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ÚVOD
Ing. František Poláček
starosta obce
Vážení spoluobčané,
začít úvodní slovo zpravodaje větou „Tak už nám skončily prázdniny“, vidím smutek v mnoha dětských očích.

Sloupek šéfredaktora
Mgr. Tomáš Kalla
Zatímco děti si během prázdnin užily zaslouženého volna, my
pracující, jsme kromě menšího provozu na silnicích a výrazně
vyšších venkovních teplot, marginální změny nezaznamenali.
Z mého pohledu je to možná i dobře, protože mě čeká menší šok

Proto raději napíši „Setkáváme se nad dalším číslem obecního
zpravodaje“. Zpravodaje, který shrnul uplynulé období, přidal
informace z obce, kultury a činnosti spolků a organizací.
Přeji Vám všem příjemný podzim, věřím, že si ještě užijeme babího léta, dobrého burčáku, a než se nadějeme, budou za dveřmi Martinské hody.

na začátku září, kdy se školáci teprve rozkoukávají a rozjímají jako
po dlouhém zimním spánku. Kdo si však určitě nevzal volno, je
místní zastupitelstvo, redakce a obvyklí přispívající do obecního
zpravodaje. Ti všichni pro Vás připravili nejen tohle číslo, ale i bohatý kulturní kalendář v posledním kvartálu roku 2019. Těšit se
proto můžete kromě Lampionového průvodu světlušek, či tradiční
Svatomartinské besedy, také na nově pořádající Taneční kurzy pro
začátečníky pod vedením tanečního mistra Libora Brožíka.

Z obce
Ing. František Poláček
starosta obce

Zeleň v obci
Na jaře letošního roku proběhlo kácení stromů v parku Na dolech. Tato akce byla provedena po konzultaci s arboristkou
a posouzení zdravotního stavu stromů. Při té příležitosti byla
započata postupná obměna parku tak, aby stromy byly různého
stáří a při budoucích zásazích postupně nahrazovaly staré nebo
nemocné stromy.
Ani naší obec neminula kůrovcová kalamita. Na návsi postupně
odumírají smrky, v parcích borovice a jedle. Je to smutný obraz,
ale tyto stromy musíme odstranit. Dále máme u specializované
firmy objednaný prořez vzrostlých stromů, zejména odstranění
uschlých větví, a úpravu korun některých lip tak, aby nebyly jednostranně zatěžovány.
Pracovníci obecního úřadu odstranili větve nad chodníky. V některých místech byly ponechány do doby, než z nich majitelé
sklidí úrodu.
Obec pokračuje s doplňováním zeleně v krajině. Letos byla provedena probírka stromů u Starého lesa a některé byly použity
na podsadbu v biokoridorech a na rybníku.
Byly vysázeny vzrostlé olše a jilmy u Ninja parku kolem odvodňovacího kanálu za hřištěm.
Předpokládáme, že bude nadále pokračovat výsadba zeleně
kolem obce. Proto byla ukončena nájemní smlouva na obecní
pozemky na „Dvavadacítce“. Příští rok bychom chtěli požádat
o dotaci pro výsadbu na těchto pozemcích na ploše 0,75 ha.

Flonky
My starší pamatujeme Flonky plné listnáčů, keřů a ovocných
stromů. Místo nedělních procházek a zimních radovánek
na „Prvním kopci a na „Koňáku“. Ta doba je dávno pryč. Švestky, dorancie, jabloně a třešně vzaly za své. Jen na horní hraně je
pár ořešáků. Jinak jsou to staré stromy, které nemají ke stovce
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daleko a kolem nich houštiny černého bezu a mirabelek. Po pozemkové úpravě v obci část Flonek (svah) připadla Biskupství
brněnskému a cesta s bývalým mlýnským náhonem Státnímu
pozemkovému úřadu. Po letní bouři a silném větru se jeden stoletý topol zlomil a leží přes cestu. Větrem byly ulámané silné
větve ze vzrostlých stromů. Protože je tato lokalita stále využívaná k procházkám a větve ohrožují bezpečnost obyvatel, tento
neutěšený stav jsem nahlásil na SPÚ. Obec při této příležitosti
tomuto úřadu nabídla, že pokud by byly pozemky převedeny
bezúplatně do majetku obce, a nebo aspoň za rozumných podmínek, obec by s pomocí dotací provedla údržbu a revitalizaci
oblasti. Bohužel v současné době tato akce není možná, ale
koncem roku se očekává novela zákona a možná se záměr podaří. Při osobní kontrole pracovnic SPÚ bylo konstatováno, že
takový stav neočekávaly a že bude nutné vyvolat další jednání,
jak v této situaci pokračovat.

Audit pojistných smluv
Obec pověřila společnost Eurovalley kontrolou uzavřených pojistných smluv pro obec a školu. Po této kontrole byl zpracován
návrh optimalizace pojistných smluv. Po schválení zastupitelstvem byly osloveny některé pojišťovny a požádány o cenové
nabídky. Z nabídek byla vybrána pojišťovna Alianz. Zastupitelé
také požadovali pojištění úrazu v mateřské školce, které nebylo součástí sdruženého pojištění. V tomto případu byla vybrána
Pojišťovna VZP, která poslala nejlepší nabídku.
Doufám, že nebudeme muset využívat tyto pojistky, ale člověk
nikdy neví…

Oprava věžních hodin
Pro plánovanou fasádu kostela Nejsvětější Trojice bylo kolem
věže postaveno lešení. Po upozornění jednoho z občanů, že
ciferník na severní straně věže nebyl při poslední opravě úplně
opraven, vypravil jsem se na průzkum. Zjistil jsem, že celkový
stav ciferníků věžních hodin je ve velmi špatném stavu. Proto
jsem situaci konzultoval s restaurátory. Jako následné řešení
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bylo navrženo odstranění původního číselníku a starého nátěru ciferníku. Měla následovat oprava zkorodovaného číselníku.
Zaměstnanec obce odstranil starý nátěr, vyspravil díry v ciferníku jako pozůstatek války a provedl několikavrstevný nátěr 2+1
speciální barvou lahvově zeleného odstínu. Vlastní číselník byl
původně z nalepovací folie. Navrženo bylo vypálení čísel z nerezového plechu, ty následně pozlatit. Stejným způsobem měly
být opraveny hodinové ručičky.
Grafik navrhl vzhled nového ciferníku, velikost a tvar číslic. Toto
vše zpracoval v počítačovém programu, a já se vypravil do
BEMETY. Tam jsem narazil na vstřícný tým a přes šibeniční termín v počítači zpracovali návrh pro laserové vypálení čísel ciferníků, výrobu jedné sady ručiček. Když bylo vše hotovo, vypravil
jsem se s tímto polotovarem za restaurátorem panem Hasíkem
do Širokého Dvora u Ladné, kde se svým synem provedl zlacení
hodinových ručiček a čísel ciferníku. Zlacení zvládli přes víkend
a našim úkolem bylo připevnit číselník a ručičky na ciferník hodin. To jsme začali realizovat v pondělí 12. srpna. Omezujícím
pro nás bylo to, že lešení z věže mělo být v poledne demontováno. Firma stavící lešení k nám byla vstřícná a demontáž
lešení o dvě hodiny posunula. Oprava hodin byla v minulosti
vždy financovaná z obecního rozpočtu. Změnou rozpočtových
pravidel jsme byli nuceni najít řešení, jak zakázku profinancovat. Z toho důvodu farnost jako vlastník kostela požádala obec
o dotaci ve výši 37 000,- Kč., ze kterých následně farnost faktury uhradila.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se na akci podíleli.
Grafikovi, restaurátorům, obecním pracovníkům a firmě BEMETA
DESIGN, s.r.o., která část své práce darovala sponzorsky.

Školství
Protože se naše obec rozrůstá, hledáme řešení, jak umístit
všechny místní předškoláky do mateřské školy. Obec nechala
zpracovat studii a projekt mateřské školky na školní zahradě.

Žatčanský zpravodaj 2019

V současné době zatím nebyl vypsán dotační titul na financování výstavby mateřských škol. Tím se nám zkracuje termín realizace záměru.
Možnosti financování konzultujeme s dotačními firmami.
Pokud bude dotační titul na stavbu mateřských školek vypsán
do konce roku, požádáme o dotaci. Pokud ne, další možností je
přístavba základní školy a jednu z tříd využít pro předškoláky.
Zde se rýsuje možnost financování ministerstvem financí.
Třetí variantou je přístavba montované třídy ke stávající mateřské školce. Zde by financování mohlo být s podporou MAS
Slavkovské bojiště. Naší snahou je najít co nejrychlejší řešení
pro rozšíření školky.
V letošním roce jsme neinvestovali do venkovních herních prvků ve školce také z toho důvodu, že zatím neznáme variantu
dalšího postupu stavby mateřské školky. Opravu herních prvků
realizujeme vlastními silami s obecními zaměstnanci, ale jejich
obnova nás stejně nemine. V případě úspěšné realizace školky
můžeme herní prvky přestěhovat na nové stanoviště.

KOUT
Na jaře letošního roku požádala obec o dotaci na rekonstrukci
silnice V Koutě ministerstvo pro místní rozvoj. O podobnou dotaci jsme žádali loni pro silnici na Ovčírně. Jak při loňské, tak
i při letošní žádost jsme uspěli, a byla nám na výstavbu přislíbena dotace ve výši 5 milionů korun. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele zakázky. Stavba musí být zahájena
ještě v tomto roce. Vím, že se někomu nebude líbit rozkopaná
ulice přes zimu, ale jinou možnost nemáme. Ukončení stavby
se předpokládá do května 2020. Obec se bude snažit umožnit obyvatelům ulice co největší přístup ke svým nemovitostem.
Vždyt´ i v jiných částech obce jsme stavěli nové komunikace.
Lidé se po dobu výstavby uskrovnili a odměnou jim jsou pohodlné silnice, které často vyřešily dlouhodobé problémy s prašností, vodou a údržbou.
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ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽATČANY ZA 2018
Rekapitulace příjmů, výdajů a financování

PŘÍJMY

Schválený rozpočet

11 386 000,00
Třída 1 - Daňové příjmy
352 000,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy
52 000,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy
164 600,00
Třída 4 - Přijaté transfery
z toho převody mezi vlastními účty = konsolidace
11 954 600,00
Příjmy celkem
PŘÍJMY CELKEM
(po konsolidaci)

11 954 600,00

Rozpočet
po změnách
(UR)
12 810 100,00
1 489 000,00
664 000,00
2 140 400,00

FINANCOVÁNÍ - třída 8
Změna stavu na bank. účtech prostředky minulých let (8115)
Prodej podílových listů
ČS Sporoinvest (8127)
FINANCOVÁNÍ CELKEM
Stavy na účtech:
ČNB (účet pro příjem dotací)
Komerční banka
Komerční banka – Kanalizace
Celkem na účtech

% plnění
UR

17 103 500,00

12 809 125,46
1 488 058,96
663 400,00
2 580 327,40
440 000,00
17 540 911,82

102,56

17 103 500,00

17 100 911,82

99,98

11 970 818,16
440 000,00
3 370 729,02
15 341 547,18

87,74
35,78
66,52

14 901 547,18

64,61

VÝDAJE
Třída 5 – Běžné výdaje
12 844 000,00 13 642 600,00
z toho převody mezi vlastními účty = konsolidace
Třída 6 – Kapitálové výdaje
7 144 000,00
9 421 200,00
Výdaje celkem
19 988 000,00 23 063 800,00
VÝDAJE CELKEM
19 988 000,00 23 063 800,00
po konsolidaci)
Saldo příjmů a výdajů
(po konsolidaci)

Výsledek
k 31. 2

99,99
99,94
99,91
120,55

-8 033 400,00

-5 960 300,00

2 199 364,64

-36,90

8 033 400,00

2 130 200,00

-6 029 505,04

-283,05

0,00

3 830 100,00

3 830 140,40

100,00

8 033 400,00

5 960 300,00

-2 199 364,64

-36,90

1. 1. 2018

31. 12. 2018

46 853,16
7 674 397,54
1 592,51
7 722 843,21

1 487 042,96
11 823 715,36
441 589,93
13 752 348,25

Podílové listy Sporoinvest

4 926 932,26

0,00

Termínovaný vklad J&T banka

2 000 000,00

2 000 000,00
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Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům
veřejné úrovně
Transfery (dotace) do rozpočtu obce za rok 2018:

Poskyt. Účel
JMK
Výkon státní správy
JMK
Technika na údržbu
zeleně
JMK
Požární automobil JSDH
MŠMT ZŠ – OP Výzkum, vývoj
MV
Zásahy jednotky SDH
VPS
Volba prezidenta ČR
VPS
Volby do ZO
Oprava místní komunikace
MMR
CELKEM

Pol.
4112

ÚZ
-

Poskytnuto
164 600,00

Vyčerpáno
164 600,00

Vratka
0,00

4222 00374

50 000,00

50 000,00

0,00

4222 00551
4116 33063
4116 14004
4111 98008
4111 98187
4116 17027

650 000,00
217 890,40
1 600,00
26 237,00
30 000,00
1 000 000,00
2 140 327,40

650 000,00
217 890,40
1 600,00
16 777,00
19 088,00
1 000 000,00
753 032,60

0,00
0,00
9 460,00
10 912,00
0,00
20 372,00

a) Transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu na výkon veřejné správy činil
164 600 Kč.
b) Jihomoravský kraj poskytl investiční dotaci z programu Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraj
pro rok 2018 na akci „Doplnění pomocné techniky pro údržbu zeleně v obci“ ve výši 50 000 Kč.
Byla zakoupena sestava VARI v celkové ceně 112 587 Kč. Konečné vyúčtování dotace bylo provedeno
k 31. 1. 2019.
c) Jihomoravský kraj poskytl investiční dotaci z dotačního programu Podpora jednotek SDH obcí JMK
na období 2017–2020 ve výši 650 000 Kč na „Zásahový požární automobil Tatra 815 CAS“. Byl zakoupen
od obce Ořechov v ceně 1 200 000 Kč, celkové náklady na pořízení činily 1 200 800 Kč. Dotace byla
vyčerpána v plné výši dle smlouvy a vyúčtována k 31. 12. 2018.
d) MŠMT poskytlo pro ZŠ a MŠ Žatčany neinvestiční dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání, prioritní osy 3 ve výši 217 890,40 Kč. Dotace bude vyúčtována školou přes zřizovatele
po ukončení projektu.
e) Ministerstvo vnitra – GŘ HZS ČZ poskytlo na výdaje jednotky SDH dotaci ve výši 1 600 Kč. Byla čerpána
na technickou kontrolu požárního vozidla.
f) Ze všeobecné pokladní správy prostřednictvím JMK byla poskytnuta neinvestiční dotace na volbu
prezidenta ČR ve výši 26 237 Kč, vyčerpáno bylo 16 777 Kč. Při finančním vypořádání v lednu 2019
byla vrácena nevyčerpaná částka dotace ve výši 9 460 Kč.
g) Ze všeobecné pokladní správy prostřednictvím JMK byla poskytnuta neinvestiční dotace na volby do
zastupitelstva obce ve výši 30 000 Kč, vyčerpáno bylo 19 088 Kč. Při finančním vypořádání v lednu 2019
byla vrácena nevyčerpaná částka dotace ve výši 10 912 Kč.
h) Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo z programu Podpora rozvoje regionů neinvestiční dotaci na akci
„Oprava MK č. 8c v obci Žatčany, místní část Ovčírna“ ve výši 1 000 000 Kč. Byla provedena oprava místní
komunikace na Ovčírně za celkové náklady 4 002 384,59, z toho stavební práce činily 3 784 184,59 Kč.

Žatčanský zpravodaj 2019
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Přehled poskytnutých dotací, darů a příspěvků
V roce 2018 poskytla obec Žatčany ze svého rozpočtu tyto dotace, dary a příspěvky:
Příjemce
ZŠ a MŠ Žatčany, příspěvková organizace
Sportovní klub SK Žatčany (VPS)
TJ Sokol Žatčany (VPS)
Orel jednota Žatčany (VPS)
Modelářský klub ALKA
Junák – středisko Tumulus Újezd u Brna
Myslivecký spolek Žatčany
Sbor dobrovolných hasičů Žatčany
Misijní klubko
Linka bezpečí
Narozené děti v roce 2017 (Vítání občánků)
Žáci ZŚ Žatčany
Kordis JMK a.s.
Město Židlochovice
Město Židlochovice
Město Židlochovice
DSO Region Židlochovicko
DSO Region Cezava
Domov pro seniory Sokolnice
CELKEM

Účel
Provozní příspěvek
Činnost a opravy majetku
Opravy a provozní náklady
Opravy a provoz orlovny
Dar na činnost
Dar na činnost
Dar na činnost
Dar na činnost
Dar na činnost
Dar na činnost
Dar narozenému dítě
Příspěvek na žáka školy
Dopravní obslužnost
Přestupková agenda
SPOD
Rušení TP
Příspěvek do DSO
Příspěvek do DSO
Dar na činnost

Kč
1 252 000,00
32 226,00
170 000,00
115 000,00
15 000,00
8 000,00
4 000,00
5 000,00
8 000,00
3 000,00
90 000,00
35 000,00
48 885,00
12 160,00
4 245,00
760,00
9 020,00
32 496,11
10 000,00
1 854 792,11

Sportovnímu klubu SK Žatčany byla poskytnuta dotace ve výši 45 tis. Kč, v prosinci 2018 vrátil na účet obce
nevyčerpanou částku ve výši 12 774 Kč.
Všechny dotace uzavřené na základě veřejnoprávní smlouvy byly k 31. 1. 2019 vyúčtovány.

Investiční (kapitálové) výdaje za rok 2018
Název
Vodovodní přípojky občanů (4x)
Chodník Malá Niva
Rekonstrukce komunikace Malá Niva
Zpevněná plocha ulička Mazurkievič - projekt
Cyklostezka Újezd u Brna – prodloužení SP
Veřejné osvětlení tenisového hřiště
Výstavba mateřské školy a přístavba školy – studie, výběrové řízení
Ninja park – dopadová plocha (kůra)
Naučná stezka „Žatčany včera a dnes“
Nákup pozemků
Dešťová kanalizace Kout
Zásahový požární automobil Tatra 815 CAS
Sestava VARI
Celkem kapitálové výdaje
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Kč
25 782,00
685 311,52
128 744,00
32 800,00
1 000,00
20 000,00
90 750,00
7 139,00
223 523,50
837 972,00
640,00
1 200 800,00
116 267,00
3 370 729,02
Žatčanský zpravodaj 2019

Rozpočet obce na rok 2018 byl schválen zastupitelstvem obce na zasedání dne 13. 12. 2017 jako vyrovnaný se zapojením přebytku minulých let ve výši 8 033400 Kč. Hospodaření obce skončilo přebytkem ve výši
2 199 364,64 Kč. Výstavbu chodníku a rekonstrukci místní komunikace k Nivě se podařilo zahájit až koncem
roku 2018, proto se její dokončení přesunulo do roku 2019.
Z rozpočtu se nepodařilo čerpat prostředky na tyto plánované akce: rekonstrukce silnice a výstavba dešťové kanalizace v Koutě, chodník k zastávce U mlýna, rekonstrukce stavidla rybníka, projekt stavby MŠ. Práce
na těchto akcích plynule pokračují a jsou zařazeny do rozpočtu roku 2019.

Hospodaření s majetkem
Investiční akce
Do majetku obce byly zařazeny dokončené
stavební investiční akce:
Osvětlení ulice NIVA
863 000,00 Kč
Osvětlení víceúčelového hřiště
317 950,32 Kč
Dešťová kanalizace Šanhaj
960 549,02 Kč
Rekonstr. komunikace Šanhaj
2 036 013,41 Kč
Herní prvky Ninja parku
259 706,00 Kč
Herní prvky dětské hřiště Šanhaj
105 285,00 Kč
Naučná stezka „Žatčany včera a dnes“ 271 195,50 Kč
Na nedokončeném dlouhodobém majetku /účet 042/
má obec k 31. 12. 2018 rozpracované investiční akce
v hodnotě 2 138 053,02 Kč.
Pokračuje příprava na výstavbu dešťové kanalizace
a rekonstrukce silnice v Koutě. Probíhají projektové
práce na výstavbu nové MŠ a přístavbu ZŠ, výstavba
je plánovaná pouze za předpokladu obdržení dotace.

Opravy majetku
Opravy majetku byly investice ve výši4 154 471,59 Kč.
Hlavní částku z toho tvořila oprava silnice na Ovčírnách, kde na stavební práce bylo vynaloženo
3 784 184,59 Kč. V ostatních případech se jednalo
o běžnou údržbu a opravy obecního majetku.

Pozemky a nemovitosti
V roce 2018 provedl KN výmaz zástavního práva
na pozemky ve prospěch SFŽP, neboť obec již splatila v roce 2017 půjčku na kanalizaci. Obec prodala
pozemek p. č. 466/2 o výměře 119 m2 (orná půda).
Do svého vlastnictví koupila obec pozemky parc.
č. 3193 o výměře 28 197 m2 (orná půda) a parc.
č. 3194 o výměře 2 839 m2 (orná půda).
Obec prodala firmě Itself s.r.o. Brno síť elektronických
komunikací (kabelovou televizi).

Finanční prostředky
V roce 2018 nebyly čerpány žádné úvěry, půjčky a finanční výpomoci.
Obec má založený termínovaný vklad na dva roky
(do 19. 6. 2019) ve výši 2 mil. Kč s úrokem 0,40%.
Na konci roku obec prodala podílové listy Sporoinvest u České spořitelny za 4 910 200,80 Kč (pořizovací cena 3 830 140,40 Kč, zisk 1 080 060,40 Kč).
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Na běžných účtech má zůstatek ve výši
13 752 348,25 Kč. Od roku 2018 začala obec tvořit
rozpočtovou rezervu na obnovu vodovodu a kanalizace celkem ve výši 440 000 Kč.

Hospodaření příspěvkových
organizací zřízených obcí
Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace, Žatčany č. p. 20
Obec poskytla škole v roce 2018 příspěvek (transfer)
na provoz ve výši 1 252 000 Kč, Jihomoravský kraj
poskytl příspěvek ve výši 4 411 574,00 Kč.
Základní škola a Mateřská škola, Žatčany vykázala
za účetní období roku 2018 hospodářský výsledek
ve výši 19 955,74 Kč. Hlavní činnost skončila se ztrátou
ve výši 74,26 Kč. Tato ztráta byla kryta doplňkovou
činností, ve které byl vykázán kladný hospodářský
výsledek ve výši 20 030 Kč.

Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření
Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2018 jsme nezjistili žádné chyba
a nedostatky. Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písmena b) zákona č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění
pozdějších předpisů, jsme neidentifikovali žádná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření
obce Žatčany v budoucnosti.
Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu obce Žatčany a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku obce Žatčany:
• Podíl pohledávek na rozpočtu
0,04 %
• Podíl závazků na rozpočtu
1,62 %
• Podíl zastav. majetku na celk. majetku
0,00 %
Obec Žatčany na konci roku 2017 splatila půjčku od SFŽP na výstavbu kanalizace v celkové výši
4 402 600 Kč. Půjčka byla zastavena nemovitým majetkem v celkové výši 6 310 420,09 Kč. Zástava byla
zrušena v roce 2018.
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ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTOU
OBCE ING. JIŘÍM RYBOU
Mgr. Tomáš Kalla

Čemu by ses rád v probíhajícím období nejvíce věnoval?
Moje profesní oblast zájmu je informatika a srdcová záležitost je
folklór, hudba a obecně kultura, takže hlavně v těchto oblastech
bych chtěl být obci prospěšný.
Kromě výše zmíněných, je tu nějaký problémový okruh,
který považuješ za důležitý?
Je jich řada. Třeba vzdělání – školka a škola v obci. Tam
vidím, že se potýkáme na jedné straně s malou kapacitou školky
a na druhé straně s tím, že řada školáků ze Žatčan nám odchází na první stupeň ZŠ jinam. Přitom škola je dobře vybavená,
na náročnější malotřídní výuku máme zkušené paní učitelky,
a i podle výsledků srovnávacích testů si děti po absolvování
naší školy vedou dobře. Školní organismus je jako téma zároveň i nejkomplexnější, nejcitlivější a všemi velmi sledovaný
a snadno kritizovaný. Máme už také jako obec svou smutnou
pověst, že to u nás učitelé a ředitelé nemají lehké. Proto držím palce všem zainteresovaným, ať najdou správnou míru a ať
škola v Žatčanech dál roste a vzkvétá.

Jiří Ryba, narozen 26. 4. 1980
je žatčanským rodákem, synem MVDr. Jiřího Ryby
a MVDr. Lydie Rybové, rozené Kratochvílové.
Po studiu na brněnském gymnáziu Táborská absolvoval VUT Brno,
obor informatika, odkud má titul Ing.
S manželkou Mgr. Lucií Rybovou, rozenou Kolářovou,
má dvě dcery – Kateřinu na druhém stupni ZŠ
a mladší Terezu ve školce.

Doposud jsme v zastupitelstvu vídali pouze tvého otce
a bratra, je tohle tvoje první kandidatura?
Není, poprvé jsem kandidoval za Sokol v předchozích volbách
v roce 2014, tehdy neúspěšně.
Co tě vedlo k tomu umístit svoje jméno na kandidátku i nyní?
Zní to možná hloupě, ale touha přispět svým dílem ke správě
obce, a taky určitě vzor a přesvědčovací schopnosti mého otce,
který sám v obecním zastupitelstvu řadu let působil. Další faktor
byl pokusit se navázat na bratra, který se v tomto období chtěl
po dvanácti letech stáhnout a nechal se na kandidátku napsat
jen pod podmínkou, že bude na posledním místě. To mu, jak
víme, nakonec nepomohlo, a je v zastupitelstvu opět na další
4 roky, z čehož mám, přiznávám, radost.
Počítal jsi od začátku, že by ses mohl do zastupitelstva
dostat a rovnou zastávat post místostarosty?
S variantou, že se dostanu do zastupitelstva, jsem díky zařazení
na druhé místo na kandidátce už i trochu počítal, ale že mi bude
po volbách nabídnut post místostarosty, jsem rozhodně nečekal. Vnímám to jako velkou čest, ale i závazek. Probral jsem
to s několika veterináři, s bývalými místostarosty, nechal si to
schválit manželkou i dětmi. Vybojoval jsem velký boj se svým
introvertním já a nakonec jsem si řekl, že, co mě nezabije, to
mě posílí.
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Pak jsou tu další problémové oblasti, které se stále dokola opakují a dotýkají se nás všech. Ať už infrastruktura a špatný stav
komunikací v obci nebo aktuální téma třídění odpadů. Případně
ze soudku mezilidských vztahů, kde se stále potýkáme s tím, že
ne všichni pejskaři uklízí při venčení hromádky po svých čtyřnohých kamarádech.
Vidím, že tématu o pejskařích jsme se nevyhnuli ani v tomhle čísle. Pověz nám teď něco o sobě, v jakém oboru pracuješ?
Pracuji jako programátor. Asi 4 roky jsem dělal ve firmě, kde
jsme vyvíjeli grafický informační systém, pak jsem 7 let pracoval
v oboru kurzových sázek, a teď čtvrtým rokem dělám na aplikacích pro pojišťovnu Axa.
Z vlastní zkušenosti vím, že skloubit všechny povinnosti
dohromady je časově náročné, zbývá ti čas na relax?
Je pravda, že s časem je to teď čím dál horší. Ale ano. Rád se
občas podívám na dobrý seriál. A nečekal bych, že to někdy
řeknu, ale baví mě třeba čistit si hlavu při práci na zahradě. Dřív
jsem stíhal také chodit s partou na volejbal do orlovny a na hřiště, ale to už se mi poslední rok nedaří. Každopádně pokud jde
o to dobít baterky, tak u mě nic nepředčí muziku.
Čemu se ještě věnuješ ve volném čase?
Významný čas věnuji hudbě. Nejčastěji sáhnu po akordeonu,
hraju každé pondělí na zkoušce v naší muzice „začanských
mužáků“, občas doprovázíme na vystoupeních i spřátelenou
újezdskou Rozmarýnu a poslední tři roky jsem členem místní
nadějné „luftkapelle“ JUTOLÁNKA. Mám velké štěstí, že mě ty
věčné zkoušky a vystupování rodina trpí, ba dokonce mě ještě
i podporuje.
Co bys na závěr vzkázal našim občanům?
Asi ať si užijí dobu burčáku a blížícího se babího léta, ať si nenechají nikým zbytečně kazit náladu a ať třídí odpad.
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ROZVOJ OBCE
Setkání k rozvoji obce a tvorba
programu rozvoje
Ing. Jan Binek, Ph.D.
předseda Rozvojového výboru obce
V neděli 17. listopadu od 16 hodin se v orlovně uskuteční
diskuzní setkání s obyvateli k připravovanému programu rozvoje obce na období 2020–2023. Přijďte si pohovořit o plánovaných záměrech a dozvědět se další informace z aktuálního
dění v obci. Na setkání budou okomentovány i vybrané podněty
z letošního dotazníkového šetření.
Úvodním krokem přípravy nového programu rozvoje bylo dotazníkové šetření. Podněty ze šetření jsou zohledněny v návrhu
programu, stejně tak se jimi bude postupně zabývat zastupitelstvo na svých jednáních.
Garantem přípravy programu rozvoje je rozvojový výbor. Ten
na svých zářijových a říjnových setkáních sestavuje návrhy
rozvojových aktivit. Východiskem je návrhová část stávajícího
programu, z níž jsou převzaty nedokončené úkoly a doplněny činnosti nové. Zde výbor čerpá z řady tematických diskuzí
a podkladů, která řešil na svých dřívějších jednáních. Navržené
záměry potom diskutuje a upravuje zastupitelstvo. Finanční záležitosti budou laděny na obvyklém listopadovém společném
setkání rozvojového a finančního výboru. Takto připravený podklad bude zveřejněn na webu obce a představen obyvatelům
na diskuzním setkání. Program rozvoje by měl být schválen
na prosincovém jednání zastupitelstva obce.

Vyhodnocení dotazníkového šetření 2019
Ve dnech 7. června až 8. července 2019 proběhlo již třetí dotazníkové šetření názorů obyvatel (předchozí šetření byla v letech
2015 a 2011). Své názory vyjádřilo 190 občanů (135 elektronicky
a 55 na papírovém formuláři. Při 729 obyvatelích starších 15 let
jde o návratnost 26 % (v roce 2015 to bylo 20 %). Žen odpovědělo tentokrát více než mužů (55,2 % oproti 44,8 %). 51,2 %
respondentů byla ve věku 30–49 let, 39,2 % z nich žije v obci
od narození. Zastoupení odpovědí z různých částí obce bylo poměrně vyrovnané. Ze všech částí s výjimkou ulice Nesvačilské
a Ovčíren odpovědělo alespoň 20 osob. Ne všichni respondenti
odpověděli na všechny otázky.
Úvodní otázka tradičně zjišťovala spokojenost se životem
v obci. Celkem 93,6 % obyvatel se v obci žije velmi dobře či
spíše dobře. Jde o nemalý nárůst oproti šetření v roce 2015,
kdy se takto vyjádřilo 86,4 % obyvatel.
Obyvatelům obce se nejvíce líbí bohatá nabídka kulturních,
folklorních a jiných akcí v obci (nejméně často to uváděli rodáci) a také podoba návsi. Oceňují klidný život v obci (ve větší
míře ti, co se do obce přistěhovali).
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Nejvíce se obyvatelů nelíbí nedostatky v dopravě, zejména
stav silnic s důrazem na hlavní silnici přes obec, či intenzita dopravy přes obec. Kritika stavu silnic se nicméně oproti šetření
v roce 2015 významně snížila. Druhým nejproblematičtějším tématem jsou „psi“ v podobě jejich exkrementů po obci a jejím
okolí a také chování psů, či jejich majitelů. K nedostatkům silnic
byli kritičtější nově přistěhovalí, naopak psi obtěžovali více ty,
co v obci žijí delší dobu. Ty, co se do obce přistěhovali v dospělosti a zejména v posledních 5 letech, trápil i např. provoz
modelářského letiště a odpadové hospodářství (8 a 7 podnětů).

Nějakou chybějící službu uvedlo 142 respondentů (75 %). 52
z nich uvádí poštu, 32 lékaře, 34 restauraci (resp. hospodu,
kde by se vařilo) /kavárnu/ cukrárnu a 13 bankomat. Tyto služby
žádají občané dlouhodobě. Vzhledem k velikosti obce jde ale
o obtížně řešitelné záležitosti.
Podněty pro zastupitele byly velmi různorodé. Hlavními úkoly
pro zastupitele jsou dle zapojených občanů zejména realizace
dopravních staveb (silnice i cyklostezky) a řešení dopravních
problémů, zlepšování stavu životního prostředí (zejména výsadba zeleně) a rozvoj mateřské a základní školy.
Obec by měla dle většiny respondentů přednostně investovat do oprav silnic. Dále je často zmiňováno řešení kapacity
mateřské školy, zlepšení odpadového hospodářství či zlepšení
dopravního napojení na okolní obce.
Klíčovou otázkou byla budoucí velikost obce. Se 43 % dominuje názor, že by obec měla zůstat přibližně stejně velká,
resp. by se dle 33 % respondentů měla rozrůstat maximálně
do 1000–1100 obyvatel.
Dostupnost obce veřejnou dopravou hodnotí 38 % účastníků šetření jako dobrou (v roce 2015 to bylo 56 %, i když
počty spojů se v podstatě neměnily; zde se patrně projevuje
určitý vliv vlakové výluky a náhradní autobusové dopravy), 35 %
jako ucházejí s určitými výhradami. Špatná se zdála pouze 14
osobám. 17 % osob nedovedlo problematiku posoudit, pravděpodobně z důvodu, že veřejnou dopravu nevyužívá. Hlavními
uvedenými výhradami k veřejné dopravě byly, že některé spoje
v obci nezastavují, že jsou problémy s návazností spojů linky 151
a že je nedostatečná doprava o víkendu, zejména ve večerních
hodinách.
Hodnocení mezilidských vztahů zaznamenalo další zlepšení.
Mezilidské vztahy v Žatčanech považuje za velmi dobré 16 %
respondentů, za docela dobré 69,1 % (v roce 2015 to bylo 8,3 %
a 54,1 % a v roce 2011 pouze 2,9 % a 36,3 %). Součet hodnocení
„velmi dobré“ a „docela dobré“ se z 62,4 v roce 2015 zvýšil
na 85,1 (v roce 2011 to bylo pouze 39,2 %). Hodnocení ne moc
dobré uvedlo pouze 19 osob a jako špatné hodnotila vztahy
pouze 1 osoba.
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Odpovědi na další tematicky více zaměřené otázky budou
rozebrány v příštím čísle zpravodaje. Pro úplnost z dalších
otázek uvedu pouze hlavní výsledky. Webové stránky obce sleduje alespoň jednou za týden 34 % občanů. Nejoblíbenější částí
obecního zpravodaje jsou informace z obce. Přibližně 80 % občanů třídí plasty, sklo, či papír. Současný stav třídění odpadů
vyhovuje 37,5 % obyvatel.
Detailnější výsledky ze šetření najdete na webových stránkách obce. Postupně se ve zpravodaji také budu vracet k vybraným tématům, či konkrétním podnětům a věnovat se jejich
detailnějšímu komentáři.
Chtěl bych poděkovat všem občanům, kteří se do šetření
zapojili. Vaše podněty jsou pro nás velmi cenné. Šetření
bylo pečlivě vyhodnocováno a s podněty se bude pracovat jak
v rámci programu rozvoje, tak při běžné činnosti obce. Předběžné výsledky byly již na zastupitelstvu diskutovány a v dalších

měsících se budou zastupitelé postupně věnovat jednotlivým
tématům podrobněji.

historie Žatčan
FLORIÁNŮV KŘÍŽ
Josef Sedláček
bývalý kronikář obce
Před vchodem na hřbitov stojí památkově chráněný kamenný
kříž, jehož postavení se většinou uvádí v roce 1766. Je to vůbec
nejstarší kříž v obci. Nejasnosti kolem roku postavení kříže, nápisu na kříži a jeho dárci mě vedli k hlubšímu zkoumání starších
písemností kolem tohoto kříže.
Rok postavení kříže
V některých pramenech je postavení kříže uváděno rokem 1777,
v jiných zase 1775. Držme se Památkového ústavu v Brně, který
uvádí, že byl kříž postaven v roce 1766, jak to vyplývá ze zašifrovaného letopočtu v latinském nápisu na kříži. Římské číslice
jsou uváděny velkými písmeny a jejich součet seřazený od nejvyššího čísla uvádí letopočet.
SaLVtIs IMaGo FILII DeI Propter Nos HorrentIa PatIetIs
PIe EreCta A FLorIan
Letopočet v nápisu podle číslice římských číslic:
LVI IM ILII DI I II I C LI
Převedeno na latinská čísla od nejvyššího k nejnižšímu číslu:
M
1000
D
500
C
100		
LLL (3x50)
150
V
5
IIIIIIIIIII (11x1)
11
1766
Nápis na kříži
Je psán latinsky. Někdejší náš duchovní správce P. Peňáz uvádí české znění nápisu takto: „Obraz spásy syna Božího pro
nás krutě trpícího. Zbožně postaven od Floriána. Letopočet
MDCLLLVIIIIIIIIIII – 1766.“ Bývalý kronikář obce Josef Zezula
uvádí, že kříž byl vytesán z jednoho kamene v kamenolomu
v Moravském Krumlově.
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Dárce kříže
Kdo byl tím neznámým dárcem, který je na kříži neadresně
uváděn jako Florián? Proč je jeden postaven u našeho hřbitova a druhý, téměř stejný v Újezdě, z tesaného kamene, s úplně
stejným latinským nápisem?
Na tyto otázky jsem hledal odpověď přes žijící příbuzné toho
Floriána, ve staré újezdské farní kronice a také v matrice narozených v naší obci. Vyplynulo z toho, že dárcem byl Ferdinand
Florián, nar. 12. 1. 1696 v Žatčanech (jeho rodiče Václav a Marie
byli pochováni na našem hřbitově). Ještě v roce 1728, ve svých
Žatčanský zpravodaj 2019

32 letech žil v Žatčanech, jak to uvádí záznam v gruntovní knize
Újezda z roku 1756:
8. února 1728 Ferdinand Florián, soused ze Zatčan, prosí vrchnost, aby si směl vystavět nový sklep pod kaplí sv. Antonína
Paduánského v Újezdě.“
Zřejmě se potom do Újezda přiženil a začal tam vinařit. S první
manželkou Barborou a později s druhou Paulinou žili v domě
č. 17. V újezdské farní kronice dne 25. 5. 1791 je zápis z jednání
o prodeji kaple sv. Antonín na Staré Hoře. Poslední věta tohoto
záznamu uvádí doslovně:
Před kaplou stojí kříž kamenný, který dal postavit pan
Ferdinand, bývalý na preshausu č. 17. V letáčku farního úřadu
Újezda k 50. výročí znovuvysvěcení kaple sv. Antonína Paduánského vydaného v roce 1996 je ke kříži uveden tento text:
Tento kříž stál původně před kaplí sv. Antonína Paduánského nad Újezdem. Když byl v roce 1799 zřízen za Újezdem
druhý újezdský hřbitov (první byl od nepaměti po obvodu
kostela), byl tento kříž snesen od kaple sv. Antonína a umístěn na tomto druhém hřbitově, kde dodnes stojí.
Když si podrobněji prohlédneme kříž stojící uprostřed parku
bývalého hřbitova naproti Sokolovny v Újezdě s křížem před
hřbitovem v Žatčanech, zjistíme téměř naprostou shodu provedení, stejný materiál a úplně totožný latinský nápis na kříži

O PŮVODU NÁZVU OBCE ŽATČANY
Vladimíra Sedláčková
kronikářka obce
Od první písemné zmínky (1131) se název obce měnil. Jak píše
historik Ladislav Hosák, mohl se první známý název odvozovat
od zakladatele rodu Satcana (Žatce), jehož potomci se nazývali
Satcane.
Uvádí i druhou domněnku vycházející ze zaměstnání obyvatel, kteří byli žatci, ačkoliv by v tom případě jméno obce znělo
Žatce. Během staletí se název vyskytoval v mnoha obměnách
a zkomoleninách, až v roce bitvy u Slavkova (1805) se objevuje
název Zatčanský rybník, o rok později je obec nazývána Začany.
Tento název se objevuje také v obecní pečeti z roku 1900
a v pozemkové knize.
V roce 1918 došlo ke konečnému názvu Žatčany potvrzenému
zákonnou normou, i když by se nám lépe líbilo, psalo a vyslovovalo Začany.
Rok

název

1131 Satcane
		
		
		
1247 Zenzans
		
1248 Schezans
		
1268 Zezans
1320 Czeczans
1338 Czeizans

událost, pramen
Výčet církevního majetku na Moravě
v listině olomouckého biskupa Zdíka,
kde je ves uvedena jako příslušenství
kostela brněnského
Papež Inocenc III. dovoluje obsadit faru
sv. Martina po odchodu plebána Kunráta
Král Václav I. dovoluje, aby se trh na lovnou
zvěř konal opět v biskupské obci Žatčany
Vlastivěda moravská
Rejstřík lén biskupských
Vlastivěda moravská
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i s datováním 1766. Můžeme tak s jistotou tvrdit, že dárcem
obou křížů je právě Ferdinand Florián.
Pořízení obou křížů muselo být finančně značně nákladné. Pan
Florián byl bohatý, jak to dosvědčuje jeho závěť, kterou nechal
sepsat několik dní před smrtí v roce 1766. V ní odkazuje své
dceři 3 tisíce zlatých, manželce 1 tisíc zlatých a další nemovitosti, jiným příbuzným a přátelům finanční částky, některých
např. i bečky vína. Z toho můžeme usoudit, že si mohl dovolit
zhotovení křížů financovat. Opis závěti vlastní jeho dosud žijící
vzdálená příbuzná paní Olga Floriánová z Újezda.
Z výše uvedeného vyplývá, že jako žatčanský rodák Ferdinand Florián pamatoval na své rodiště i na Újezd, kde pobýval
a vinařil až do smrti. Zemřel v roce 24. 4. 1766, byl pochován
na újezdském hřbitově. Nakonec odborný popis žatčanského
kříže od Památkového ústavu v Brně:
„Barokní kříž vytesán z mušlového vápence. Na čtvercové jednostupňové základně stojí hranolový sokl s nápisem ukončený
profilovou římsou, na něm na vybrané podnoží masivní kamenný kříž s tělem Kristovým a nápisovou blanou. Mírně prověšená
figura Krista má hlavu s trnovou korunou přikloněnou k pravému rameni. U paty kříže je vytesán vysoký reliéf klečící postavy
Panna Marie Bolestné. Autor neznámý.
Kříž slohu raného lidového baroka z roku 1766 je zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních památek pod registračním
číslem 1101/3.“

1338 Cetzans
		
		
		
1366 Zetsan
1369 Czeczans
1389 Czeczans
		
1390 Sazan
1408 Zaczan
1550 satzan
1750 Ssaczan
1805 Zatčany
1806 Začany
		
1856 Sačany
1859 Sacžan
1900 Začany
1918 Žačany
1918 Žatčany
1925 Žatčany
		
		
Názvy německé:
1888 Satschan
1939 Satschans

Papež Bonifác poroučí olomouckému
biskupovi, aby nemanželský syn Jana ze
Žatčan byl dispensován od nemanželského
původu, aby týž se mohl stát duchovním
Vlastivěda moravská, místopis II.
Vlastivěda moravská, místopis II.
V lenním rejstříku je jmenován Hereš
ze Žatčan
Vlastivěda moravská
Vlastivěda moravská, místopis II.
Nejstarší obecní typář (pečeť) z pol. 16. stol.
Novější obecní pečeť z l. pol. 18 stol.
V době bitvy u Slavkova (Zatčanský rybník)
Přípis Vrchnostenského úřadu chrlického
k událostem po bitvě u Slavkova
Úmrtní list
Mapka J. Edera z Kroniky Židlochovic
Obecní pečeť, úřední název do r. 1918
Pozemková kniha
Úřední název od vzniku Československa
Podle zákona ze dne 14. 4. 1920 č. 266 Sb.,
vlád. naříz. z 25. 8. 1921 č. 324 Sb. a výnosu
min. vnitra ze dne 17. 11. 1924
Pozemková kniha
Za Protektorátu Čechy a Morava

Čerpáno z knihy „Z historie obce Žatčany“, sepsané kronikářem
Josefem Sedláčkem.
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folklór
ZAČANŠTÍ MUŽÁCI
Vladimíra Sedláčková
V pátek 10. května navštívili Mužáci Domov pro seniory v Sokolnicích a zazpívali a zahráli přítomným klientům pro dobrou náladu a potěšení; mimo svůj kmenový repertoár zpívali i písničky,
které si všichni mohli zazpívat společně.
Ve středu 29. května se Mužáci zúčastnili tradiční přehlídky
Brněnsko tančí a zpívá v Brně na Dominikánském nám., kde vystoupili se souborem Rozmarýna z Újezda u Brna ve společném
pásmu písniček vybraných z Guberniální sbírky. Dovolte malou
odbočku:
V letošním roce si připomínáme 200. výročí vzniku Guberniální
sbírky. Z podnětu Společnosti přátel hudby ve Vídni se v roce
1819 uskutečnila ve všech zemích bývalé rakouské monarchie
rozsáhlá sběratelská akce, která byla jedním z pokročilých
článků zájmu o lidovou poezii a hudbu, narůstajícího v Evropě
od poloviny 18. stol. Ke shromažďování materiálu na Moravě
vyzval zemský gubernátor A. B. Mitrovský jednotlivé krajské
hejtmany a církevní úřady 16. dubna 1819.
Sbíraly se především:
1. Lidové písně světské
2. Melodie národních tanců
3. Písně kostelní

po čtrnácti dnech. Sběrateli byli především učitelé, varhaníci
a lidoví písmáci a museli práci pro guberniální sbírku konat
bezplatně. Dne 28. července byla většina příspěvků již hotova
a Mitrovský požádal o vyhotovení zápisů ve dvou exemplářích;
jeden pro vídeňskou Společnost a druhý po nedávno založené
Františkovo muzeum Brně. Jistou nedbalostí však některé rukopisy v obou exemplářích zůstaly v Brně, nebo zase některé byly
odeslány jen do Vídně. Po uzavření akce byl sebraný materiál
zhruba roztříděn a uložen ve vídeňském archivu Společnosti přátel hudby, část moravských zápisů v archivu Františkova
muzea v Brně, zatímco materiál z Čech vůbec neopustil Prahu.
Zhodnocení Guberniální sbírky mělo vůbec zvláštní osudy.
Výsledky akce se na veřejnost ve své době vůbec nedostaly.
Pouze v Čechách použil část sebraných zápisů ve své anonymně
vydané sbírce České národní písně J. Rittersberk (1825) , aniž se
však o sběratelské akci 1819 vůbec zmínil. Teprve o sedmdesát
let později na ni poprvé upozornil Fr. Bartoš a jiní. Celá sbírka
vzbudila zvýšenou pozornost až v jubilejním roce 1969.
Z těchto materiálů Mužáci i Rozmarýna vybírají do svého repertoáru dávno zapomenuté písničky.
Dále se Mužáci zúčastnili čepení nevěsty na soukromé svatbě, byli zazpívat žatčanskému občanu panu Václavu Klanicovi
k jeho významnému životnímu jubileu v Domově u sv. Františka v Újezdě u Brna a koncem srpna se vypravili do Prahy na
vystoupení v rámci Kulturního léta v Senátu. O jejich účasti je
pojednáno v následujícím článku.

Sběr se rozběhl neuvěřitelně rychle. První příspěvky došly už

1 2 /24

Žatčanský zpravodaj 2019

ŽATČANSKÉ HODY
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Daniel Fiala
hlavní stárek
Naše hody pro mě vždy byly srdeční záležitostí. O těch letošních
to platí dvojnásob, protože jsem měl tu čest vzít na sebe náročnou, ale zato nádhernou funkci hlavního stárka. Spolu s Barborou Růžičkovou jsme koncem zimy přebrali toto žezlo, když si
nás žatčanská chasa zvolila do svého čela. Potom mohl začít
maraton zařizování, domlouvání, vymýšlení, nacvičování tanců
a zpěvů, shánění stárků (ukázalo se, že máme na vesnici málo
chlapců, takže některá děvčata musela hledat mezi „přespoláky“) a vůbec, celkově jsme se snažili naladit na folklórní notu,
aby to všechno mohlo vyvrcholit v polovině června.
Pro chasu a některé ochotné pomocníky začaly hody už ve středu 12. 6., kdy se vyjede pro máju. Hledání vyhovujícího stromu letos trochu zkomplikovala epidemie kůrovce a samotný
převoz zbrzdila havárka na cestě. Avšak, díky zkušenému
řidiči a obecně panující dobré náladě se podařilo máju dovézt
na žatčanskou náves. Tam ji chlapci opracovali, děvčata nazdobily, a v pátek 14. 6. ji spojenými silami, s výpomocí nejen z naší
vesnice, postavili. Hody mohly začít.
První předhodová zábava začala v sobotní večer. Počasí nám
přálo, kapela Na2fáze hrála skvěle, účast byla velmi hojná – co
víc si přát. Dokonce se na noční obloze objevil i ohňostroj (to
překvapilo nejen účastníky zábavy, ale taky její organizátory).
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A plynule (pro některé doslova) se přešlo k hodové neděli, konkrétně ranní mši svaté, která je vždy velkým zážitkem.
Ať díky přítomnosti krojovaných nebo celkové sváteční atmosféře. Po mši se počká na příjezd Lácaranky, naší už tradiční
nedělní muziky, s kterou se chlapci z chasy vydají po celé vesnici, aby dali všem vědět, že hody začaly. To pravé veselí začne
až odpoledním průvodem, který tentokrát vycházel od domu
hlavní stárky na Šanhaji. Za hlasitého juchání, hudby i zpěvů
se prochází vesnicí a atmosféra se ještě stupňuje, když průvod
dorazí na zaplněnou náves, pod máju. Tady hody schválil i pan
starosta, když hlavnímu stárkovi předal hodové právo a plnoleté stárky vyznamenal pavím peřím. K radosti všech zatančily
svoje pásma brněnských tanců děti i chasa, srdečně se přivítali
přespolní hosté, a hurá na večeři, aby se hodová atmosféra přenesla i do našich domovů. Plni nových sil se pak všichni můžou
vrhnout na nejnáročnější a zároveň nejkrásnější úkol hodové
neděle: večerní zábava s DH Lácaranka. Zpívá se a tančí až
do brzkých ranních hodin. O zážitky není nouze. Noc je dlouhá,
ale zároveň rychle uteče. A když jsem se k ránu, poté, co dozněly všechny písně a všichni se odebrali ke spánku, procházel
tichou vesnici, na každém kroku jsem za ni děkoval. Za všechny, kdo nám nějak pomohli, finančně nebo vlastníma rukama.
Za každého, kdo se třeba jen na chvilku zastavil, aby se bavil.
Za celou naši chasu, kterou bych nikdy nevyměnil. Za všechny
generace stárků, které tuto tradici zachovali až dodnes. A vůbec, děkoval jsem Pánu Bohu, který naším hodům, zasvěceným
právě Nejsvětější trojici, už tolik let žehná.
Naše hody pro mě vždy byly srdeční záležitostí. A věřím, že
nejsem sám.
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ŽENÁČSKÉ HODY
Mgr. Karla Jarošová
V pondělí 17. června se v Žatčanech uskutečnily již tradiční
Ženáčské hody. Tento den bylo opravdu hezké počasí, proto
se akce moha konat venku na návsi. Od 19 hodin všem k tanci
a poslechu hrála DH Zlaťanka. Během večera si všichni krojo-

ŽATČANY V SENÁTU
Vladimíra Sedláčková
Ve čtvrtek 29. srpna 2019 se Začanští mužáci spolu se souborem Rozmarýna z Újezda u Brna a chasou ze Žatčan vydali směrem Praha, Malá Strana, Valdštejnská zahrada. Pod záštitou senátora našeho obvodu p. Ing. Ivo Bárka se zúčastnili „Kulturního
léta v Senátu“. Každý čtvrtek od začátku května do konce září
se v nádherném prostředí Valdštejnské zahrady konají koncerty
z různých koutů republiky, které zaštituje příslušný senátor.
Před samotným vystoupením se konala prohlídka všech prostor
Senátu, kdy nás poutavým výkladem zaujala paní průvodkyně,
a osobně se nám věnoval i pan senátor. Mohli jsme zasednout
do lavic v jednacím sále, prohlédnout si nádherné sály, dokonce
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vaní i ostatní zájemci společně zatančili šotyšku, tradiční tanec
z Brněnska. K pestrosti zábavy přispěli také přespolní krojovaní
z Újezdu u Brna, Sokolnic i z Komína. Počasí nám přálo, návštěva byla hojná a všichni se dobře bavili, co víc si přát? Abychom
mohli naše nadšení předávat dál. Protože nošení kroje, stejně
jako zpěv lidových písní, znamená přihlášení se k tradicím místa, kde žijeme a které máme rádi.

si i zazpívat v budově Senátu. Zaujal nás zajímavý životopis
Albrechta z Valdštejna i současná historie budovy.
Mužáci, Rozmarýna a chasa vystoupili v prostorách saly terreny
s tím nejlepším, co mají v repertoáru. Písničky střídaly taneční
výstupy, následoval výběr z písní sebraných v Guberniální sbírce
(1819) a pořad vrcholil pásmem z pořadu „Ta brněnská mája
tenká“ z loňské Strážnice, kde se mohla předvést naše taneční složka se starodávnými tanci. Četné obecenstvo doplněné
náhodně procházejícími skupinami cizinců si všechny účinkující
nadšeně fotografovalo a bouřlivě aplaudovalo.
Upoutaly je hlavně naše krásné kroje a veselá melodická hudba. Panu senátorovi se naše vystoupení velmi líbilo, srdečně
nám poděkoval. Na závěr byla pořízena společná fotografie
na schodech s panem senátorem a starostkou p. M. Kozákovou.
Vystoupení v Senátu České republiky je pro všechny účinkující
jedním z vrcholů jejich dosavadní folklorní činnosti.
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ZE ŠKOLKY A ŠKOLY
MALÉ DĚTI A JEJICH FANTAZIE
A VÝMYSLY
Cecílie Mifková
vedoucí učitelka MŠ
Malé děti jsou citlivé, vnímavé a dychtivé poznávat svět a jeho
podstatu. Z hlediska výchovného i vzdělávacího je žádoucí tento
zájem prohlubovat a upevňovat trpělivým zodpovídáním otázek
i vytvářením situačních dějů. To vše vede malé děti k přemýšlení, vytváření fantastických scénářů a jisté dávky představivosti,
úměrné jejich věku. V jakém prostředí dítě žije, co jej obklopuje
a jak je dostatečně podnětné, taková může být míra dětského
chápání, fantazie a představivosti. Už zhruba od roku a půl se
začínají v dítěti rozvíjet fantazijní představy, které se projevují
například pitím z imaginární skleničky nebo podáváním neviditelného předmětu. Tyto hry provázejí děti i v celém předškolním
věku a provázejí je i v mateřské škole. Proto když přistoupíme
na hru dítěte, podpoříme ho v jeho vlastní kreativitě. V tomto
věku děti nemají ještě pevně vytvořené hranice mezi skutečností a fantazií. Dospělí jsou laskavými průvodci dětí, pomáhají objevovat nové věci a současně jim pomáhat hledat životní
cestu.
Dětská fantazie je často prostředkem, jak zaujmout pozornost
okolí. Děti jsou rády, když mohou zaujmout jak pozornost rodičů, nebo učitelky např tím, že „vaří“ různé imaginární pokrmy,
které nosí dospělým na ochutnávku (ve skutečnosti stačí přinést prázdné nádobí a popsat smyšlené dobroty). Často také
vozí různý imaginární náklad na autíčku a předávají dospělým
(přestože nic nevidíme, mluvíme s dítětem tak, jako kdybychom
skutečně viděli různé předměty). Dospělí
pomáhají rozvoji dítěte tím, že s dítětem při
hře komunikují, navrhují, jak hru rozvinout
(např. co se do pokrmu může ještě přidat,
kudy může auto jet a co může ještě vézt
apod.). Zatímco my dospělí jsme už zcela
vtaženi do reality, dětská mysl ještě není
zatížená tím, že se třeba pískový dort nedá
doopravdy jíst nebo že dřevěná tyčka nedokáže létat. Děti je správné podporovat
v imaginární hře. Podporujeme tím celkový
rozvoj jejich osobnosti. Svět reality a fantazie se u dětí prolíná a někdy může dojít
i k jejich propojení. Někdy mají děti tendenci při řeči přehánět – např. co všechno
doma mají, nebo kde všude byly. Zvláště
když zjistí, že tím získávají větší zájem kamarádů ve skupině. Někdy pak vzniká situace, kdy je tenká hranice mezi fantazií a lží.

ZPÁTKY DO ŠKOLY
Mgr. Alena Stávková
ředitelka ZŠ
Léto pomalu končí a žáci opět usedají do svých lavic. V naší
škole letos usedlo celkem 39 dětí, z toho 12 patří do první třídy k paní učitelce Cvanové. Druhý a třetí ročník vyučuje paní
Žatčanský zpravodaj 2019

Postupně děti získávají schopnost rozlišit realitu od smyšlenek.
Pokud však zjistí, že smyšlenky jim přinášejí výhody a dospělí je
tolerují, může dítě přejít nenápadně od smyšlenek ke lži. Mnohdy se to stává u dětí živých, které častěji tzv. něco vyvedou
a dospělí s nimi důsledky jejich jednání často řeší ( rozbitý předmět, bouchnutí jiného dítěte nebo sourozence). Dítě pak tvrdí,
že to opravdu udělal někdo jiný a samo tomu chce věřit. Mezi
4. a 5. rokem dítě již rozlišuje co je to fantazie a co smyšlenka, nebo lež. Pokud dítě zjistí, že mu doposud dospělí všechno
vždy věří, může nastat situace, kdy zkouší využít cílené dětské
lži pro získání výhod. Pokud se mu někam nechce jít, protože
chce být například s maminkou doma, tak si například vymyslí, že je tam strašidlo, nebo zlý pes, nebo někdo dospělý, kdo
mu ubližuje. První zmíněné lži dospělí rychle prokouknou, poslední, jejíž součástí je obvinění člověka na základě toho, co se
nestalo, je horší. Často je dítěti vše uvěřeno, protože doposud
nám přece dítě nelhalo – není to spojováno s předcházejícími
fantazijními představami. Vzniká tak jednoduchá cesta k šíření
dezinformací a případných pomluv nic netušícího dospělého
člověka. Proto je důležité dětem důvěřovat, ale i současně vše
prověřovat. V mateřské škole s tím máme bohaté zkušenosti
a určitě informace o tom, co nám děti povídají, že se děje doma
umíme brát s nadhledem. Stejně tak lze předpokládat, že může
dítě vyprávět i smyšlené situace doma rodičům o tom, co bylo
v mateřské škole. Pro život je
důležité u dětí rozvíjet fantazii, ale současně je vést k pravdomluvnosti a chování, které neubližuje druhým. Děti ještě neznají
dosah svého jednání, proto je na nás dospělých pomáhat hledat dětem správné cesty a vytvářet a upevňovat u nich správné
charakterové vlastnosti.

učitelka Klimešová a ti nejstarší, tj. čtvrtý a pátý ročník, patří
mně, Aleně Stávkové. Jsem ráda za tak velký počet dětí. Škola
je hned od samého rána plná života, který je tu patrný mnohdy
až do večerních hodin. Žákům letos nabízíme množství odpoledních aktivit. Mimo hudební školu pana Meluzína se tu tvoří
keramika, probíhají kurzy zdravovědy, vyrábí nejrůznější předměty i zpívá. Jako každý rok, i tentokrát probíhá ve škole odpolední výuka náboženství.
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K tolika dětem nám přibyla pracovní posila. Máme v prvním
ročníku asistentku pedagoga, více úvazků pro učitelky a pomocnou sílu do kuchyně. Během roku přibydou další posily, a to
školní asistentky.
Abychom zvýšili prestiž školy, snažila jsem se najít prostředky
na speciálního pedagoga. Tento zkrácený úvazek bude pokryt
aprobovanou a velmi zkušenou osobou, která nám pomůže
v oblasti výchovně vzdělávací a bude úzce spolupracovat se
školským poradenským pracovištěm naší školy.
Kromě výuky se mohou žáci těšit na akce jako je Dýňování,
Jarmark či jiné, již tradiční události. Dále je tu plavání, do kterého jsme spadli hned po zahájení školního roku, a moc nás baví.

Na červen se připravuje také škola v přírodě. Loňský školní rok
jsme vyrazili se staršími dětmi do hotelu Neptun v Malé Morávce,
kde jsme byli natolik spokojeni, že jsem neváhala a ihned objednala místa pro celou školu na červen 2020.
Momentálně se instalují do tříd interaktivní tabule, které mohou přispět ke zvýšení kvality výuky. V dubnu se žáci třetího
a pátého ročníku účastní celostátních srovnávacích testů SCIO,
v nichž mají hlavně naši absolventi v posledních letech velmi
dobré výsledky. Očekáváme, že tyto výsledky budou stejně
dobré i do budoucna, ne-li lepší.
Přejeme všem úspěšný školní rok a těšíme se s Vámi na shledání na některé z akcí pořádané naší školou.

AKCE KONANÉ V OBCI
POCHOD DO STARÉHO LESA
MVDr. Jiří Ryba
starosta TJ Sokol Žatčany
27. ročník Pochodu do Starého lesa se uskutečnil v sobotu
27. dubna za chladnějšího počasí. Trať a na ní 6 disciplín absolvovalo 93 dětí v 9ti kategoriích. Soutěžily děti ze Žatčan i okolních obcí, nejčastěji tentokrát vítězily děti z naší obce. V hojném
počtu opět přišli maminky a tatínci s dítětem v kočárku.
Na táboráku se opékaly špekáčky, hasiči se přijeli pochlubit
svým novým autem a velkému
zájmu se těšila ukázka dravců
z brněnského letiště.
Všichni byli nadšení. No uznejte, kdy jste si naposledy pohladili ochmýřené mládě výra
velkého?
Příští ročník se uskuteční
v sobotu 25. 4. 2020.
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ČARODĚJNÉ ODPOLEDNE
Edita Bílá
členka Kulturního výboru
Jako každý rok se 30. dubna zaplnilo fotbalové hřiště spoustou malých čarodějů a čarodějnic. Ač celý den poprchávalo,
těsně před zahájením akce se nebe rozestoupilo, vykouklo

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Zdenka Dokoupilová
členka Kulturního výboru
Dne 5. 5. 2019 jsme v naší obci slavnostně přivítali naše nové
občánky, kteří se narodili v roce 2018. Na úvod přednesla paní
Procházková krásnou báseň, kterou mile oslovila rodiny.
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slunce a krásně hřálo do tváří. Děti se od nejmenších až po ty
velké mohly vyřádit při různých soutěžích a za nasbíraná razítka
dostaly sladké odměny. Dospělí se přišli prostě jen tak potkat
a poklábosit. Ani letos nechyběla čarodějnice Mařena, která
byla na ohni, který přichystali hasiči s panem starostou, před
zrakem všech přítomných, upálena. Všichni buřtůchtiví si mohli opéct na ohni voňavou dobrotu. Podvečerní chlad zbytečně
brzy všechny poslal do vyhřátých domovů.

Pan starosta František Poláček přivítal slavnostní řečí do naší
obce 21 dětí a předal těmto dětem knihu o naší obci a finanční dar. Poté nám zazpívala a zahrála na kytaru Anna Severová.
Děvčata Michaela Kalvodová a Sabina Pospíšilová přednesly
básničky a obdarovaly děti perníčky, zdobené naší místní perníkářkou paní Sedláčkovou.
Po krásném stráveném odpoledni se všichni pomalu odebrali
k domovu.
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SVÁTEK MATEK
Vladimíra Sedláčková
V neděli 12. května proběhla v orlovně oslava Svátku matek.
Tradičně se zapojily hlavně děti ze školky a základní školy. Přítomné maminky a babičky potěšily veselými písničkami i malou
divadelní scénkou. Vystoupily dívky z kroužku aerobiku a své

VÝLET PRO SENIORY
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Edita Bílá
členka Kulturního výboru
V pátek 17. května 2019 se pod záštitou Obce Žatčany vydal
další autobus žatčanských výletníků, především seniorů, vstříc
novému zážitku. Tentokrát do Žďáru nad Sázavou po stopách
geniálního českého architekta italského původu Jana Blažeje Santiniho Aichela. První stopou byl poutní kostel sv. Jana
Nepomuckého na Zelené hoře, vrcholné dílo a nejosobitější
architekův počin, zařazený na Seznam světových a kulturních
památek UNESCO. Další stopou byl bývalý areál cisterciáckého

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Ing. Lukáš Jurečka
Již posedmé se konalo v neděli 1. září loučení s prázdninami pro
žatčanské děti, kterých letos přišlo na náves téměř 70.
Děti si mohly vyzkoušet lanovou dráhu nataženou skauty mezi
vzrostlými stromy, projet se na bryčce tažené koňmi, nechat si
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sportovní schopnosti předvedli sportovci z místního oddílu juda,
který vede pan Pavelka. Zaplněnou orlovnu udivil svou hrou
na harfu mladý hudebník Vojtěch Loula a Štěpánka Severová
hrající na saxofon. Tradičním závěrem programu bývá scénka
tatínků – letos předvedli lítou námořní bitvu námořníků s piráty.
Příště bychom rádi uvítali ostatní tatínky mladších ročníků.
Celým pořadem suverénně prováděl Jan Procházka.

kláštera, nynějšího zámku, kde je spolupráce zadavatele opata
Vejmluvy a symbolicko-ideální charakter nadčasová práce
Santiniho představena především v konventním kostele nebo
budově šlechtické akademie. Na zámku se výletníci při zajímavém výkladu seznámili také s životem cisterciáckého řádu,
vstoupili do osobního sídla opata – prelatury, prohlédli si baziliku Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše, navštívili obydlí mnichů – konvent, studniční kapli a prohlédli si středověké
sádky ze 13.století. Poslední stopou byl hospodářský dvůr, postavený na půdorysu lyry, v jehož blízkosti výletníci poobědvali.
Zážitkový den se vydařil, počasí výletníkům přálo; ranní větrné
a chladnější počasí vystřídala jasná slunečná obloha. Po odpolední kávě a zákusku v zámecké kavárně se příjemně unavení
výletníci vydali na cestu domů. Ale již nyní se těší na další výlet...

pomalovat obličej, vydovádět se ve skákacím hradě nebo zkusit soutěžní disciplíny. Naši hasiči jim připravili hned 3 disciplíny, kde se trénovala zručnost trefit vodním paprskem cíl. Hod
kloboukem na věšák a chůzi na lyžích bez vázání bylo možno
vyzkoušet pod dohledem orlů. Po splnění všech disciplín čekala na každého sladká odměna. Počasí bylo po celé odpoledne
ještě stále prázdninově teplé.
Děkuji všem, kdo se podíleli na organizaci celé akce, a věřím,
že se letošní loučení s prázdninami dětem líbilo.
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
2. ŽATČANSKÝ CYKLOVÝLET
JUDr. Milan Bedroš
Bylo to skvělé, vše vycházelo podle našich představ – ideální
počasí na kola, tj. ani zima ani horko, trasa bez kopců a na otočce zajištěný oběd. V sobotu dne 18. 5. 2019 v 10,00 hodin se
nás před hospodou U Severů sešlo 20 cykloturistů vč. 5 dětí,
z toho dvě byly autem přepraveny do Mariánského údolí, kde
se k nám přidaly, a pak se s námi vrátily domů, a devítiměsíční
Tomášek Václavek, kterého tatínek vezl v přívěsném vozíku.
Trasa vedla kolem Ospapu do Telnice k potoku Říčka, který
pramení a teče z Mariánského údolí a vlévá se pod Měnínem
do Cezavy, pak jsme jeli podél Říčky do Sokolnic, objeli jsme
po stezce oboru a vyjeli u hřbitova v Kobylnici. Po silnici jsme
dojeli do Ponětovic, kde jsme najeli na stezku, po které jsme
dojeli do Šlapanic, kterými jsme projeli, a přes Bedřichovice
a Podolí většinou po stezkách jsme dojeli na kraj Mariánského
údolí, kde se k nám přidaly 2 děti. Pak jsme po stezce projeli

ZE ZÁKULISÍ ZASTUPITELSTVA
Mgr. Tomáš Kalla
V červnovém zastupitelstvu jsem si odbyl další svou premiéru,
tentokrát v roli zapisovatele. Tato role je obvykle přiřčena místostarostovi, ale jelikož se Jirka Ryba tentokrát omluvil, padla
volba na mě. Po úvodních minutách jsem si rychle uvědomil, že
je to mnohem náročnější práce, než se zdá. Člověk musí nejen
ostřížím zrakem a sluchem zachytávat všechna fakta a výroky,
ale zároveň se k daným tématům vyjadřovat a na konci vypotit
smysluplné usnesení.
To srpnové zastupitelstvo již bylo zajímavější, na zasedání byl
totiž poprvé Soudek. A ne jeden, rovnou dva. Bystřejší si podle
gramatiky všimnou, že jsme ale nepřispívali ke zvýšení průměru
spotřeby piva na osobu, nýbrž přivítali hosty, aby podali vysvětlení k plánované výstavbě domu na Malé Nivě. Přestože jsem
v prvním čísle zpravodaje pod mou taktovkou vyzýval občany,
aby se nebáli navštívit jedno z našich sezení, kromě ustavující
Žatčanský zpravodaj 2019

kolem rybníků až k Ranči u Jelena. Zde na nás v salonku čekal
objednaný oběd s občerstvením podle předem učiněného výběru. Všem velmi chutnal jak oběd, tak občerstvení na podporu
pitného režimu. U Ranče vlastně byla naše otočka. Při návratu
stejnou trasou jsme se zastavili u Kadlcova mlýna, kde se hlavně děti svezly na „Bobové dráze“. Další zastávkou na občerstvení byl domácí pivovar v Sokolnicích, kde jsme doplnili tekutiny
a okoštovali místní 12 stupňové pivo. Výlet jsme ukončili tam,
kde jsme začali, tj. u hospody U Severů, kde jsme si pofoukali
bolavá místa na těle a konstatovali, že se nikdo nezranil a nebyla porucha kol. Celkem jsme najeli 49km. Uznání za výkon si zaslouží všichni účastníci výletu a hlavně zúčastněné děti a zvláště
8 letá Deniska Pavelková, která ujela celou trasu.
Výlet se vydařil ke všeobecné spokojenosti.
Na 3. Žatčanský podzimní cyklovýlet po vinných cyklotrasách
jsou všichni zájemci srdečně zváni. Pořádání akce s podrobnostmi bude cca měsíc předem avizováno jak plakátově, tak
na webových stránkách obce a na obecním televizním okruhu.

schůze, kdy mě přišel podpořit můj dobrý kamarád, tohle byla
ojedinělá (a spíše vynucená) situace.
Tady už navážu na vyhodnocení šetření obyvatel. Jelikož jsem
pročítal výsledky minulých let, zhruba jsem tušil, co čekat. Kromě věcných podnětů a faktů, za které jsme vděční a se kterými budeme v následujících měsících pracovat, se zde objevila
i řada úsměvných komentářů, které stojí za to vyzdvihnout. Některým se nejvíce nelíbí zvonění na kostele každé ráno v 6 hodin. Jiným zase ostatní lidé, kteří se nechtějí přizpůsobit životu
na venkově. Někdo nesnáší protivného hospodského a hnusný
pivo, jiný potom malé psy, co vyštěkávají u branek. Z některých
odpovědí je pak patrné, že se nikdy nedá zavděčit všem. Protože jednu skupinu obtěžuje množství kulturních akcí, zatímco
druhá si na málo akcí stěžuje. Části obyvatel přijdou nebezpečná auta na obslužné cestě za Cezavou, části naopak přijdou
nebezpeční chodci a cyklisti, kteří činí průjezd autem složitější.
Možná se teď ptáte, co má společného návštěva zasedání s vyhodnocením dotazníku. Tak tady se dostáváme do finále top
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komentářů: „Vadí mi nicnedělající starosta, mlčící nejen místostarosta (u některých členů zastupitelstva si myslím, že se rozhodli promlčet celým funkčním obdobím). Rozesmálo mě, když
jsem zjistil, že se obec chtěla přihlásit do soutěže vesnice roku,
to jako s čím? Bylo vedení obce někdy vůbec dál než v Žatčanech, aby viděli, jak to vypadá jinde?“
Vězte, že se všichni snažíme ve svém volném čase udělat pro
obec maximum. A jestli nevěříte, přijďte se přesvědčit. Pokud si
myslíte, že nám uniká něco konkrétního, co je k vidění v okolí,
nebojte se nám to přijít říct. Soutěž „Vesnice roku“ není jenom

NÁDHERA ŽATČANSKÝCH HODŮ
František Kroutil
starosta obce Telnice
V letošním roce byla naše rodina poctěna tím, že se mohla
stát malou součástí vašich krojovaných hodů. Syn František
šel za stárka s Kájou Jurečkovou a moc si celé hody pochvaloval. Totéž mohu říci o sobě a mojí milované polovičce. Bylo

o jejich členech zastupitelstva nebo o vzhledu. Je především
o lidech a jednotlivcích, kteří k celkovému dojmu přispívají
a mají chuť udělat něco pro místo, ve kterém žijí. Pokud ale budeme předem házet flintu do žita, pak se s takovým přístupem
nikdy daleko nedostaneme.
Abych však nekončil tento článek pochmurně, přikládám na závěr glosu, která mi před pár týdny přistála v mailu a zároveň mi
vlila novou krev do žil: „Hnusný pivo v hospodě, protivného hospodského, nicnedělajícího starostu a mlčící zastupitele klidně
změňte, ale prosím nevypínejte ranní klekání – vstávám podle
něj do práce!“
nám ctí být součástí velmi přátelské atmosféry, která panovala
po všechny hodové chvíle. Nedělní program u vás na návsi potěšil snad každé oči, které mohly vidět krásné kroje a mladé
lidi plné radosti a nadšení. Zaplesalo i mé folklorní srdce, a to
i na pondělních ženáčských hodech, kde jsem měl možnost
s mnohými z vás jak pobesedovat, tak si i zatančit a zazpívat.
Jménem svým i mé rodiny mi dovolte poděkovat všem, kteří jste
nám tak milé a pohodové zážitky zprostředkovali a přijali nás
mezi sebe jako skuteční sousedé. Jen se potvrdilo, jak dobré
vztahy mezi našimi dědinami dlouhodobě panují… Velké díky!

sport
AEROBIK A ATLETIKA OPĚT V AKCI
Zdenka Dokoupilová
vedoucí kroužku

Sedláček je stále na 1. místě a Karolína Lužová také. V neděli
jede naše velká výprava do Prahy a velice se těšíme, jak to tam
rozběhneme. Bude to zároveň výlet pro děti a rodiče na odreagování, snad se děti i trochu unaví. Přijďte mezi nás každé úterý
do orlovny od 17 hodin na trénink.

Od března jsme stále v akci. Pořádali jsme gymnastické závody v naší Orlovně. Zúčastnili jsme se soutěže „master class“
v Jiříkovicích.
V červnu jsme ve Vyškově na atletickém přeboru opravdu jásali.
Získali jsme zde ve čtyřboji celkem 21 medailí, ze kterých jsme
měli velkou radost. Velké poděkování patří našim běžcům, kteří se pravidelně každých čtrnáct dní zúčastní orelské běžecké
ligy po ČR. Nejvíce vytrvalá je rodina Sedláčkova s Jakubem
a Vašíkem, Lužovi a Severovi s děvčaty. Jezdí nás kolem 15
sportovců a vždy si dovezeme medaile. Jako jednota jsme
zatím na čtvrtém místě. Jednotlivci si vedou výborně. Jakub
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HASIČSKÉ ZÁVODY V MOUTNICÍCH
František Klein
člen SDH Žatčany

lapajících závodníků, že by pro nás měla být závodní dráha o pár
desítek metrů kratší, hold nestačíme. Ze soutěže jsme zpět
do naší rodné vsi přivezli bronzový pohár, krátkodobý pocit šampionů v našich srdcích, přihlášku na okresní kolo a vyprázdněnou
láhev od vína.

V neděli 28. 4. 2019, ještě při trávení nedělního obědu,
se členové sboru dobrovolných hasičů vydali na okrskové kolo v požárním sportu do nedalekých Moutnic.
Jelikož od našich posledních závodů už uběhla nějaká
doba, za kterou všichni zestárli a někteří přibrali, měli
jsme co dělat, abychom se stihli během krátké cesty
alespoň seznámit. Závody moutničtí pořadatelé precizně připravili na tamějším hřišti. Kromě nás se této
soutěže zúčastnilo dalších 6 družstev mužů a několik
družstev žen z obcí našeho okrsku. Soutěž se skládala ze 2 disciplín: požárního útoku a štafetového běhu
s překážkami. Za zmíňku stojí, že i přes lehce zanedbanou fyzickou přípravu, jsme všichni ve zdraví přežili
obě dvě disciplíny. Jak je na této soutěži již zvykem,
umístili jsme se v závěsu za týmy z Moutnic a Nevačilky,
na které s naší stařičkou technikou a názory po dechu

SPORTOVNÍ LEGENDY
Božena Hrabovská
účetní obce Hostěrádky-Rešov
K úspěšným sportovcům, kteří pochází ze Žatčan patří Jindřich
Lauterbach (stolní tenis MS), Jan Kalvoda (zápasník) a k nim se
může připojit i Jan Chmelík, narozen 26. 3. 1946 v Žatčanech.
Bydlel na č. p. 186 u sokolovny. Stolnímu tenisu se začal věnovat již od dětství. V trénování mu hodně pomáhal P. Bílek, který
působil jako farář v Újezdě u Brna.
V roce 1962 byl Jan Chmelík dvojnásobným mistrem republiky
juniorů ve stolním tenise, třikrát mistrem mužů ČR – v roce 1963
v Brně, v roce 1970 a 1971 v Ostravě. S Lokomotivou Brno byl
ve finále o PMEZ, také od roku 1962–1970 byl reprezentantem
ČR. 8 let hrál BUNDES LIGU v NSR.

Z MODELÁŘSKÉHO KLUBU
ALKA ŽATČANY
Zdeněk Sýkora
předseda spolku
Začátkem léta jsme vyzkoušeli „odemknout“ lodičkářskou
sezonu společným poježděním na místním rybníce. Hladinu
brázdily nejen modely známé z dřívějších roků, ale svůj „záplav“
a předvedení většinou rodinným příslušníkům, tu prodělaly

V současné době žije s manželkou ve Zlíně a dojíždí k sestře
do Hostěrádek-Rešova. Syn David žije v Praze a dcera Denisa v Brně. Ještě nyní se stolnímu tenisu věnuje a soutěží za TJ
Sokol Hostěrádky-Rešov. Na zápasy ho chodí podporovat
Ing. Jan Fiala, který byl jeho vzorem a hrál také stolní tenis, nyní
žije v Brně.
Jan Chmelík i ve svém věku je ve výborné kondici a zápasy zvládá bravurně. Jednou řekl: „Je mi líto toho 15-ti letého protihráče
porazit!“
Vzpomíná na rodné Žatčany a na kamarády, dění v obci sleduje
prostřednictvím internetových stránek a když se mu do rukou
dostane obecní zpravodaj, rád si ho přečte. Každé pondělí sledoval v novinách žatčanské fotbalisty a mrzí ho, že již nehrají.
Snad vás bude dost, kteří si na vašeho rodáka vzpomenete!

nové lodičky, zhotovené během zimy našimi nejmladšími členy.
Akce zpestřená malým občerstvením se líbila malým i dospělým
účastníkům, a tak plánujeme vytvořit tradici jarních Odemykání
a podzimních Zamykání vody na žatčanském rybníce.
Mimo rekreačního létání s modely letadel pouze pro radost,
se někteří členové našeho klubu věnují také soutěžní činnosti. V našem klubu jsme se zaměřili na kategorii, která je jedna z nejméně finančně i časově náročná, ale lze ji létat nejen
na republikové, ale i mezinárodní úrovni – rádiem řízené repliky historických modelů - letadla, která byla zkonstuována před
cca 70 roky.

Mistrovství Evropy 2019 Itálie
Vrcholným setkáním příznivců historických modelů letadel je
Mistrovství Evropy, kterého 17. ročník se letos konal ve dnech
23.–28. 6. 2019 na letišti Aguscello poblíž italského provinčního města Ferrara. Z našeho klubu se na jih Evropy vypravilo
5 modelářů se 16 modely. Celý týden konání šampionátu panovalo na letišti až nesnesitelné vedro (teploty atakovaly hranici
40°C), kdy pro nás, nezvyklé na takové klima, bylo i opuštění
stínu a vyjití na rozpálenou letištní plochu výkonem na hranici našich sil. Za takových podmínek se nám dařilo zalétat
Žatčanský zpravodaj 2019
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většinou jen průměrné časy, pouze
Jiří Zámečníček,
v kategorii větroňů,
postoupil
až do rozlétávání
a celkově se umístil na pěkném sedmém místě.
Ze 14 zúčastněných států nakonec česká výprava
skončila na krásném druhém místě. Příští rok to budeme mít na Mistrovství
Evropy kousíček, neboť pořádající zemí bude Česká republika
a akce se bude konat na modelářském letišti v Ivančicích – Budkovicích.

Mistrovství Slovenska historických modelů 2019
S historickými modely letadel v našem klubu létáme již od roku
2007 a od té doby máme hodně „stejně postižených“ kamarádů nejen po celé naší republice, ale i v zahraničí. Samozřejmě
mimo naše hranice máme nejblíže nejen historicky, vzdáleností,
ale i v podstatě „společným“ jazykem, k našim východním sousedům. A jelikož naši slovenští „bratia“ jsou povětšinou veselí
chlapíci, vždy velice rádi využijeme jejich pozvání.
Druhý srpnový víkend jsme se dva z našeho klubu vypravili
na Mistrovství Slovenska rádiem řízených historických modelů
letadel do Dunajské Stredy. Vezli jsme s sebou 6 modelú pro
tři soutěžní kategorie. Oba dva dny soutěžního zápolení v přátelské atmosféře panovalo na letišti krásné slunečné počasí.
Robertovi Šmídkovi se nakonec podařilo v kategorii modelů
½ Texaco – malých motorových modelů, vylétat krásné druhé
místo. Na mě „zbyly“ pouze dvě „bramborové“ medaile (4.místa)
v kategoriích ½ Texaco a velkých motorových modelů Texaco.

konání bylo zvoleno letiště Aeroklubu Raná u Loun, které se
nachází pod stejnojmennou horou, kam jsem se již dlouho
toužil podívat. Trojvrší Raná (457 m n.m.) je totiž v podstatě takovou „Mekkou“větroňářů - místem zrodu českého „dospělého“ bezmotorového létání, které je zde stále provozováno již
od roku 1933. Do západních Čech se na prodloužený víkend od
23. do 25. srpna vypravili opět dva členové našeho klubu
– vlastně tři – Zdeněk Sýkora ml. za námi přijel na výpomoc
na první soutěžní den, kdy jsme létali kategorii větroňů, která
je časově a díky neustálému natahování vlečné šňůry i fyzicky
nejnáročnější. Soutěžní kategorie byly rozděleny do tří soutěžních dnů pro nás dosti nešťastně, protože v pátek jsme oba měli
odlétat každý po třech modelech, což se časově nedalo stihnout, na sobotu jsme neměli nic a v neděli opět oba po dvou
letadlech.
V pátek, navzdory velkému fyzickému i psychickému vypětí, se
Robertovi Šmídkovi podařily zalétat v kategorii 1/2Texaco pěkné časy a při večerním vyhlašování výsledků se postavil na třetí
stupínek stupňů vítězů.
Na neděli, v královské kategorii velkých motoráků Texaco, při
nás stálo štěstí – Robert se stal mistrem a já vicemistrem České
republiky.
Příští rok se bude konat MČR na stejném místě jako Mistrovství
Evropy – na letišti v nedalekých Ivančicích a tak doufáme, že se
jej zúčastní větší počet členů našeho klubu.

Mistrovství České republiky historických modelů 2019
Na tuto soutěž jsem se velice dlouho těšil, protože za místo

pozvánky, akce a oznámení
KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ V ROCE 2019
28. září
23. říjen
27. říjen
10. listopad
1. prosince

Modelářský den
Lampionový průvod světlušek
Alkácká DRAKIÁDA
Svatomartinská beseda
u cimbálu
Rozsvícení vánočního stromu
na návsi

JÓGA
Zuzana Nováková
Od ledna 2019 dojíždí do sokolovny z Brna lektorka jógy paní
Antonína Pirochtová. Paní jógu praktikuje skoro 30 let a poslední roky se věnuje pouze vedení jógy. Vede kurzy jak v Brně,
tak i mimo něj. Paní má profesionální přístup a příjemný způsob
popisování asán, každou hodinu má jinou s různým zaměřením.
Ať už na posílení zad, procvičení kyčlí, nebo zlepšení dechu.
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8. prosince
15. prosince
26. prosince
28. prosice

Mikulášské posezení
pro seniory
Dětské divadelní představení
Svatoštěpánské koledování
po obci
Živý Betlém

U každého cviku ukazuje několik verzí náročnosti, aby si každý
mohl vybrat, kterou verzi zvládne. Také proto jsou hodiny vhodné jak pro pokročilé, tak i pro úplné začátečníky. Lekce můžou
navštěvovat jak ženy, tak i muži, nebo i větší děti, které se už
dokáží soustředit a nerušit během hodiny. Jóga má blahodárný
vliv jak na tělo, tak i na psychickou pohodu.
Lekce se konají v pondělí v podvečer před hodinou aerobiku.
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Mateřské centrum Budulínek
Zuzana Nováková

a vždy se na ně těší. Maminky, tatínci či jiný doprovod si můžou
dát v sokolovně kávu nebo čaj, seznámit se, popovídat si a probrat třeba starosti kolem dětí..

Už 8 let funguje v Žatčanech Mateřské centrum Budulínek. Které
má pravidelná setkání ve školním roce aktuálně každé úterý
od 9–10.30 hod. Probíhá v sokolovně, kde je příjemné prostředí
pro malé děti. Ty zde mají velký prostor na běhání, nebo i lezení
po zemi. Tento rok nám začali v sokolovně i více topit. V nepřízni
zimního počasí to začínající chodci nemají zrovna jednoduché,
tak velkou plochu sokolovny ocení opravdu i ti nejmenší.
Děti zde můžou ke hrám použít jak klasické cvičební nástroje,
tak i speciální pomůcky pro malé děti, jako je třeba padák nebo
nová balanční dráha. A samozřejmě je zde i několik hraček, vkládaček i knížek. Děti mají společná setkání v sokolovně moc rády

PETICE ZA REKONSTRUKCI
SILNICE II/416
JUDr. Milan Bedroš
Vážení,
níže předkládám k diskusi a možnému doplnění Návrh Petice.
K tomu uvádím následující:
• Petice má být co nejkratší, ale výstižně vyjadřující věc samou
• Tento návrh bude po zveřejnění v tomto čísle zpravodaje po
úpravě do jednoho týdne uzavřen, budou vytištěny archy Petice,
se kterými budeme obcházet domy k jejímu podepisování
• Podepisovat budou dospělí zájemci s uvedením jména, příjmení a adresy, – Případné připomínky pošlete na mail adresu
mbedros@bedros.cz nebo sms na 731616410
• Nechceme na žádného zájemce při obcházení s Peticí zapomenout např. že nebudou zrovna doma nebo bydlí mimo hlavní
silnici a tato problematika se jich moc netýká, ale mají zájem,
tak pište sms na 731616410 nebo i osobně komukoliv ze členů
petičního výboru.
Návrh Petice
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990
Sb. o právu petičním „Za rekonstrukci průjezdního úseku
silnice II/416 v obci Žatčany“
My, níže podepsaní, prostřednictvím této „Petice“ žádáme
rekonstrukci průjezdního úseku silnice II/416 v obci Žatčany,
jejímž majitelem a provozovatelem je Jihomoravský kraj.
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Je skutečností, že v obci jsou již cca deset roků dokončeny rozvody všech sítí. I jejich zásluhou je páteřní výše uvedená komunikace ve velmi špatném technickém stavu, kdy při průjezdu
hlavně velkých nákladních vozů je neúnosná hlučnost, silnice
se otřásá a způsobuje vážné škody na majetku – praskání stěn
na okolních domech obyvatel obce. Tato páteřní komunikace
přes obec je soustavně ničena i tím, že slouží pro mnoho kamionů jako zkratka mezi D2 a D1, dále pro navážení písků těžkými
vozidly z Bratčic do Otnic – Beton Brož a jako objízdná trasa
pro jihovýchodní část Brna při opravách jiných komunikací. Naposledy byla celková úprava povrchu této silnice dle pamětníku
provedena cca v r. 1983-4. Při dotazech na obci je vždy konstatováno, že opravu má SÚS JM v plánu, ale nejsou na ni finanční
prostředky a rekonstrukce se stále odkládá. Ze svého okolí je
občanům známo, že se opravují i méně frekventované úseky
silnic jak v obcích, tak mezi obcemi, např. kompletní obnova
v obci Kobeřice a nyní chystaná oprava málo frekventovaného silničního úseku Šaratice – Milešovice, což je komunikace
na cestě do Kobeřic.
Za petiční výbor:
JUDr. Milan Bedroš, Žatčany 129, 664 53 Újezd u Brna
Mgr. Eva Stiborová, Žatčany 40, 664 53 Újezd u Brna
Soňa Lejsková, Žatčany 135, 664 53 Újezd u Brna
Za petiční výbor je oprávněn jednat:
JUDr. Milan Bedroš, Žatčany 129, 664 53 Újezd u Brna
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Z AKCÍ V NAŠÍ VESNICi

Mužáci v senátu

Hody – stárci na mši svaté

Ženáčské hody

Pochod do Starého lesa

Pálení čarodejnic

Jarní cyklovýlet do Mariánského údolí

Motorámus – sraz motorkářů 2019

Výlet seniorů do Žďáru nad Sázavou za Santinim
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