OBECNÍ ZPRAVODAJ
VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE ŽATČANY
Leden 2006

Pohled na atčany od Telnice, leden 2006, f oto: Lukáš Jurečka

Vážení spoluobčané,
do roku 2006 jsme vstoupili s bílou sněhovou pokrývkou, počasí s nezvykle nízkými
teplotami vydrželo až do dnešních dnů, ale každá roční doba má svoje a příroda si nenechá
poroučet. Zimní čas dává všem příležitost rozmyslet si, co bychom chtěli v nastávajícím roce
udělat, jak se budeme snažit a co můžeme nakonec očekávat.
Vstupujeme do něj s nadějí, že už se konečně dočkáme toho, o co dlouhá léta
usilujeme. Myslím tím každoročně vzpomínané započetí výstavby kanalizace. Minulý rok
jsme opustili s radostnou zprávou, že komise, která rozhoduje o poskytnutí státní podpory,
kladně projednala naši žádost a dala doporučení k jejímu podpisu.. Výstavba podtlakové
splaškové kanalizace bude nejnákladnější stavbou v historii obce. Před třemi lety zpracovaný
rozpočet udává náklad ve výši 42 milionů korun. Ve skutečnosti tento náklad může být ještě
vyšší.
Mimo to nechceme zapomínat ani na zajištění jiných běžných potřeb rozvoje obce. Pro
rozvoj bytové výstavby chceme do nových míst zavést vedení plynu, vody a elektřiny.
Nezanedbatelná není ani každoroční péče o veřejnou zeleň a řízenou likvidaci odpadů. To vše
se dělá pro zachování krajiny a životního prostředí pro další generace.
V tomto roce dojde ke změně systému veřejné dopravy, naše obec byla zařazena od
1.7.2006 do Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje.
V každém případě spoléháme na vaši všeobecnou podporu při péči o vaše domy,
plochy kolem nich a zajištění konečných úprav a úklidu po výkopových pracích stavby.
Ing. Oldřich Zapoměl, starosta obce

Ze zastupitelstva obce
38. zasedání dne 9. 11. 2005
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Projednání návrhu na cenu za
likvidaci odpadů v roce 2006 od
SITA Moravia.
Projednání zprávy o dění v obci venkovní plochy se připravují na
zimní období.
Podání žádosti na převod pozemků
pod místními komunikacemi ze státu
na obec, naše žádost o poskytnutí
dotace na splaškovou kanalizaci byla
SFŽP doporučena k podpisu.
Schválení rozpočtových opatření č.
11.
Byl poskytnut dar 5000 Kč
narozeným dětem Janu Rudoleckému
a Sabině Pospíšilové.
Schválení zápisu do Obecní kroniky
za rok 2004.
Schválení volebního řádu pro volbu
školské rady ZŠ a MŠ, Žatčany.
Projednání nově vypracované studie
na prodloužení sportovního a
oddycho-vého areálu u hřiště.
Stavební komise byla pověřena
provedením užší nominace na výkon
stavebního dozoru při výstavbě
kanalizace.
Vyhlášení námětu, kam výhledově
umístnit skládku odpadů.
Společenské a sportovní organizace
v obci mohou podávat žádosti o
příspě-vek na jejich činnost v roce
2006. Současně je jejich povinností
předložit
vyúčtování
použití
příspěvku za rok 2005.

•

•
•

•
•

•
•
•
•

39. zasedání dne 14. 12. 2005
•

•

Projednání příkazu starosty k provedení inventarizace majetku obce
k 31.12.2005 a schválení sestavení
inventarizačních komisí.
Projednání Obecně závazné vyhlášky
3/2005, kterou se mění příloha 2

•
•

Obec-ně závazné vyhlášky 1/2003 o
odpa-dech; výše poplatku za odpady
se nemění.
Schválení rozpočtových opatření
č.12.
Příjmy
se
zvyšují
o
poskytnutou dotaci hasičům od
Jihomoravského kraje 23,3 tis. Kč,
výdaje pro hasiče se zvyšují
o stejnou částku. Ve výdajích se
snižují položky financování o –
6.156 tis. Kč ze zůstatku minulých
let, které nebudou v roce 2005 pro
zpoždění kanalizace a odkoupení
domu č. 36 uskutečněny.
Upravený rozpočet roku 2005 je
v příjmech i výdajích 6.339,3 tis. Kč.
Schváleno
použití
režimu
rozpočtového provizoria, ve kterém
bude do doby schválení rozpočtu
obce pro rok 2006 probíhat
financování provozu obce .
Schválení smlouvy o poskytnutí
dotace 20 tis. Kč na vybavení SDH
od Jihomoravského kraje.
Schválení evidenčního poplatku
v obecní knihovně; s platností na 12
měsíců bude vybírán od l. l. 2006
u dospělých čtenářů poplatek 40 Kč,
u dětí do 15 let věku 20 Kč.
Stavební dozor při výstavbě vakuové
kanalizace bude vykonávat ing.
Roman Kulíšek z Brna.
Schválení nájemní smlouvy na
pronájem pozemků obce se ZD
Žatčany.
Jako zástupci zřizovatele ve školské
radě ZŠ byli zvoleni: Mgr. Karla
Jarošová, Zdenek Sýkora.
Schváleno použití rezervního fondu
ZŠ na přípravu počítačové učebny.
Schválení převodu nového vybavení
školní kuchyně z obce na ZŠ .
Znalecký posudek soudního znalce
vyčíslil současnou cenu regulační
stanice plynu do obce. Regulační
stanice bude opět zařazena do
majetku obce.

•

•

Integrovaný dopravní systém IDS
bude od 1.7.2006 zaveden i do naší
obce. Žatčany budou zařazeny do
obvodu 610, který je v přímém
sousedství s městem Brnem, základní
cena jízdného s platností na 90 minut
bude 19 Kč. V obci se protínají dva
směry dopravy: linky Těšany Sokolnice
a
Židlochovice
–
Šlapanice (přes Újezd a Sokolnice).
Tím se zvýší dopravní obslužnost
nejen do Brna, ale i do škol a úřadů
v Újezdu a Židlochvicích. IDS zatím
neřeší sobotní a nedělní spojení, to
zůstává stejné jako dosud.
Cena vodného pro rok 2006 bude
účtována ve výši 24,89 Kč / m3.

40. zasedání dne 11.1.2006
•

•

•

•
•

•
•

Byl projednán a schválen návrh
rozpočtu obce na rok 2006
- běžné roční daňové a jiné příjmy
jsou navrhovány výpočtem na
6.551.000,- Kč,
- doplnění zůstatku z minulých let o
9.389.000,- Kč příjmy roku 2006
celkem 15.940.000,- Kč.
- výdaje jsou navrženy na výši
15.940.000,- Kč, největší položkou
výdajů je 10.000.000,- Kč vlastních
prostředků na stavbu podtlakové
splaškové kanalizace.
Předseda finančního výboru seznámil
ZO s předběžným výsledkem hospodaření
obce
v roce
2005.

•
•

•

Hospodaření
proběhlo
s předpokládaným výsledkem úspory
cca 1.900.000,- Kč, úspora přejde do
vytvořených přebytků z minulých let.
Schváleno zavedení sítí do míst
výstavby nových domů schválených
v Územním plánu obce: v části
u Šanhaje schváleno zavedení plynu,
na Ovčírnách zavedení elektřiny,
plynu a vodovodu, na Zahradech
elektřiny, plynu a vodovodu.
Schváleno poskytnutí daru 5000 Kč
narozenému dítěti Jakubu Zmrzlému.
První zasedání školské rady bylo
uskutečněno dne 11.1.2006. Předsedkyní rady byla zvolena Mgr. Martina
Zapomělová.
ZO bere na vědomí, že byla
vykradena samoobsluha; krádež
odsuzujeme!
Projednání a doplnění připomínek
k jízdním řádům pro IDS: jedná se
o doplnění chybějících spojů v době
zvýšené potřeby cestování.
V bytovém domě č. 80 vznikl požár,
poněvadž se vznítily saze v komíně.
Rodinný
pas
je
projektem
Jihomorav-ského kraje, který jako
první v ČR zavádí pro rodiny alespoň
s jedním dítětem ve věku do18ti let
systém slev na různé úrovni použití.
Bližší informace na Úřední desce,
nebo na OÚ.
Projednáno zmechanizování úklidu
sněhu z chodníků na veřejných plochách.
Ing. Oldřich Zapoměl

Krátce z obce
Hodnocení roku 2005
V hodnoceném roce 2005 obec žila pravidelným rytmem, údržba ploch veřejné zeleně,
prořezy stromů, natírání zastávek, péče o rodinné domy, okolí domů a úklidy kolem silnic
v celém katastru obce, je již tradiční samozřejmostí. Návštěvníci obce s obdivem hodnotí
práci všech obyvatel a považují naši vesnici za pěknou.V předjarním období protekla v korytě
Litavy velká voda, za 3 dny proteklo korytem více než 2 miliony kubíků vody. Obydlí však
nebyla ohrožena. V měsíci květnu byl slavnostně odhalen nový památník obětem válek.

V prvním pololetí roku došlo k obnovení žatčanského kroje. Je to samostatný kroj, který
charakterizuje jen naši obec. Ke konci školního roku došlo v základní škole k výměně
ředitelky školy, PaedDr. D. Šklíbová odešla do starobního důchodu, na uvolněné místo byla
konkurzem vybrána Mgr. Monika Opavská .V obci byly rozestavěny 4 nové rodinné domy,
celá řada starších domů se opravovala (výměny oken, střešních vazeb, krytiny, zateplování,
půdní vestavby a nové fasády). Z farnosti odešel na jiné místo služby P. Miroslav Dibelka
a na jeho místo nastoupil P. Miloslav Kabrda. Na vánoce bylo uspořádáno představení
,,Živého Betlému“.
V hodnoceném roce se:
- narodilo matkám trvale přihlášeným k pobytu 10 dětí
- zemřelo 14 osob trvale přihlášených k pobytu + l v domově důchodců
Naše obec odebrala z Vírského oblastního vodovodu 10.825 m3 pitné vody.
Hospodaření obce a použití obecního rozpočtu:
Příjmy celkem 7.005.000,- Kč, výdaje celkem 5.102.000,- Kč, rozdíl rozpočtu, tj. zůstatek
1.903.000,- Kč posílí vytvořené rezervy na stavbu kanalizace. Jen namátkou lze uvést některé
zajímavé údaje z příjmů i výdajů:
- Památník obětem válek stál…………………………………….. 317.500,- Kč
- na poplatcích za odpady bylo vybráno od občanů…………..…. 256.000,- Kč
- za odvoz a uskladnění odpadů bylo zaplaceno………………… 419.000,- Kč
- na tělovýchovu a zájmovou činnost bylo vynaloženo…………. 414.000,- Kč
- na péči o zeleň a vzhled obce………………………………….. 540.000,- Kč
- do základní a mateřské školy………………………………….. 990.000,- Kč
- kulturní akce a nové žatčanské kroje………………………….. 201.000,- Kč
- nový územní plán obce………………………………………… 253.000,- Kč
- veřejné osvětlení………………………………………………. 152.000,- Kč
- provoz TKR a rozhlasu………………………………………... 171.000,- Kč
- vybavení zásahové jednotky SDH…………………………….. 80.000,- Kč
- veřejná správa…………………………………………………. 1.254.000,- Kč
Ing. Oldřich Zapoměl

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
(IDS JMK)
Integrovaný dopravní systém se od 1. 7. 2006 rozšíří také do naší obce a bude v pracovní dny týdne tj. pondělí – pátek zajišťovat naši dopravu do zaměstnání, škol, k lékařům, za
úřady a na nákupy zcela jiným způsobem a směry. Autobusy od uvedeného data nebudou
jezdit přímo do Brna, ale zcela jiným směrem, než jsme zvyklí. Důležitým železničním uzlem
se stane stanice Sokolnice-Telnice, z této stanice lze dále pokračovat do Brna rychlým
způsobem - vlakem nebo pomaleji autobusem č.40 na jednu jízdenku.
Naše obec, vzhledem ke své poloze, je zařazena do zóny 610. Tato zóna navazuje
přímo na vnitřní Brno (zóna 100 a 101). Pro jízdu do Brna se budou používat jízdenky v ceně
19,- Kč s 90 minutovou platností. Na jízdenku lze cestovat ve všech dopravních prostředcích
bez dalšího placení a dá se na ni pohodlně projet napříč celé Brno.
Cenu jízdného do některých zastávek na trase zatím nejsme schopni s odpovědností
sdělit.

Velkou výhodou je, že se v Žatčanech budou křížit dvě linky: linka číslo 612 Těšany –
Sokolnice a linka číslo 151 Židlochovice – Šlapanice. Obě lze oboustranně použít, čímž se
zvýší četnost dopravních spojů a možnosti různých kombinací. Do doby zavedení bude ještě
několik příležitostí pro uplatnění oprávněných připomínek ke zlepšení celého systému tak,
aby dal co nejlepší možnost dopravní obsluhy širokému okruhu cestujících.
Sobotní a nedělní doprava bude ještě nějakou dobu, asi 2 roky, zabezpečena
projíždějícími autobusy tak, jak je tomu dnes.
Ing. Oldřich Zapoměl

K rozpočtu obce na rok 2006
Sestavení rozpočtu je limitováno v příjmech vypočteným objemem příjmu z daní
vybraných finančními úřady a ve výdajích použitím vlastních financí na výstavbu splaškové
kanalizace.
Příjmy rozpočtu:

příjmy s daní………………. …….
dotace souhrn. vztahu……………
běžné příjmy roku činí…….. ……
použití zůstatku minulých let ……
příjmy celkem……………………

5.671.000,- Kč
121.000,- Kč
6.551.000,- Kč
9.389.000,- Kč
15.940.000,- Kč

Výdaje rozpočtu (jen některé položky):
vlastní prostředky kanalizace …… 10.000.000,- Kč
prodl. vody, plynu, elektř…………
500.000,- Kč
oprava památek…………………..
400.000,- Kč
likvidace odpadů………………….
470.000,-.Kč
koupě domu č. 36…………………
550.000,- Kč
režijní výdaje obce……………….. 1.380.000,- Kč
výdaje celkem……………………. 15.940.000,- Kč
Podrobný návrh rozpočtu obce na rok 2006 je vyvěšen na úřední desce a zveřejněn
v kabelové televizi.

Rodinné pasy
Rodinný pas je projekt Jihomoravského kraje, který je založen na systému poskytování
slev pro rodiny s alespoň jedním dítětem do 18ti let věku. Výhody budou nabízet společnosti
a organizace působící v kultuře, sportu ale i v různých obchodních a jiných službách. Týká se
to pouze rodin z JMK. Zapojení rodin je jednoduché. Stačí vyplnit formulář žádosti
o registraci a ten poslat na adresu: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám.3/5,
601 82 Brno s heslem na obálce „Rodinné pasy“, nebo elektronicky na adresu:
rodinne.pasy@kr-jihomoravsky.cz.
Dokladem rodiny bude průkaz v podobě karty se jménem rodiny a datem její platnosti.
První sada rodinných karet bude vydána 15. května 2006 při příležitosti Mezinárodního dne
rodiny.

Jihomoravský kraj se snaží postihnout co nejširší nabídku poskytovaných slev
v oblasti kultury, aktivit volného času, klasických nákupů (oděvy, elektronika, sportovní
potřeby) a ostatních služeb (restaurace, ubytování, dovolené). Předpokládá se, že počet firem
zapojených do systému se bude postupně rozšiřovat. JMK bude o projektu pravidelně
informovat veřejnost a bude zveřejňovat seznamy firem, které poskytují slevy . Zapojeným
firmám udělají reklamu a chystají i další podpůrné aktivity.
Obecní úřad vám s přihláškou do projektu Rodinný pas JMK poskytne podklady a
pomoc.
Ing. Oldřich Zapoměl

Mateřská škola Sluníčko
Mateřská škola připravila nebo se zúčastnila těchto akcí:
Říjen
6.10. „Odpoledne s broučky“ – společné setkání rodičů s dětmi oblečenými za broučky,
motýlky, včelky a jiná podobná zvířátka. Soutěže na školní zahradě, upečené dobroty
od maminek pro svoje nejmenší. Celkem se sešlo 66 dětí a dospělých.
7.10. Návštěva kouzelnického představení v ZŠ Žatčany.
10.10. Prohlídka žatčanského vinohradu, sběr hroznů.
13.10. Čtyřčlenné družstvo dětí se zúčastnilo sportovních her na vojenském hřišti v Brně,
Pisárkách pod názvem Geometrie.
Listopad
Příprava dětských prací, výzdoba prostor školy, výroba dárečků na Den otevřených
dveří, který se uskuteční začátkem prosince.
Prosinec
4.12. Den otevřených dveří v MŠ Sluníčko, Mikulášská nadílka – výstavka dětských prací,
fotek, prodejní výstava sladkostí, keramiky, návštěva Mikuláše, čerta a anděla.
5.12. Výjezd do brněnského Divadla Bolka Polívky – hudební vystoupení Gajdoši.
5.12.Návštěva Mikuláše, čerta a anděla – básničky, písničky a říkanky dětí, sladká nadílka
dětem.
8.12. V ZŠ Žatčany proběhly volby do Školské rady.
15.12. Shlédnutí pohádky „O vyměněné princezně“ sehrané žatčanskými dětmi v sokolovně.
20.12.Vánoční besídka v MŠ – hudebně pohybový program s pohádkou, pro děti dárky od
Ježíška.
21.12. Návštěva žatčanské školy – shlédnutí programu dětí 2. a 4. třídy na vánoční
vystoupení.
Leden
Od 1.1. 2006 byl prodloužen provoz v naší MŠ od 630 do 1630 hodin, nastoupila nová vedoucí
školní jídelny p. Ludmila Petříčková.
8.1.

Tříkrálová koleda v žatčanské orlovně, pásmo básniček, říkadel, tanečků a pohádky
Myška a makovice.

17.1. Schůzka
s rodiči
předškolních dětí za účasti
ředitelky ZŠ Telnice p.
Bímové a ředi-telky ZŠ
Žatčany p. Opavské.
25.1. Žatčanská sokolovna –
Tetiny – hudební pořad i
pro děti z MŠ a ZŠ Telnice.
Únor
2.2. V ZŠ Telnice se bude konat
zápis do 1. třídy.
Březen
1.3. Návštěva Divadla Bolka
Polívky – veselé představení s názvem Kamarádi.
Ivana Cábová, učitelka MŠ

Pozvánka do knihovny
V roce 2005 bylo zakoupeno do naší knihovny 73 nových knih, z toho 30 knih pro děti
a mládež. Úspěšná je také spolupráce s městskou knihovnou z Kuřimi, která nám pravidelně
půjčuje formou výměnných fondů nové knihy – v minulém roce to bylo 155 knih.
V novém roce byla knihovna obohacena o počítač, který zakoupil obecní úřad a zavedl
užívání internetu nejen pro čtenáře, ale pro všechny občany zdarma. Přijďte si vybrat každý
pátek od 1700 h do 1900 h. Čeká na Vás mnoho zábavných i naučných knih. Čtenářský roční
poplatek činí pro dospělé čtenáře 40,-Kč, u dětí do 15ti let 20,-Kč. Používání internetu je
zdarma. Internet je možné použít i mimo půjčovní dobu v knihovně. Zájemci se mohou
přihlásit na obecním úřadě.
V knihovně je celkem 3 284 knih, z toho 635 knih naučných, 2 649 zábavných.
Registrovaných čtenářů je 76, z toho 31 dětí. Návštěvníků v knihovně v loňském roce bylo
505 a celkem si vypůjčili 2 962 knih, z toho bylo: naučných pro dospělé
209 knih
zábavných pro dospělé
1 446 knih
naučných pro děti
715 knih
zábavných pro děti
592 knih
Časopisů bylo zapůjčeno 590, z toho nejžádanější byly Vlasta, Maminka, Udělej si sám,
Bydlení, Kačer Donald, Lidé a země.
Těšíme se na Vás, nabídka knih a časopisů je čtenáře je bohatá.
Miluše Lengálová, knihovnice

V místní lidové knihovně si můžete půjčit obecní kroniku
Podle zákona nemohou být originály obecních kronik půjčovány občanům, musí být
trvale uloženy v Okresním archivu v Rajhradě. Aby se mohli naši občané seznámit s obsahem
kronik, pořídila obec jejich kopie, nechala je svázat do tří dílů a předala je k půjčování do
obecní knihovny.
I. díl obsahuje zápisy z let 1945 - 1973, II. díl je kopií ručně psané kroniky z let 1974
-1989 a III. díl zachycuje události v obci v letech 1990 - 1999.
Tyto kroniky a novější zápisy z let 2000 - 2004 jsou také přístupny na internetových
stránkách obce www.obeczatcany.cz.

MK Alka
V únoru tomu budou dva roky, co se skupinka nadšených modelářů rozhodla založit
klub a předávat svoje zkušenosti a znalosti z modelařiny dál mladším generacím. Přehoupli
jsme se úspěšně do nového roku, několik našich prvních členů nás opustilo, ale našli se i noví
mladí nadšenci, kteří se s chutí pustili do „díla“. Na podzim roku 2005 se uskutečnil
2. ročník „Alkácké drakiády“, jejichž příprav se zúčastnily i děti v družině místní ZŠ, která
byla s naším klubem spolupořadatelem této akce. Další naše akce, o které se delší dobu
hovořilo, nakonec byla svolána vcelku narychlo. Jednalo se o seznámení a společné létání
našeho MK Alka a klubu Dvořákovi špejličkáři z Moravských Budějovic, se kterými někteří
členové našeho MK vedou již delší dobu
diskusi po internetu. Nakonec se uskutečnilo
na neutrální půdě – na modelářském letišti v
Ivančicích. Na konec roku nesmělo chybět
ani tradiční „Silvestrovské polétání“, kdy se
sešla část starších členů a létalo vše, co bylo
provozuschopné. Za dlouhých zimních
večerů ovšem taky nezahálíme a dokončují
se opravy havarovaných i stavba mnohých
dalších nových modelů, které se už třesou na
další modelářskou sezónu, stejně jako my
modeláři z MK ALKA Žatčany.
Martin Kostyál
Práce v modelářském klubu, foto: autor článku

Kulturní a společenské akce
Divadelní představení Vyměněná princezna
V předvánočním čase pro Vás žatčanské děti nacvičily divadelní představení
Vyměněná princezna. Na
pohádku
se
přijely
podívat
i
děti
ze
základních a mateřských
škol z Telnice, Újezdu u
Brna,
Židlochovic,
Žatčan,
Sokolnic
a
Měnína. Představení se
hrálo celkem pětkrát a
zúčastnilo se ho asi 782
dětí
a
dospělých.
Doufáme, že se Vám
pohádka líbila a že se
zase přijdete na malé
žatčanské herce podívat.
Soňa Lejsková,
za TJ Sokol Žatčany

Živý Betlém
K žatčanských vánočním zvykům patří tradičně Živý Betlém. Tentokrát předvedený již
podruhé na návsi. Děti nacvičily náročné pásmo koled a říkanek. Převlečeni za pastýře, chasu,
proroky a anděle, přišly se poklonit Ježíškovi v jeslích a předaly mu spolu se třemi králi své
dary. Za doprovodu
místní
lidové
muziky za-zpívaly
nejznámější koledy.
Krásnou atmosféru
umocnil
dlouho
očekávaný
sníh,
který ten den od
rána
padal
a
proměnil celé okolí
na nádhernou zimní
krajinu. Po skončení
programu se mohli
četní
návštěvníci
posilnit
horkým
čajem,
svařeným
vínem a cukrovím.
Upřímný dík patří
všem účinkujícím
dětem a trpělivým maminkám, které Živý Betlém připravovaly.
Foto: Karla Jarošová

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. ledna 2006 proběhla tradiční Tříkrálová sbírka, pořádaná Českou charitou.
V naší vsi koledovaly dvě skupinky dětí. Sečtená částka z obou pokladniček činí 25 784,- Kč.
Farní charita touto cestou děkuje všem dárcům.

Tříkrálová koleda
Vánoční dobu v Žatčanech zakončuje dětská besídka v orlovně, které říkáme
Tříkrálová koleda, protože ji vždycky uvádějí svatí tři králové. Vděční diváci v přeplněném
sále mohli vidět roztomilé děti ze školky, žáky ze druhé třídy se svými vtipnými a názornými
hádankami, školáky ze čtvrté třídy se scénkou o Betlému a hlavně mnoho tance a hudby.
Moderátorka celého odpoledne popřála všem přítomných hodně štěstí a zdraví do Nového
roku.
Vladimíra Sedláčková

Myslivci baví spoluobčany
Je večer, pátek 13. ledna a do tmy září okna žatčanské orlovny. Ve vytopeném sále
myslivci s napětím očekávají, zda toto obávané datum neodradí návštěvníky jejich, v pořadí
už 29. mysliveckého plesu. První přijíždějí hudebníci ze skupiny Modul z Těšan a krátce po
nich začínají sál zaplňovat i ostatní hosté, převážně z řad přespolních. Většina místních má
dopředu rezervovaná místa u stolů a proto přichází až kolem deváté hodiny večerní.

Zahájení plesu se muselo letos posunout až na půl desátou kvůli nečekanému výpadku
světel v jídelně a kuchyni, ale tento problém se naštěstí podařilo po dvaceti minutách díky
místnímu elektrikáři úspěšně vyřešit.
Sál se postupně zaplňuje a také v přísálí a ve sklepě s výčepem piva (jediné místo, kde
je povoleno kouřit) se těžko hledá volná židle. O stoupající dobrou náladu se stará hlavně
výše zmíněná skupina Modul. K jejich silné stránce sice nepatří lidové tance – polka a valčík,
ale ostatní dynamické hudební žánry zvládá bravurně, a hlavně dokáže vytvořit tu správnou
plesovou náladu. Pokud si to tančící páry na parketu žádají, zahrají v jedné „šňůře“ i 6 – 8
skladeb.
O občerstvení návštěvníků plesu se starají tři kuchařky a vůně smažených řízků se line
až do sálu. Strávníci mohou ochutnat jak srnčí, tak řízky z divočáka a mnozí toho využívají i
opakovaně. Po půlnoci už kuchařky hlásí: „Vyprodáno!“ K ránu nabízí pouze zvěřinový guláš.
O půlnoci je správná plesová nálada přerušena hodinovým losováním 90 výher
tomboly. Poprvé se jako hlavní výhra losují dva divočáci a dalších 50 kusů zvěře. Dary do
tomboly nám přispěli také kamarádi ze spřátelených mysliveckých sdružení a ZO Žatčany.
Alespoň jeden z divočáků zůstává v naší obci, štěstí tentokrát přálo Janu Sýkorovi.
Jen neradi se kolem třetí hodiny ranní začínají rozcházet návštěvníci letošního
mysliveckého plesu. Poslední kousek zahrají muzikanti v půl čtvrté, pokračovat odmítají,
neboť zítra je čeká další ples v sousedních Moutnicích. Nás myslivce ještě čeká následující
den úklid orlovny a teprve potom si můžeme oddechnout, že je ples za námi a hlavně že hosté
byli i tentokrát spokojení a bylo jich bezmála dvě sta.
A na závěr informace pro naše pravidelné hosty – ten jubilejní 30. myslivecký ples
bude opět v pátek – 12. ledna 2007, hraje skupina Modul a už teď jsou všichni srdečně zváni.
MUDr. Jiří Ryba,
myslivecký hospodář

Dětský karneval
V neděli 22. ledna 2006 se v naší orlovně konal tradiční dětsky karneval. Pořádala jej
kulturní komise OÚ, která zajistila výzdobu sálu a agentura Vendulka, která zajišťuje
vystoupení známého dua "TETINY". Stejně jako každý rok bylo v přísálí pro děti připraveno
občerstvení a sladkosti, na stolech byly vystaveny ceny do tomboly, která byla uspořádána
tak, že každý malý návštěvník karnevalu si domů odnesl alespoň malou pozornost. Program
samotný zahájilo vystoupení 3 asi osmiletých cvičenek ukázkou aerobiku, po nich se
představil žonglér Vilda a nakonec následovala ukázka hip-hopového soutěžního tance.
Dalšího programu - veselých písniček, tanečků a soutěží se zúčastnili všechny děti. Na závěr
odpoledne se volila Miss Žabka - vítězkou se stejně jako vloni stala Eliška Dvořáková. Na
úplný konec karnevalu dostal každý malý tanečník nafukovací balónek a s úsměvem odcházel
domů. Za pěkné odpoledne patří poděkování pořadatelům od všech dětí i jejich rodičů.
Eva Stiborová

Předpokládané kulturní a společenské akce v roce 2006:
1.1.
7.1.
8.1.
13.1.
22.1.

Ohňostroj na návsi
Tříkrálová sbírka charity
Tříkrálová koleda
Myslivecký ples
Dětský karneval s Agenturou Vendulka

Obecní úřad
Charita
Orel
Myslivecké sdružení
Obecní úřad

28.1.
25.2.
24.2.
4. 3.
13. – 15. 4.
17. 4.
29. 4.
30. 4.
13. 5.
květen
květen
10. 6.
11. 6.
12. 6.
30. 6.
červenec - srpen
říjen
říjen
21.10.
prosinec
14.,15. a 17. 12.
prosinec
prosinec
1.1. v 0,30 hodin

Country bál
Masopustní průvod s hudbou po obci
Ostatková zábava
Celostátní orelské gymnastické závody
Tradiční hrkání ve svatém týdnu
Pomlázková pochůzka s místní lidovou hudbou
Pochod dětí do Starého lesa se soutěžemi
Pálení čarodějnic
1. kolo okrskové soutěže v požárním sportu
Volejbalový turnaj o pohár starosty obce
Oslava svátku matek
Předhodová zábava
Průvod stárků, krojované hody pod májí
Krojované ženáčské hody
Táborák ke konci školního roku
Country večer na návsi
Volejbalový turnaj „O pohár starosty obce“
3. ročník „Alkácké drakiády“
Miss aerobic
Mikulášská nadílka v kostele
Dětská divadelní pohádka „O vyměněné princezně“
Štědrovečerní vyhrávání po vesnici
Živý Betlém
Tradiční ohňostroj na návsi

Mrak
SDH
SDH
Orel
Farnost
Farnost
Sokol
Orel
SDH
Obecní úřad
Orel
Orel
Orel
Orel
Farnost
Mrak
Obecní úřad
MK Alka
Orel
Farnost
Sokol
Farnost
Farnost
Obecní úřad
Mgr. Karla Jarošová

Ze sportu
3.ročník MISS AEROBIK
Již potřetí se u nás konala celostátní orelská soutěž v aerobiku. Jelikož jsme ještě
neměli opravené prostory v orlovně, zapůjčili jsme si tělocvičnu místního sokola. Letošní
soutěže se zúčastnilo celkem 51 soutěžících. Tělocvična byla zcela zaplněna a atmosféra
vynikající.
Děvčata soutěžila v těchto disciplínách: cvičení podle lektorky (Marcela Cábová),
volná disciplína (píseň, báseň, tanec, hra na hudební nástroj), povinné cviky (hvězda, provaz,
kotoul) a nakonec svůj vlastní tanec, který musel obsahovat co nejvíce aerobních prvků a
dobře předvedených kroků, což si někteří soutěžící neustále pletou s jinými tanci jako je hip
hop a podobně. Děvčata podávají už tak skvělé výkony, že porota měla nelehký úkol
rozhodnout, ale hodnotila spravedlivě. Závodilo se ve 3 věkových kategoriích: 5-8 let,
9-13 let, 14-18 let.
Soutěží nás provázely naše skvělé moderátorky: Eva Jašová a Bětka Sedláčková.
O technické ozvučení se staral Zdenek Sýkora, maminky napekly dobroty. Děkujeme také
sokolu za zapůjčení tělocvičny a všem, kdo se na této akci podíleli. Den proběhl skvěle,
všichni jsme se dobře bavili a těšíme se na příští ročník, který proběhne 21.října 2006.

Naše dívky se umístily takto:
•1. kategorie:

•2. kategorie:

•3. kategorie:

1. místo Škrháková Dita
2. místo Dokoupilová Hedvika
4. místo Horáková Katka
6.místo Kalvodová Marie
7. místo Kalvodová Anna
11. místo Kalvodová Julie

1.místo Dokoupilová Eliška
2.místo Kleinová Anna
4. místo Horáková Jarmila
5. místo Horáková Anežka
8. místo Sýkorová Tereza
10. místo Hájková Vendula
11. místo Konečná Aneta
14. místo Kalvodová Katka
20. místo Krejčí Nikol

1.místo Sedláčková Bětka
3.místo Nováková Ester
7. místo Cábová Mirka
16. místo Mazalová Jana

Zdena Dokoupilová

Z historie
Historická výročí obce v roce 2006
r. 1131 - před 875 lety se datuje první písemná zmínka o naší obci
r. 1616 - před 390 lety byla ves postižena morovou ránou - zůstalo je 28 obyvatel
r. 1766 - před 240 lety byl před vchodem na hřbitov postaven kamenný kříž darovaný občanem Floriánem z Újezdu, rodákem ze Žatčan. Je nejstarším v obci a je památkově
chráněn. Kříž byl roce odborně zrestaurován.
r. 1771 - před 235 lety byly v obci očíslovány domy
r. 1831 - před 175 lety řádila v obci cholera. Ve dvou dnech ji podlehlo 81 osob.
r. 1836 - před 170 lety nechal postavit tehdejší majitel mlýna Na hrázi u Dvora Paul Wrana
děkovný kříž. Kříž nechala obec v roce 2002 zrestaurovat.
r. 1871 - před 135 lety se 25. 2. při velké povodni protrhla hráz Žatčanského rybníka, 2 lidé
utonuli
r. 1881 - před 125 lety byl proveden v historii žatčanské obce druhý soupis zvířectva, napočítáno bylo: 3 hřebci, 13 kobyl, 25 valachů, 76 krav, 3 býci, 23 jalovic, 36 volů, 51
koz, 98 prasat.
r. 1916 - před 90 lety bylo v 1. světové válce narukováno 144 mužů z obce, do konce války
jich na frontách padlo 23.
r. 1921 - před 85 lety - byl 29.3. založen Sportovní klub Žatčany
- byla 17.9. založena tělocviční jednota Orel
- byla 1.10. zřízena první autobusová linka přes obec na trati Klobouky - Brno
r. 1931 - před 75 lety byl do obce zaveden telefon
r. 1941 - před 65 lety - měl žatčanský rodák P. Břetislav Lauterbach primici
- zastavili Němci činnost Sokolu a Orlu
r. 1946 - před 60 lety se konaly v obci volby. V obou obcích získali lidovci 317 hlasů, komunisté 177 hlasů, sociální demokraté 68 hlasů a národní demokraté 58 hlasů. Předsedou MNV v Žatčanech byl zvolen kovář František Lozart, v Třebomyslicích
zemědělec Oldřich Zapoměl.
r. 1976 - před 30 lety si hasiči vystavěli na hřišti vedle fotbalových kabin klubovnu
r. 1994 - před 15 lety - se obecní úřad přestěhoval do části volných prostor MŠ
- starý OÚ a stará MŠ byly pronajaty místním podnikatelům.
- 30. 1. vyšlo 1. číslo Obecního zpravodaje, který je s kratšími přestávkami vydáván
dodnes

r. 1996 - před 10 lety vyhrála obec v Jihomoravském kraji soutěž ,,Vesnice roku“ v péči o zeleň
- na Ovčírnách byl postaven nový obecní úřad s požární zbrojnicí
- na návsi a na Dolech byly zbudovány průlezky pro děti
- v obci byly provedeny kabelové rozvody telefonů a televize

Měla obec někdy více jak tisíc obyvatel?
Na tento dotaz nelze jednoznačně odpovědět, protože nemáme k dispozici údaje
o počtu obyvatel v tehdejších obou obcích z válečného období 1939 - 1945. Víme jen, že po
válce v r. 1950 žilo v obci 859 lidí, ale v roce 1945 se odstěhovalo do pohraničí 143 občanů.
Je možné, že těsně po válce mohlo být v obci kolem tisíce obyvatel.
Podle dochovaných písemností (výsledky sčítání lidu, obecní a farní matriky) bylo
v roce
nejvíce obyvatel
v roce
nejméně obyvatel
1927
937
1997
720
1930
935
1998
732
1961
922
1999
738
1910
902
1994
740
1950
859
1995
742
Od roku 1980 počet obyvatel stále klesal, nejméně bylo občanů koncem minulého století.
S počtem obyvatel úzce souvisí přírůstky narozením a úbytky úmrtím občanů.
I v těchto údajích máme dlouhodobou řadu (do roku 1887 jen narození):
v roce
nejvíce narozených
v roce
nejméně narozených
1883
28
1917, 1995
3
1867
27
1993
4
1873
26
1936, 1937, 1993,1999
5
1891
24
1920, 1934,1982
6
1871,1886
23
1931,1940,1987,1990,
1997, 2002
7
Nejvíce dětí se rodilo v 2. polovině 19. století, není divu, že do místní školy chodilo v té době
až 150 dětí. Mezi roky s nejméně narozenými dětmi se řadí konec minulého století.
v roce
nejvíce zemřelých
v roce
nejméně zemřelých
1892
21
1933
2
1890
17
1928, 1932, 1998
3
1980,1997
16
1889, 1921, 1925,1927
1918, 1985,1987
15
1931
4
1988,1992
14
1929,1930,1999
5
1895,1922,1935,1936,
1937,1989
6

Jak povstala obec třebomyslická
(z kroniky obce Třebomyslice, kterou vedl v letech 1924-1931 Fiala Raimund, starosta obce
v období 1913-1919)
Na místě nynější obce třebomyslické stával velkopanský dvůr pana hraběte Dubského.
Asi v roce 1780 za panování císařovny Marie Terezie a spoluvladaře jejího syna císaře
Josefa II. bylo nařízeno a ustanoveno omezení robot. Následkem tohoto nařízení mnozí páni

velkostatkáři majetky odprodali na další splátky, tak zvané činžovní, a učinili z tohoto dvora
48 tzv. ,,famelií“. Jak se vůbec za stara říkalo: půjdem do famelie, takže mnohý člověk půl
hodiny vzdálený vůbec nevěděl pravého názvu této obce. Každé famelii bylo připsáno 18 mír
orné půdy pozemků, domky sami ti kupitelé sobě vystavěli tam, kde doposud dosvědčují čísla
18-19-20 (pozn. - nyní domy M. Kheliové, J. Lorence a D. Weiszové) silnými zděmi z kamene
a pálených cihel. Dále jest doposud úplně zachovaná velká studně tak zvaná panská 13 metrů
hluboká a z velkého kamene stavěná naproti čís. 31( pozn. - za samobosluhou).
Název tato obec dostala Třebomyslice, jelikož má na památku v obecním znaku dub,
poněvadž pochází z jména pánů hrabat Dubských z Třebomyslic (pozn. - rod Dubských
pocházel ze vsi Třebomyslice v jižních Čechách, odtud název převzat pro naše Třebomyslice
založené 1785). Ustavena jest na pěkné údolní rovině při staré obci začanské mezi rybníky
Žatčanským a Měnínským. Historických památek vůbec nemá, poněvadž je přifařena a
přiškolena k obci žatčanské.
Dále jsou vyjmenováni majitelé všech původních 48 domovních čísel a k tomu nově
vzniklá domovní čísla 49 až 52. Popis končí sdělením, do roku 1924 přibylo 56 čísel, t.zn. že
obec má k 1.1.1924 108 čísel.
Josef Sedláček, kronikář

Cesta na „Ospap“, leden 2006, foto: Lukáš Jurečka
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