děti i další akce. Od pololetí jsme připraveni pro děti ve škole
organizovat kroužek AJ, informatiky, doučování z JČ pro děti s poruchami učení a kroužek
pohybových her - záleží jen na zájmu vašich dětí. Chystáme se na zimní školu v přírodě pro
zájemce všech zimních sportů od vycházek, koulování, bobování, dokonce s možností
kvalifikované výuky lyžování. V létě můžeme připravit - podle vašeho zájmu ozdravný pobyt
dětí (případně i s rodiči) u moře.
M ateřská škola se chystá na letní
školu v přírodě, plavání pro zájemce
a během roku má připravenu pro děti
i rodiče spoustu netradičních akcí
pod vedením paní učitelky Cábové.
Zda se nám všechny cíle
podaří naplnit, záleží samozřejmě
nejenom na nás, zaměstnancích
školy, ale také na zastupitelstvu obce
a hlavně na vás-rodičích dětí. Bez
vaší pomoci naše práce nemůže být
úspěšná. Děti musí cítit, že cíl vás
rodičů a nás učitelů je stejný, že
táhneme za jeden provaz, že se
navzájem ctíme a respektujeme,
ačkoli spolu ne vždy musíme
souhlasit. Protože na konci toho
našeho pomyslného provazu je právě
a jen osud vašich a „našich“ dětí.
M gr. M onika Opavská, ředitelka
školy
Mistrovské dílo hmyzu – vosí hnízdo. Nalezeno na školním
dvoře.
Foto: Libor Jaroš

Nový duchovní správce
Od začátku září má naše farnost nového správce. Je jím P. M iloslav Kabrda. Narodil
se v Novém M ěstě na M oravě. Dětství a mládí prožil v Polničce u Žďáru nad Sázavou.
Rodiče pracovali v těžkém průmyslu a zemědělství. M á tři sourozence, sám je nejstarší.
Po základní škole v Polničče studoval na gymnáziu ve Žďáře nad Sázavou, potom
následovalo studium na Teologické fakultě v Litoměřicích. Vysvěcen na kněze byl v brněnské
katedrále v roce 1981. Působil jako kaplan dva roky v Telči a čtyři roky na Starém Brně,
potom jako farář v Lipníku, Krhově, Hrotovicích (u Třebíče) a od roku 1990 v kostele
sv. Augustina v Brně.
Ještě před nedávnem P. M iloslav Kabrda přednášel na katechetických kursech v Brně,
nyní občas přednáší na exerciciích na Velehradě. Spolu s naší farností spravuje také Újezd.
V naléhavých případech jej zastihnete na újezdském farním úřadě, tel. č. 5 44 22 42 15, kde
má své nové bydliště spolu s P. M ichaelem Jelínkem, který má na starost Telnici a Sokolnice.
Přejeme našemu novému duchovnímu správci, aby se mu u nás dobře vedlo a aby se
mezi námi cítil brzy jako doma.
M arie Jurečková

Děkovné kříže v Žatčanech
Naši zbožní předkové vyjadřovali stavěním křížů úctu k ukřižovanému Spasiteli,
poděkování za přijatá dobrodiní a též jako znamení těžkostí pozemského putování. Většina
křížů byla postavena ve 2. polovině 19. století, vesměs s kamenným (pískovcovým)
podstavcem, na němž je umístěn kovový kříž s Tělem Pána Ježíše, u paty kříže se soškou
P. M arie. Kříže nacházíme na význačných místech v obci, na křižovatkách silnic a polních
cest. Rody dárců křížů většinou v obci zanikly, dlouhá léta se o kříže nikdo nestaral. Proto je
dobré, že je obec zahrnula do místních kulturních památek a má v úmyslu je postupně
opravovat. Kříže jsou neoddělitelnou součástí venkovské krajiny, patří k historii obce. Jejich
stav ukazuje kolemjdoucím, jak si vážíme historického dědictví.
V katastru obce je celkem 11 křížů a 1 sousoší, z nichž 5 je postaveno uvnitř obce
a 7 mimo obec. V současnosti jsou 2 kříže ve výborném stavu, 4 ve stavu dobrém, 6 křížů
(polovina) je ve špatném stavu, potřebují nutnou opravu.

Pamětní kříž - u vchodu na hřbitov
Nejstarší a nejpamátnější kříž v obci. Daroval jej v roce 1766 majetný pan Florián z Újezdu,
pocházející ze Žatčan. Je celý z mušlového vápence a jako umělecko-historická památka
z doby ranného baroka je památkově chráněn. Naposledy byl odborně restaurován v r. 1996
akademickým sochařem M artinem Kovaříkem ze Svratky. Na doporučení restaurátora bude
nutné v nejbližší době obnovit konzervaci povrchu kamene kříže.
Misijní kříž - u kostela
Dřevěný kříž je zavěšen na zdi kostela u vchodu na kůr. Dali jej zhotovit farníci na památku
svatých misií v letech 1900 - 1948. Potřebuje obnovit popraskaný barevný nátěr.
Vránův kříž - na konci vesnice směrem k Telnici
Nechal jej v roce 1835 postavit tehdejší majitel mlýna ”Na hrázi” (dnes budova užívaná ZD)
Němec Paul Wrana s německo-českým nápisem. Kříž byl ve špatném technickém stavu a
protože má značnou památkovou hodnotu, byl v roce 2002 demontován a po renovaci o rok
později na náklady obce na stejném místě znovu postaven. Před křížem je vysázen květinový
záhon, o který je pečlivě celoročně pečováno.
Kunderův kříž - u sokolovny
Kříž nechal koncem 19. století postavit tehdejší starosta obce Antonín Kundera. Při
osvobozování obce v závěru 2. světové války byl podstavec kříže povalen tankem, železný
dvoumetrový kříž rozlomen. V roce 1946 jej obec na památku skončení války obnovila.
V roce 1998 byl kříž znovu opraven a prostor kolem něho upraven.
Veissův kříž - 100 m za vesnicí vlevo u silnice směrem k Nesvačilce
Kříž byl postaven v roce 1854, renovován v roce 1912, nese latinský nápis. Kříž je značně
zchátralý, potřebuje celkovou opravu. Okolí je vysázeno květinami, keři a stromy, o které je
pečováno.

Fialův kříž - pod kopečkem vpravo u silnice do Nesvačilky
Děkovný kříž s nápisem: „Na památku přijatých milostí a k uctění přehořké smrti, kterouž
neskonalá láska Syna Božího Krista Ježíše pro naši spásu podstoupila, tento kříž s vděčnou
myslí postavili a věnovali manželé Jan a Barbora Fialovi v Žatčanech 1883”. Na kamenném
podstavci byl dodatečně (nevhodně) umístěn kovový kříž. Je třeba obnovit nápis a vyměnit
stávající kříž za kamenný. Okolí není udržováno.
S edláčkův kříž - na kopečku vpravo u silnice do Nesvačilky
Původní kříž, pravděpodobně menší, věnovali Josef a Josefa Sedláčkovi v roce 1868, obnovili
František a Barbora Sedláčkovi v Žatčanech L.P. 1916. Robustní 4 metry vysoký kříž je
v dobrém stavu, letos jej nechala rodina Sedláčkova opravit.
Králův kříž - vpravo za mostem přes Cezavu na silnici do Újezdu
Na kříži je uveden nápis: „V milostivém létě obnovené spásy v roce 1879 věnovali manželé
František a Kateřina Královi z Třebomyslic“. Kolem kříže vedla původní silnice do Újezdu.
Po její přeložce je kříž obklopen loukou. Památka byla v roce 2001 opravena.
Eliášův kříž - stával v trati Vrchní půllán vlevo za drůbežárnou, nyní demontován
Do roku 1949 stával na křižovatce polních cest. Po hospodářských úpravách se ocitl uprostřed
družstevního honu, v poslední době na nepřístupném poli soukromě hospodařících rolníků. Na
značně poškozeném kříži je veršovaný nápis a jména dárců manželů Jakuba a Anežky
Eliášových ze Žatčan s datem 1879. Nebyl dlouhá léta udržován, začátkem roku 2003 byl
demontován k celkové opravě.
Kalvodův kříž - na okraji Starého lesa
Na již skoro nečitelném nápise se dovídáme, že byl postaven od manželů Václava a Cecilie
Kalvodových L.P. 1872. Robustní pískovcový kříž v zarostlém a neudržovaném prostředí
potřebuje opravu.
Fialův kříž - u mostku přes Hranečnický potok v k.ú. Nesvačilka
Je postaven na nejvzdálenějším místě od obce v trati, které se říkalo ,,Přední spodky”. Při
pozemkových úpravách přešel pozemek do k.ú. Nesvačilka. Na robustním pískovcovém
podstavci se nachází zdobený litinový kříž. Nápis na kříži je nečitelný, nelze ani zjistit rok
pořízení. Podle ústního podání jej nechala postavit blíže neurčená rodina Fialova ze Žatčan.
V roce 1968 byl částečně opraven a opatřen nápisem ”Pochválen buď Ježíš Kristus”. Celkově
je ve velmi špatném stavu.
sousoší Nejsvětější Trojice - na návsi
Velké sousoší z roku 1872 nese nápis: ,,Ke cti a chvále Nejsvětější Trojice věnovala Rosálie
Hedrichová. Na památku osvobození z poroby dala opravit farnost žatčanská..” Přestože bylo
sousoší v roce 1993 restaurátorsky ošetřeno, po 10-ti letech se nacházelo v havarijním stavu,
začalo se rozpadávat. V polovině roku 2004 bylo sousoší demontováno a v dílně akademické
sochařky Radky Levínské opraveno. Na náves se vrátilo koncem října. Sousoší bylo opraveno
na náklady obce.
Josef Sedláček

Pamětní kříž

Vránův kříž

M isijní kříž

Kunderův kříž

Veissův kříž

Fialův kříž

Sedláčkův kříž

Králův kříž

Kalvodův kříž

Fialův kříž

Fotografie křížů a sousoší nafotil
a poskytl M artin Kostyál.

Sousoší Nejsvětější Trojice

Pohled do dílny MK ALKA
Žatčanský modelářský klub navštěvuje k dnešnímu dni 22 aktivních členů. V dílně ve
dvorním traktu místní základní školy se scházíme nejen pravidelně každé páteční odpoledne,
ale vrátka na školní dvůr často bývají otevřená i navečer jiné dny v týdnu. Hlavně o víkendech
bývá slyšet jekot modelářských motorů z biocentra za fotbalovým hřištěm, kde jsme si pro
létání s RC (rádiem řízenými) modely letadel upravili provizorní „letiště“. Není to vzhledem
k velkému výskytu stromů a keřů ideální plocha, ale než se v katastru naší obce naskytne
vhodnější pozemek, musí nám zatím pro menší a finančně méně náročné modely stačit.
V rámci časových a finančních možností jsme během letošního léta s hochy navštívili
některé modelářské akce: na letišti u Znojma mistrovství světa v leteckém souboji RC modelů
letadel (aircombat), u Boskovic modelářskou akci Šou M alá Haná a v Brně – M edlánkách
jsme se byli podívat na národní soutěži maket letadel.
Na závěr sezóny jsme 24. září uspořádali na modelářském letišti v Ivančicích společné
létání s partnerským modelářským klubem z M oravských Budějovic, při kterém se to sobotní
odpoledne na obloze vystřídalo asi 20 RC modelů letadel z obou klubů.
Informace o klubu, aktuální činnost, fotografie z akcí, atd. je možné zhlédnout na
internetových stránkách www.mkalka.cz.
Zdeněk Sýkora

MK Alka v Ivančicích společně s partnerským MK z Moravských Budějovic
Foto: webmaster MK Alka

Stavební úpravy v orlovně
Budova žatčanské orlovny byla zbudována ve 30. letech 20. století. Kromě dostavby
WC v 60. letech na ní nebyly prováděny žádné větší modernizace. V současnosti nebyla
schopna plnit nároky na ni kladené a zajistit příslušné zázemí pro kulturní a společenské akce,
pravidelné sportování i pro případné konání různých sportovních soutěží. Proto jednota Orla
podala v loňském roce žádost na M inisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

o poskytnutí investiční dotace. Investičním záměrem bylo především vybudování nových
umýváren, pánských a dámských šaten a také nové řešení dámských a pánských WC, včetně
WC pro zdravotně postižené. Žádost byla úspěšně vyřízena a pro letošní rok byla přidělena
částka 2,2 mil Kč.
Pro řešení stavebního záměru bylo zpracováno několik variant projektu. Po řadě
diskusí bylo nakonec rozhodnuto, že nejvhodnější bude nepokračovat v dalších opravách
a přestavbách stávajících objektů ve dvoře, ale všechny tyto objekty odstranit a nahradit
novou přístavbou, která bude nejlépe splňovat na ni kladené požadavky.
Po skončení hodů začaly vyklizovací a demoliční práce a koncem července mohla být
stavba nového objektu zahájena. Výstavbu provádí na základě výběrového řízení místní
stavební firma pana M iroslava Kleina. V současné době jsou provedeny základy a podlahová
deska, zdivo prvního a druhého podlaží. Postupně se dokončuje konstrukce střechy a současně
již probíhají elektrikářské a instalatérské práce v přízemí.
Stavba má být ukončena do konce letošního roku. V přízemí se budou nacházet nová
panská a dámská WC, za nimi umývárna se sprchou a dvě šatny, z nichž větší bude dočasně
sloužit jako posilovna. Nově je řešeno schodiště do vrchního patra stávající budovy i do
současného propadliště.
Půdní prostor ve druhém podlaží bude volný a bude prozatím sloužit k uskladnění židlí
a stolů. Záměrem pro budoucí rok je vybudovat zde menší víceúčelový sál pro cvičení, stolní
tenis i pro případné společenské akce. V příštím roce bude také nutno dokončit úpravu prostor
v přízemí nové přístavby - obložit schodiště, zabudovat podhledy apod., dokončit venkovní
omítky a upravit celkový vzhled dvora. Rovněž se předpokládá pokračovat v modernizaci
hlavní budovy orlovny, a to zejména přísálí.
Věříme, že nastávající plesová sezóna se již uskuteční ve zmodernizovaných
prostorách orlovny.
Ing. Antonín Sedláček, starosta Jednoty Orel

Betonářské práce na přístavbě orlovny.

Foto: Zdenek Sýkora

Předpokládané kulturní a společenské akce
říjen
9.10. ve 14,00 h
28. – 30. 10
26.11. v 9,00 h
6.12.
15.,16. a 18. 12.
prosinec
24.12. v 16,00 h
24.12.
prosinec
1.1. v 0,30 h

Charitní sbírka
Volejbalový turnaj „O pohár starosty obce“
V tomto období se uskuteční Drakiáda. Podrobnější
informace – členové M K Alka
M iss aerobik
M ikulášská nadílka v kostele
Dětská divadelní pohádka „O vyměněné princezně“
Předvánoční výstava a Den otevřených dveří
Štědrovečerní mše sv. – vhodné pro děti
Štědrovečerní vyhrávání po vesnici
Živý Betlém
Tradiční ohňostroj na návsi

Farnost Žatčany
OÚ Žatčany
M K Alka
Orel
Farnost Žatčany
Sokol
M Š Žatčany
Farnost Žatčany
Farnost Žatčany
Farnost Žatčany
OÚ Žatčany
M gr. Karla Jarošová

Ze sportu
Aerobik ve Vyškově
Dne 10. září se náš oddíl aerobiku zúčastnil atletických závodů ve Vyškově. Den byl
nádherný a 18 žatčanských sportovců se vydalo změřit svoje síly se soupeři z celé M oravy.
Nejmladší soutěžící do 6 let (Petr Fiala, Denis Škrhák, Emilie Dokoupilová a Anna
Kalvodová) soutěžili ve čtyřboji: hod tenisovým míčkem, skok z místa, běh na 40 m a 180 m.
Naše nejmladší děti doprovázela p. M artina Fialová, podpořila je k velkým výkonům a starala
se, aby se někde nezapomněly. Děti závodily opravdu s velkým nasazením a s úsměvem ve
tvářích.
Další kategorie - mladší žáci a žáci (M arie Kalvodová, Dita Škrháková, Hedvika
Dokoupilová, Bohumil Kalvoda a Dominik Fiala) soutěžili v těchto disciplínách: skok daleký,
hod kriketovým míčkem, běh na 60 m a 300 m. Soutěžící bojovali urputně a vyplatilo se.
S tarší žáci si museli svoje prvenství vybojovat v těchto disciplínách: hod koulí, skok
daleký, běh na 80 m, 500 nebo 600 m, šplh a plavání. Nejvíce problémů našim soutěžícím
působil vrh koulí a plavání. To jsou slabé stránky, které musíme vylepšit. Jelikož se vše
bodovalo podle mezinárodních tabulek, body bylo možné nasbírat tam, kde to šlo nejsnáze.
Soutěžící byli ve velice dobré formě (Jarmila Horáková, Eliška Dokoupilová, Dominik Fiala,
Dominik Dokoupil).
Dospělí, kteří děti doprovázely, si také zasoutěžili. V petanque se umístili na 4. místě
Vojtěch Dokoupil a Josef Fiala. Soupeřilo celkem 10 družstev. V ruských kuželkách si
zazávodily Zdena Dokoupilová a Dagmar Škrháková. I když jejich soupeři byli
v důchodovém věku, byli velice zdatní. Naši sportovci si alespoň vyzkoušeli zcela novou
disciplínu a příště, kdo ví…

Všichni měli velikou radost, když se po všem zápolení šlo za odměnu do aquaparku.
Vyřádili se zde do sytosti na tobogánech a v bazénech s vířivou vodou. Na závěr bylo
vyhodnocení a každý závodník obdržel odznak zdatnosti podle umístění. Ti nejlepší byli
ohodnoceni diplomem, pohárem, medailí a skleničkou.

Naše žatčanské děti se umístily takto:
M ladší žákyně:
1. místo
2. místo
3. místo
M ladší žáci:
2. místo
1. místo
Nejstarší žákyně:

Dita Škrháková
Hedvika Dokoupilová
M arie Kalvodová
Bohumil Kalvoda
Eliška Dokoupilová
Zdena Dokoupilová

3. ročník Miss aerobik 2005 Žatčany
Přijďte podpořit naše děvčata, která budou 26. 11. 2005 od 9.00 hodin
v orlovně v Žatčanech zápolit se soutěžícími z celé republiky!
Srdečně zve Orel

Pozvánka na Drakiádu
Dodá Martin Kstyál

Co nového v žatčanské kopané
SK Žatčany má v současné době v okresních soutěžích tři družstva - I. mužstvo, žáky
a přípravku. Dorostenci hrají soutěž spolu s hráči z Újezdu u Brna na hřišti v Žatčanech, ale
pod hlavičkou SK Újezd u Brna B.
Nejlépe se zatím daří žákovskému družstvu pod vedením Pavla Doláka. Ve své
skupině ještě neztratilo ani bod a jsou na prvním místě. Navíc je náš hráč M irek Sekanina na
čele tabulky střelců. Naopak I. mužstvu se hra vůbec nedaří a je s jedním získaným bodem na
posledním místě. Přípravka i dorost si vedou se střídavými úspěchy a jsou ve svých
skupinách v druhé polovině tabulky.
Těm, kteří by chtěli přijít naše hráče povzbudit, sdělujeme, že žáci a dorost hrají svá
utkání v sobotu odpoledne, přípravka v sobotu od 10,00 hodin a muži v neděli v 10,30 hodin.
Podrobný rozpis zápasů i aktuální tabulky jsou k nahlédnutí na nástěnce u pohostinství.
Ing. Antonín Sedláček

Z historie
Bitva u Slavkova 2. 12. 1805
(ze školní kroniky - 2. část)
2. část vzpomínek na rozhodující bitvu vojsk tří císařů, jak je zapsal do školní kroniky
ředitel Obecné školy v Žatčanech Gabriel Richter:
Dne 2. prosince v 5 hodin ráno vyděsila nás silná šarvátka předních stráží na polích
mezi Telnicí a Újezdem, kterou jsme z věže pozorovali. Rány padaly stále hustěji a když se
rozednilo, zahučela na újezdském kopci u kapličky sv. Antonína rána dělová, po ní druhá,
třetí; na to spustila tak hustá palba ručniční, že nebylo lze ránu jednu od druhé rozeznati; jen
rány dělové houkaly v krátkých přestávkách, země se otřásala a věž zdála se s námi
pohybovati. Všichni jsme zbledli pohlížejíc na sebe mlčky; hrůzou nemohl nikdo promluviti.
Konečně když bílý den nastal, bylo možno pozorovati mnohé řady proti sobě ženoucí na
polích mezi Telnicí a Újezdem, až konečně dým a prach celé hrůzné divadlo zastřel a jen
hřímání děl, rachot pušek a válečný ryk bojujících bylo slyšeti. Pětkráte pronikli Rusové až
k Telnici pětkráte byli k Újezdu zpět zatlačeni. V Telnici zatarasili se Francouzové vozy, bylo
bojováno v domech, stodolách a sklepích. K 9. hodině přijelo několik pluk francouzské jízdy
od Rajhradu a seřadilo se na polích za telnickým mlýnem, ale několika ranami ruských děl
bylo donuceno postavení své opustiti. Před polednem potulovali se jednotliví ranění bez
ručnic a bez klobouků kol Začan a Třebomyslic, hledajíce úkrytu před projíždějícími
hlídkami. Viděli jsme, jak mnozí Francouzové od ruských kozáků zajati byli. Až potud byly
Začany a M ěnín od víru bitevního ušetřeny a my mohli jsme býti pouhými diváky. Ale po
2. hodině odpolední počali Rusové své postavení na návrší Prateckém opouštěti a ustupovati,
zanechavše v Začanském rybníku jen slabě zamrzlém na 200 děl, mnoho vozů se zavazadly a
střelivem vězeti, dali se směrem k M ěnínu a Otnicím. Rázem byl Vinohrádek a cesta pod ním
prchajícími Rusy pokryt. Strach podivný zmocnil se všech. „Zachraňte se!“ znělo odevšad.
Sběhli jsme z věže; ženy chápaly dítky své, muži uchopili starce a stařeny a vše se dalo na
útěk! Již za Půllány předběhli nás Rusové prchající jak jízdní tak i pěší, vše ve zmatku
promícháno. M ezi ně vmísili jsme se i my a prchali s nimi. Koule děl Francouzů, jež ze Staré
Hory na nás pálili, fičely nám nad hlavami, až se nám vlasy ježily a hrůzou pot na čele
vystupoval. M nozí měnínští utekli do Opatovic, jiní do Blučiny; mezi těmi byl i tamnější
farář, správce a učitel. M ěnín zůstal za paměti lidské snad poprvé liduprázdný!
Dne 4. t.m. opustili nepřátelé M ěnín i Začany a zaplašení jeho obyvatelé vplížili se
bázlivě ku svým příbytkům. První, co jsme spatřili, byly naše rozbořené příbytky plné
stuhlých mrtvol, bídných vychrtlých postav, z nichž některé vyčnívající vnitřnosti si
zatlačujíce a chroptíce zmíraly, jiné o hlt vody prosily, chtíce uhasiti žízeň, která je více než
děsné rány pálila a jimž ani té podati nebylo možno. Slzíce pozdravovali se obyvatelé, když
večer opět se sešli a vypravovali si navzájem úzkosti a nebezpečí, které zažili. Náš milovaný
mocnář strávil noc po bitvě u Slavkova spolu s carem ruským a velkoknížetem Konstantinem
v Heršpicích, malé to dědince u Slavkova v selském stavení, kdež tito vznešení hosté prostou
kmínovou polévkou a několika brambory uctěni byli, přičemž stolem jim byla obyčejná
putýnka vzhůru dnem obrácena.
Dne 8. t.m. navštívili jsme opuštěné bojiště. Hrůzy, které nám bylo spatřiti, nelze ani
vypsat. Tisíce mrtvol leželo jednotlivě i na hromadách, každá s děsným výrazem v tváři. Tu
ležela ruka, tu půl těla, tam opět bez hlavy trup. Tu vztahoval k nám mrzák svou zkrvavenou
ruku a řval o pomoc, onde jiný hrabal se ve své ráně zamrzlý v bahně po kyčle a prosil ve své
zoufalosti, abychom jej dorazili. S hrůzou opustili jsme to strašné místo bídy a spousty

navrátili se do svých pustých příbytků s pocity nejvyšší omrzelosti. Dne 9. t. m. byli padlí
pochováni a ranění do nemocnic do Brna, Sokolnic a Rajhradu dopraveni.
Počátkem ledna 1806 soustředila se armáda francouzská u Brna a 13. t.m. M oravu
opustila. Roku 1809 po veliké bitvě u Aspru a Vagram vtrhli opět Francouzové na M oravu.
Dne 14. července přišli též do Začan a M ěnína, tehdáž nepáchali však žádných násilností,
nýbrž vymáhali pouze potraviny, píci a jiné potřeby.
Brzy na to byl uzavřen mír a Francouzové odtáhli. Na památku zazděno je 5 dělových
kulí, které po bitvě nalezeny, ve štítě bývalého mlýna.
připravil Josef Sedláček, kronikář obce

Ohlédnutí za letošními žněmi.
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