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Z obce

Sloupek šéfredaktora

Mgr. Tomáš Kalla

Přesně takhle to dopadá, když se člověk unáhlí. Sotva jsme po 
prázdninách dokončili detaily nadcházejících akcí, museli jsme za-
čít plánovat, jaká provést opatření, aby k akcím vůbec mohlo dojít, 
popřípadě jak je citlivě přesunout na jiný termín. Důkazem budiž 

například Vítání občánků, které sice proběhlo v tichosti, nicméně 
alespoň dřív, než naše děti nastoupí do školky. A přiznejme si, šan-
ce se s postupujícím časem čím dál víc blížily realitě. V pracovním 
životě už jsem se smířil s doživotním home officem, cokoliv jiného 
bude pro mě příjemným překvapením. Vánoční čas bude letos be-
zesporu jiný, ale to hlavní se nemění. Pořád je lepší být doma, ob-
klopen blízkými přáteli a rodinou, než sedět v kanceláři a sledovat 
předvánoční zácpy. Aspoň ušetřím pár dní dovolené.

Ing. František Poláček
starosta obce

poděkování

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se zasloužili o zdárný prů-
běh života v naší obci, obecním zaměstnancům a pracovníkům 
obce, kteří zajišťovali každodenní provoz, zastupitelům za jejich 
uvážená rozhodování a vám všem, kteří jste i malou troškou 
přispěli pro klidný a pohodový život v Žatčanech.

návrh rozpočtu na rok 2021

Obec zpracovala návrh rozpočtu na rok 2021 a na listopadovém 
zasedání zastupitelům předložila k připomínkování. I když jsme 
při tvorbě rozpočtu počítali s nižšími daňovými příjmy z důvodu 
COVIDU, mnohem větší nejistotu v příjmech způsobili poslanci 

parlamentu divokou tvorbou daňových zákonů. V roce 2019 byly 
daňové příjmy obce 12 mil. Kč., v letošním roce předpokládá-
me 11 mil. Kč., v roce 2021 podle RUD (rozpočtové určení daní) 
11 732 tis. Kč. Po návrhu nového daňového systému vychází 
snížení příjmů na rok 2021 po dopadu daňových změn podle 
MF – 10 mil. Kč., ČMKOS – 9 mil. Kč. Při započtení kompenzač-
ního bonusu 8 776 tis. Kč. Dle koeficientu kraje 9 526 tis. Kč. 
Z těchto čísel vidíme, jak na obce mohou dopadnout politické 
půtky, když se blíží parlamentní volby. A to ještě nevíme, jak se 
bude dále vyvíjet ekonomika po dopadech COVIDU.
Obec při tvorbě rozpočtu počítala s daňovými příjmy ve výši 
11 368 tis. Kč, celkovými příjmy ve výši 12 321 tis. Kč. Výdaje 
plánujeme 15 774 tis. Kč, z toho investiční ve výši 2 900 tis. Kč.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude dorovnán z rezerv minulých let 
ve výši 3 453 tis. Kč.obce.
Obec bude splácet 5 let úvěr na pořízení modulární MŠ ve výši  
1 017 tis, Kč ročně. Pokud bude chtít obec provádět větší inves-
tiční akce, budou muset být jen s podporou dotací.

ÚVOD

Ing. František Poláček
starosta obce

Milí spoluobčané, 
potkáváme se nad obecním zpravodajem v této nelehké době, 

kdy míra hojnosti vyprchala s příchodem nějakého pro nás ne-
známého viru. Teď už ho známe a víme, že to není žádná leg-
race. Přesto si myslím, že jsme schopni se tomu nepoddávat 
a zachovat si optimismus.
Přeji vám a vašim rodinám požehnané a pokojné prožití svátků 
vánočních, do nového roku vše dobré a nenechme se svázat 
strachem.

příjmy - návrh rozpočtu 2021
Pol Text SR 2020 UR 2020 Skutečnost 2020 Návrh 2021

1111 Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 3 115 000,00 3 115 000,00 2 393 694,94 2 800 000,00

1112 Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky 55 000,00 55 000,00 23 257,85 30 000,00

1113 Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 240 000,00 240 000,00 242 736,61 200 000,00

1121 Daň z příjmů práv. osob 2 400 000,00 2 400 000,00 1 717 226,07 1 500 000,00

1122 Daň z příjmů práv. osob za obce 140 000,00 140 000,00 115 520,00 120 000,00

1211 Daň z přidané hodnoty 5 500 000,00 5 500 000,00 4 773 266,29 5 000 000,00

1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon 5 000,00 5 000,00 6 901,50 5 000,00

1340 Poplatek za provoz systému KO 301 000,00 301 000,00 307 082,00 307 000,00

1341 Poplatek ze psů 8 000,00 8 000,00 15 626,00 15 000,00

1343 Poplatek ze užívání veř. prostr. 5 000,00 5 000,00 0,00 2 000,00

1356 Příjmy úhr. za dobýv. nerostů a popl. za geo. pr. 165 000,00 165 000,00 174 431,00 170 000,00

1361 Správní poplatky 6 000,00 6 000,00 7 000,00 6 000,00

1381 Daň z hazardních her 52 000,00 52 000,00 61 150,18 13 000,00

1511 Daň z nemovitých věcí 1 200 000,00 1 200 000,00 1 162 315,25 1 200 000,00

Součet za třídu 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY - Rámc. ukazatel 13 192 000,00 13 192 000,00 11 000 207,69 11 368 000,00
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příjmy - návrh rozpočtu 2021

Pol Text SR 2020 UR 2020 Skutečnost 2020 Návrh 2021

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 45 500,00 45 500,00 41 279,00 38 600,00

2112 Příjmy z prodeje zboží 2 000,00 2 000,00 706,00 900,00

2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000,00 1 000,00 4 000,00 4 000,00

2131 Příjmy z pronájmu pozemků 57 000,00 57 000,00 3 164,00 57 000,00

2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 317 000,00 317 000,00 319 098,00 419 000,00

2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 3 000,00 3 000,00 2 125,00 2 000,00

2141 Příjmy z úroků 1 000,00 1 000,00 314,34 500,00

2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 0,00 3 000,00 0,00

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 89 000,00 89 000,00 83 272,02 101 000,00

Součet za třídu 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - Rámc. ukazatel 515 500,00 515 500,00 456 958,36 623 000,00

3122 Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetk 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00

Součet za třídu 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - Rámc. ukazatel 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00

4111 NI př. transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0,00 1 177 000,00 1 177 000,00 0,00

4112 NI př. ransf. ze st.r. v rám. souh. dotv 201 300,00 201 300,00 167 750,00 201 300,00

4122 NI př. transf. od krajů 0,00 220 000,00 220 000,00 0,00

4216 Ost. př. transfery ze státního rozpočtu 4 966 300,00 4 966 300,00 4 966 252,00 0,00

Součet za třídu 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY - Závazný ukazatel 5 167 600,00 6 564 600,00 6 531 002,00 201 300,00

PŘÍJMY CELKEM 18 895 100,00 20 292 100,00 17 988 168,05 12 212 300,00 

výdaje - návrh rozpočtu 2021
Para Text SR 2020 UR 2020 Skutečnost 2020 Návrh 2021

1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol. a spec.plodin - péče o nalezené psy 30 000,00 30 000,00 0 20 000,00

10** Závazný ukazatel: Ozdrav. hosp. zvířat, pol. a spec.plodin 30 000,00 30 000,00 0 20 000,00

2143 Cestovní ruch - DSO Židlochovicko, o.p.s. Moh. míru (příspěvky) 15 000,00 15 000,00 12 590,00 15 000,00

21** Závazný ukazatel: Průmysl, stavebnictví, obchod a slu 15 000,00 15 000,00 12 590,00 15 000,00

2212 Silnice - drobné opravy 8 700 000,00 11 710 100,00 11 462 550,62 250 000,00

2219 Ost. zál. pozemních komunikací - chodník u ev.hřbitova, opravy 1 625 000,00 269 000,00 233 921,49 130 000,00

2221 Provoz veřejné silniční dopravy - autobusové zastávky (údržba) 240 000,00 40 000,00 8 736,00 40 000,00

2223 Bezpečnost silničního provozu - ukazatel rychlosti 20 000,00 20 000,00 0 20 000,00

2292 Dopr. obslužnost veř. Službami - linková -příspěvek na IDS JMK 55 000,00 55 000,00 52 689,00 60 000,00

22** Závazný ukazatel: Doprava 10 640 000,00 12 094 100,00 11 757 897,11 500 000,00

2310 Pitná voda - rezerva na obn. vodovodu,příp. vody, studny, PÍTKO 270 000,00 170 000,00 18 670,00 400 000,00

2321 Čišt.odp. vod a nakládání s kaly - rezerva na obnovu kanalizace 500 000,00 1 220 000,00 1 057 895,60 270 000,00

2341 Vodní díla v zem. krajině - oprava rybníka, rekonstrukce stavidla 1 200 000,00 23 000,00 22 990,00 1 200 000,00

23** Závazný ukazatel: Vodní hospodářství 1 970 000,00 1 413 000,00 1 099 555,60 1 870 000,00

3113 Základní školy-příspěvek ZŚ, rezerva na herní prvky, zpevněnou 
plochu a plat učitele, příspěvek žákům, projekt nové MŠ

3 745 000,00 10 520 000,00 8 891 373,20 5 014 000,00

31** Závazný ukazatel: Vzdělávání a školské služby 3 745 000,00 10 520 000,00 8 891 373,20 5 014 000,00

3314 Činnosti knihovnické - knihy,  odměna knihovnice 80 000,00 80 000,00 61 453,00 80 000,00

3319 Ost. záležitosti kultury - obecní kronika, odměna kronikářce 11 000,00 11 000,00 7 900,00 11 000,00

3326 Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult… - oprava křížku 100 000,00 128 000,00 0 50 000,00

3341 Rozhlas a televize - údržba a opravy 80 000,00 80 000,00 1 199,86 40 000,00

3349 Ost. záležitosti sdělovacích prostředk - Obecní zpravodaj 110 000,00 110 000,00 45 503,00 110 000,00

3399 Zálež. kultury, církví a sděl.prostředků-kroje, příspěvky na hody, 
akce pro seniory, dary nar. dětem (Vítání občánků)

250 000,00 250 000,00 103 895,24 250 000,00

33** Závazný ukazatel: Kultura, církve a sdělovací prostředky 631 000,00 659 000,00 219 951,10 541 000,00

3412 Sport. zař. ve vlast. obce - údržba tenis. hřiště, odměna správci 40 000,00 40 000,00 20 832,00 40 000,00

3419 Ost. sportovní činnost - podpora spolků Orel, Sokol, SK,
sportovní turnaje

141 000,00 177 000,00 171 493,00 177 000,00

3421 Využití volného času dětí a mládeže-dětská hřiště, podpora pro 
Junák, Misijní klubko, MK Alka

60 000,00 60 000,00 32 840,00 60 000,00

3429 Zájmová činnost a rekreace j.n.- zájezdy, vstupenky,
finanč. dar pro myslivce, dotace pro hasiče

146 000,00 110 000,00 88 747,00 146 000,00

34** Závazný ukazatel: Sport a zájmová činnost 387 000,00 387 000,00 313 912,00 423 000,00
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výdaje - návrh rozpočtu 2021
Para Text SR 2020 UR 2020 Skutečnost 2020 Návrh 2021

3613 Nebytové hospodář. - údržba a provoz budovy č. 93 (starý OÚ) 110 000,00 110 000,00 54 168,67 110 000,00

3631 Veřejné osvětlení - údržba, elektřina 295 000,00 295 000,00 172 072,43 300 000,00

3632 Pohřebnictví - údržba hřbitova, vývěsní skříňka, poklop na nádrž 63 000,00 63 000,00 6 534,00 63 000,00

3635 Územní plánování - zahájení změny územního plánu 0 0 0 100 000,00

3639 Komu. služby a územ. rozvoj j.n. - nákup poz., daň z nemovitostí 200 000,00 387 000,00 351 910,00 135 000,00

36** Závazný ukazatel: Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 668 000,00 855 000,00 584 685,10 708 000,00

3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 25 000,00 25 000,00 19 954,36 25 000,00

3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů - popelnice 580 000,00 480 000,00 357 917,94 450 000,00

3723 Sběr a odvoz ostat. odpadů-objemný odpad, suť, sklo, papír,
plasty, obaly textil, olej

150 000,00 250 000,00 238 207,18 310 000,00

3726 Využívání a zneškodňování ostat.odpadů -provoz komopostárny 100 000,00 100 000,00 20 157,00 100 000,00

3742 Chráněné části přírody - naučná stezka Žatčany včera a dnes (údr.) 2 000,00 2 000,00 0 2 000,00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - pracovní četa (mzdy), 
nákup sekačky, projekt Za hřištěm

1 800 000,00 1 800 000,00 1 095 506,40 1 981 200,00

37** Závazný ukazatel: Ochrana životního prostředí 2 657 000,00 2 657 000,00 1 731 742,88 2 868 200,00

4329 Ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži - přís. Židloch. OSPOD 5 000,00 5 000,00 4 490,00 6 000,00

4341 Soc.pom.osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepř 20 000,00 20 000,00 0 20 000,00

4350 Domovy pro seniory - Sokolnice 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

4351 Osob. asist., peč. služba a podpora sam.byd 25 000,00 25 000,00 10 863,00 25 000,00

4357 Domovy pro os. se zdr. post. …Diakonie CČE Klobouky u Brna 103 000,00 103 000,00 103 000,00 77 000,00

4379 Ost. služby a činn. v obl. soc. prevence - Linka bezpečí 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00

43** Závazný ukazatel: Sociální služby 166 000,00 166 000,00 131 353,00 141 000,00

5213 Krizová opatření - dezinfekce, roušky 5 000,00 90 000,00 67 418,00 50 000,00

52** Závazný ukazatel: Civilní připravenost a krizové stavy 5 000,00 90 000,00 67 418,00 50 000,00

5512 Požární ochr. - dobr. Část - zásah. jednotka SDH (prov. vybavení) 150 000,00 150 000,00 40 969,94 122 000,00

55** Závazný ukazatel: Požární ochrana a int. záchranný systém 150 000,00 150 000,00 40 969,94 122 000,00

6112 Zastup. obcí - odměny členů ZO, odvody soci.a zdravotní poj. 1 290 000,00 1 290 000,00 1 034 004,00 1 368 000,00

6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 0 47 000,00 12 834,00 0

6171 Činnost místní správy - provoz obecního úřadu (mzdy, energie, 
služby IT, internet…)

1 600 000,00 1 600 000,00 1 302 335,61 1 767 400,00

61** Závazný ukazatel: Stát. moc, stát. správa, územní samospr. 2 890 000,00 2 937 000,00 2 349 173,61 3 135 400,00

6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. Operací -poplatky z peněžních 
operací

10 000,00 10 000,00 6 077,20 7 000,00

6320 Pojištění funkčně nespecifikované - majetkové a odpovědnostní 35 000,00 35 000,00 0 40 000,00

6399 Ost. finanční operace - daň z příjmů obce 155 000,00 155 000,00 115 520,00 160 000,00

63** Závazný ukazatel: Finanční operace 200 000,00 200 000,00 121 597,20 207 000,00

6402 Finan. vypořádání min. let - vratka dot. za volby, za přest. Židloch. 25 000,00 29 000,00 28 565,00 29 000,00

6409 Ostatní činnost j.n. - DSO Cezava, obecná rezerva 126 000,00 40 800,00 30 180,00 130 300,00

64** Závazný ukazatel: Ostatní činnosti 151 000,00 69 800,00 58 745,00 159 300,00

VÝDAJE CELKEM 24 305 000,00 32 242 900,00 27 380 963,74 15 773 900,00

               Z toho investiční výdaje činí 2 900 000,00

financování - návrh rozpočtu 2021
Pol Text SR 2020 UR 2020 Skutečnost 2020 Návrh 2021

8115 Změny stavu kr. prostřed. na účtech mimo OSFA - čerpání z 
rezervy minulých let

5 409 900,00 7 120 800,00 0,00 4 578 600,00

8123 Dlouhodobé přijaté půjč. p. 0,00 5 000 000,00 4 880 236,14 0,00

8124 Uhraz. splátky dl. přij. půjč. p. - splátka úvěru na modul. MŠ 0,00 -170 000,00 0,00 -1 017 000,00

                  FINANCOVÁNÍ CELKEM 5 409 900,00 11 950 800,00 4 880 236,14 3 561 600,00

Na dokrytí chybějících výd. a splátky úvěru se použijí ušetřené finan. prostředky z minulých let (Pol 815), splát. úvěru (pol 8124) v roce 2021 činí 1 017 000 Kč
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financování - návrh rozpočtu 2021
Para Text SR 2020 UR 2020 Skutečnost 2020 Návrh 2021

2310 Vodovod- finanční rezerva na obnovu (rovřena od r.2018) 100 000,00 100 000,00 100 000,00 130 000,00

2321 Kanalizace- finanční rezerva na obnovu (rovřena od r.2018) 150 000,00 150 000,00 150 000,00 220 000,00

Para Text SR 2020 UR 2020 Skutečnost 2020 Návrh 2021

5331 Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, p.o. 1 381 000,00 1 911 000,00 1 911 000,00 1 590 000,00

z toho odpisy na rok 2021 činí 212 000 Kč

5222 Poskytnutí dotace dle zák. č. 250/2000 Sb., kteří nejsou jiným 
veřejným rozpočtem (Orel, Sokol, SDH)

171 000,00 207 000,00 207 000,00 207 000,00

5339 Domov pro seniory Sokolnice 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

5223 Diakonie Klobouky 103 000,00 103 000,00 103 000,00 77 000,00

5222 Podpora spolkům a jiným organizacím (Junák, MK Alka,
myslivci, SK, Linka bezpeční)

56 000,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00

5223 Podpora spolkům a jiným organizacím (Misijní klubko) 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00

5329 DSO Region Cezava 26 500,00 30 300,00 30 300,00 26 600,00

5329 DSO Region Židlochovicko 9 900,00 9 900,00 9 900,00 10 000,00

                  Celkem 1 765 400,00 2 335 200,00 2 335 200,00 1 984 600,00

Tř. Výdaje podle tříd rozpočtové skladby Návrh 2021

5 Běžné výdaje 12 873 900,00

6 Kapitálové výdaje 2 900 000,00

Celkem 15 773 900,00

Tř. Příjmy podle tříd rozpočtové skladby Návrh 2021

1 Daňové příjmy 11 368 000,00

2 Nedaňové příjmy 623 000,00

3 Kapitálové příjmy 20 000,00

4 Přijaté transfery 201 300,00

Celkem 12 212 300,00

Rekapitulace rozpočtu RS 2020 UR 2020 Skutečnost 2020 Návrh 2021

Příjmy 18 895 100,00 20 292 100,00 17 988 168,07 12 212 300,00

Výdaje 24 305 000,00 32 242 900,00 27 380 963,74 15 773 900,00

Saldo - rozdíl příjmů a výdajů -5 409 900,00 -11 950 800,00 -9 392 795,67 -3 561 600,00

Financování 5 409 900,00 11 950 800,00 9 392 795,67 3 561 600,00

V příjmech u transferů je závazným ukazatelem položka. 
U výdajů je závazným ukazatelem oddíl, u vztahů k jiným rozpočtům a jiným osobám je závazným ukazatelem položka.
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zeleň

V posledních letech jsme si pochvalovali teplé léto, jen mu chy-
běly dešťové srážky. Cítili jsme se jako v  jižních krajích. Letos 
nás počasí trochu vrátilo do  reality středoevropského klima-
tu, jaký jsme znávali z dřívějších let. Po  letošních podzimních 
deštích jsem se myšlenkou vrátil do poloviny devadesátých let, 

kdy jsme kolem obce začali vysazovat zeleň. Když se měl sázet 
biokoridor Za hřištěm, vyslechli jsme si „Co by tady mohlo být 
řepy, kolik by se vykrmilo prasat“. Je to dvacet pět let a lidem 
ani nepřipadne, že to tady vypadalo jinak. Při letošních deštích 
se opět naplnily prohlubně v biokoridoru vodou a fungovaly tak, 
jak jsme si představovali.

Tato zmínka je proto, že nám i v této době jde o životní prostře-
dí, udržování dešťové vody v krajině a zpomalení jejího odtoku 
z katastru obce. Proto v myšlenkách z devadesátých let pokra-
čujeme. V nejbližší době bychom chtěli zbudovat na „Dvaadva-

cítce“ (za Osičkovým u hřiště) rozšíření biokoridoru s  tůní pro 
zadržování dešťové vody z vesnice. Dále bude upraven odtok 
vody do  Litavy, vytvořena terénní vlna, vysazena nová zeleň 
a květné louky. Připravuje se již stavební povolení.  
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vzdušník

TŮŇ 

SO-02 TRUBNÍ PŘÍVOD

SO-03 ÚPRAVY STÁV. KORYT

SO-03 ÚPRAVY STÁV. KORYT
SO-03 ÚPRAVY STÁV. KORYT

LITAVA

vybudování nízkého příčného valu
k zadržení a vsakování srážkových vod

zarovnání terénu nad stávajícím propustkem
výúst dešťové kanalizace

trubní propustek stávající

výúst dešťové kanalizace

vyhloubení sedimentačního prostoru 
za stávajícím vyústěním dešťové kanalizace

zřízení trubního přívodu DN300 k přivádění 
dešťových vod do prostoru tůně

stabilizace východního svahu kokosovou sítí 

délka trouby 24,7m,  spád 1%

SO-01 ZEMNÍ PRÁCE - TŮŇ 
vyhloubení tůně na ploše 2170 m2 
sklony svahů tůně 1:4 - 1:6
předpokládaná max. hloubka vody 1,5m

SO-01 ZEMNÍ PRÁCE - TŮŇ 
umístění části výkopku do valu západ
sklony svahů násypu 1:4 - 1:6, výška násypu 1m
před nasypáním sněti ornice tl. 0,25m, násyp ohumusován tl 0,25m

SO-01 ZEMNÍ PRÁCE - TŮŇ 
umístění části výkopku do valu východ
sklony svahů násypu 1:4 - 1:6, výška násypu 1,3m
před nasypáním snětí ornice tl. 0,25m

max. hloubka výkopu 3,1m

SO-04 -VEGETAČNÍ ÚPRAVY
výsadby autochtonních druhů dřevin umístěné především do oplocenek
rozsah schematicky naznačen na výkresu 
plochy mimo tůň budou zatravněny

SO-04 -VEGETAČNÍ ÚPRAVY
výsadby autochtonních druhů dřevin umístěné především do oplocenek
rozsah schematicky naznačen na výkresu 
plochy mimo tůň budou zatravněny

násyp ohumusován tl. 0,25m

SO-01 ZEMNÍ PRÁCE - TŮŇ 
umístění části výkopku do valu jih
sklony svahů násypu kopírují stávající terén, výška násypu 0,6m
násyp ohumusován ornicí tl. 0,05m

stávající parkourové hřiště

překrytí zeminou v nezbytném rozsahu
výška násypu 0,16-0,25m
délka trouby 24,7m,  spád 1%
výúst obložená lomovým kamenem LK 100/300

val "Západ"

val "Jih"

val "Východ"

výúst

SEDIMENTAČNÍ PROSTOR

S

t/f +420 549 255 496
www.fontes.cz
603 00 Brno
Křídlovická 19
ATELIER FONTES, s.r.o.

AKCE

ČÁST

PŘÍLOHA

ZAKÁZ.ČÍSLO

KRAJ:  JIHOMORAVSKÝ 

VED.PROJEKTANTZODP.PROJEKTANT VYPRACOVAL

ING.K. FLOROVÁING.K. FLOROVÁ 

MĚŘÍTKO

ČÍSLO PARÉ

DATUM:

STUPEŇ:

7/2020

POŘIZOVATEL:  OBEC ŽATČANY

KATASTR:  ŽATČANY

19046

koncept SR

1: 500

ING.T. HAVLÍČEK

ŽATČANY: ZA HŘIŠTĚM

C. SITUAČNÍ VÝKRESY

Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém Bpv

kótováno v metrech

řešená plocha 

parcela katastru nemovitostí 

hlavní a vedlejší vrstevnice (á 0,25m)

vírský oblastní vodovod a jeho ochranné pásmo 

ochranné pásmo silnice III: třídy

CETIN: optický kabel a jeho ochr. pásmo

CETIN: síť s NN a její ochranné pásmo

předpokládaná plocha hladiny vody v tůni

stávající hrany terénu

itself: trasa sítí a její ochr. pásmo

dešťová kanalizace, přibližná trasa

vyústění trubního vedení zaměřené

Stavební objekty: 
SO-01 ZEMNÍ PRÁCE - TŮŇ  
SO-02 TRUBNÍ PŘÍVOD
SO-03 ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH KORYT
SO-02 VEGETAČNÍ ÚPRAVY 

C.4. KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

ZAČÁTEK ÚPRAVY
X=-590188,6  Y=-1173091,8

výsadby stromů a keřů (schematický zákres)

možný průchod územím

místo pro ohniště (výhledově) 

LEGENDA:

stávající dřeviny zaměřené

geotechnická sonda

záplavové území Q100

návrh stavby - zemní práce/výkopy 

návrh stavby - zemní práce/násypy 

návrh stavby - přívodní potrubí 

oplocenka drátěná, výška 1,6m

návrh stavby - obložení výústi přívodního potrubí lomovým kamenem 
s vyskládáním do žlábku 

přístupová trasa na staveniště
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Druhou akcí je výsadba LBC Přední spodky. Je to lokální biokori-
dor s terénní úpravou pro vytvoření mokřadu a výsadbu dřevin. 
Bude navazovat na zřídlo Šaratica ve východní části mokřadu. 
Dále bude navazovat na  biokoridor vysázený podél asfaltové 
obslužné komunikace do  Nesvačilky. Na  tuto akci v  rozsahu 

2,9 mil. Kč máme stavební povolení a požádali jsme o dotaci ze 
Státního fondu životního prostředí. Náš projekt je mezi vybraný-
mi projekty a rádi bychom ho v příštím roce realizovali. Na tuto 
akci je stoprocentní dotace. 
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S

t/f +420 549 255 496
www.fontes.cz
603 00 Brno
Křídlovická 19
ATELIER FONTES, s.r.o.

AKCE

ČÁST

PŘÍLOHA

ZAKÁZ.ČÍSLO

KRAJ:  JIHOMORAVSKÝ 

VED.PROJEKTANTZODP.PROJEKTANT VYPRACOVAL

ING.K. FLOROVÁING.H.TRTÍLKOVÁ

MĚŘÍTKO

ČÍSLO PARÉ

DATUM:

STUPEŇ:

1/2020

POŘIZOVATEL:  OBEC ŽATČANY

KATASTR:  ŽATČANY

19046

koncept DUR

1: 500

ING.H.TRTÍLKOVÁ

ŽATČANY: LBC PŘEDNÍ SPODKY

NÁVRH ŘEŠENÍ 

C. SITUAČNÍ VÝKRESY

Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém Bpv

kótováno v metrech

řešená plocha 

parcela katastru nemovitostí 

hlavní a vedlejší vrstevnice (po 0,25m)

manipulace s ornicí - odhrnutí 

manipulace s ornicí - nasypání

oplocení výsadeb

výsadbová řada (stromy, keře)

zatravnění - sadové mezipásy

zatravnění - jetelotravní luční směs

zatravnění - druhově pestrá směs

geotechnická sonda

výsadba soliterů - neovocné

LEGENDA

výsadba soliterů - ovocné 

hranice stávajícího využití ploch 

Druhy vysazovaných dřevin: 
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ohlédnutí za letošním rokem 

V letošním „zvláštním“ roce pokračovaly práce na výstav-
bě silnice a kanalizace v Koutě. Firma BS-IMEX zvládla celou 

akci v dohodnutém termínu a také v dobré kvalitě. Dodateč-
ně se upravoval svah u obratiště, kde vydatné deště způsobi-
ly jeho posun. Následnou úpravou byl tento problém vyřešen. 
Silnice byla postavena za 10 900 tis. Kč, z toho dotace MMR 
4. 966 tis. Kč.

Byla provedena rekonstrukce přípojek dešťové kanalizace 
na návsi a na parcele 10/1 v hodnotě 1 019 tis. Kč.
Před farou byl pořízen za 109 tis. Kč chodník a meliorační žlaby, 
jedná se o napojení na nově zbudovanou silnici v Koutě.
Podařilo se položit asfaltový povrch na  zpevněné komunikaci 
u  tenisového hřiště v ceně 1 015 tis. Kč, tím se zlepšil přístup 
k obecní skládce a kontejnerům na tříděný odpad.

Během prázdnin byla ve  škole provedena oprava podlahy 
jedné třídy v ceně 809 tis. Kč. V roce 2021 plánujeme pokra-
čování opravy ve druhé třídě. Na opravu přispěl JMK částkou 
190 tis. Kč.

Není to jen o výsadbě zeleně, ale také o její údržbě v obci i v ka-
tastru. Letošní rok byl díky dešťovým srážkám náročný zejména 
na sečení trávy. Tuto činnost nelze vypustit ani v biokoridorech, 
protože údržba je vázána na dotace. Z  tohoto místa chci po-
děkovat všem, kteří se starají o údržbu před svými domy a tím 

zkrášlují naši obec. Zejména chci poděkovat paní Marii Rychlí-
kové, která několik let pečovala o růže před hřbitovem a na ná-
vsi a v prosinci letošního roku tuto činnost ukončila. Každý mohl 
obdivovat nádheru rozkvetlých červených květů, které zdobily 
starou kamennou zídku. 
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V letošním roce jme museli vyřešit naléhavý problém s kapaci-
tou školky.
Počet dětí v naší obci neustále roste a projekt na stavbu školky 
a školy v zahradě za základní školou nebyl dodán v termínu pro 
žádost o dotaci. Podařilo se nám najít rychlé řešení ve výstavbě 
modulární MŠ, která proběhla v letních měsících. 
Školka je v této době zkolaudovaná a ředitelka školy požádala 

o navýšení kapacity MŠ. Ani nemá cenu komentovat problémy 
s  dokončením vybavení školky a  získání všech vyjádření pro 
provoz školky. Je to už za  námi a  věřím, že se bude dětem 
v nové budově líbit. Stavba byla pořízena v ceně 6 300 tis. Kč. 
Část nákladů byla hrazena z úvěru u Komerční banky ve výši 
5 mil. Kč. se splatností na 5 let při úrokové sazbě 1,16 %.

S  projektantem, který nedodal v  termínu projekt na  školský 
komplex, jsme ukončili spolupráci a odstoupili od smlouvy. To 
ale neznamená, že máme školství vyřešené. Silné ročníky, které 
budou přecházet ze školky do základní školy, budou potřebovat 
další učebny. V těchto chvílích zpracováváme možnosti řešení 
této situace.
V letošním roce jsme ještě chtěli opravit stavidlo rybníka a rea-
lizovat chodník od evangelického hřbitova po silnici na Šanhaj. 

Doposud nemáme stavební povolení na tyto akce. Do budouc-
na je budeme schopni realizovat jen s pomocí dotací. 
Z menších akcí byly opraveny další dva děkovné kříže, jeden 
u „Dvora“ a druhý za obcí k Nesvačilce. Oprava byla provedena 
v ceně 113 tis. Kč. Na opravu přispěl JMK částkou 28 tis. Kč.
Obecní zaměstnanci provedli úpravy ploch po výstavbě silnice 
v Koutě, ještě zbývá dodělat chodník přes farskou zahradu ke 
hřišti.
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Jsem rád, že se podařila oprava silnice II/416 z  Újezdu 
u Brna do Žatčan. Požadoval jsem opravu vozovky při vjezdu 
do Žatčan, ale SÚS tuto opravu plánuje na jaro. Nevím, kolik tam 
bude v zimě havárií.
Další plánovanou akcí je oprava mostu přes Hranečnický potok 
na silnici do Nesvačilky. Tato akce by měla proběhnout v příštím 
roce. Jen nevím, kdy dojde na opravu silnice II/416 přes obec, 
v současné ekonomické situaci se to těžko odhaduje.

odpadY

Mnohokrát jsem se zmiňoval o  třídění a  ukládání bioodpadu. 
Na meziskládce u hřiště to ještě jde, ale skládka na Hranečníku 
je neustále s problémy. Polní cesta vedle skládky není na to, aby 
se na ni bioodpad vysypával. A o oddělování odpadu od větví, 
o tom raději nemluvit. A je úplně nepochopitelné, že pořád ně-
kdo neodlišuje od odpadu rostlinného původu betony, plasty, 
roxory apod.
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rozhovor Se zaStupItelkYní
radkou proCházkovou

Mgr. Tomáš Kalla

V  Žatčanech žije od  roku 2001, kdy se provdala za  Petra 
Procházku. Spolu vychovávají 3 děti, Honzu, Adama a  Nelu. 
Vystudovala střední podnikatelskou školu a  po  mateřské do-
volené se její cesty začaly ubírat trochu jiným směrem. Chtěla 
pracovat s dětmi a pomáhat nemocným seniorům, jako dob-
rovolník. Proto absolvovala kurz pro asistenty pedagoga, poté 
pedagogické minimum v Boskovicích a rekvalifikační kurz pro 
pracovníky v  sociálních službách. V  současné době studuje 
střední školu v Humpolci, obor předškolní a mimoškolní peda-
gogika. Kromě zastupitelstva je také předsedkyní kulturního 
výboru.

Pokud se nepletu, toto je Vaše první angažmá v zastupitel-
stvu. Jak se to přihodilo?
Ano, v zastupitelstvu obce působím poprvé. Nikdy jsem neměla 
takové ambice, abych se jakýmkoliv způsobem pletla do politi-
ky. Na druhé straně jsem společenský člověk, mám ráda, když 
se kolem mě pořád něco děje. Takže mé myšlenky se ubíraly 
spíš směrem kulturním. Ale také to nebylo rozhodnutí ze dne na 
den. Je to už téměř 12 let, co jsme s kamarády motorkáři začali 
organizovat karnevaly pro děti a dětské dny. Před asi 6 lety mě 
oslovila moje kamarádka Edita Bílá, zda bych nechtěla pracovat 
v kulturním výboru. Ráda jsem přijala. No a potom už to šlo tak 
nějak samo. 

Takže jste měla ambice v kulturním výboru pokračovat?
Šla jsem do toho s tím, že se uplatním v sociální sféře. Každý 
musí dělat to, čemu rozumí a co dělá rád, aby to mělo nějaký 
význam. Musím říct, že jsem si nikdy nedovedla představit, ko-
lik práce zastupitelé mají, kolik ze svého času věnují obecním 
záležitostem. Mám na mysli některé kolegy. Vždy mě překvapí, 

s jakou samozřejmostí chodí na zasedání zastupitelstva připra-
veni. Takže to není o tom, nějak to tam odsedět. 

Kolik času bere plánování a organizování obecních akcí?
Organizování akcí zabere opravdu hodně času ze soukromého 
života. Vzpomínám si na loňský rok, kdy se konaly obecní akce 
3 víkendy po sobě. Byla to beseda k rozvoji obce, odpoledne 
pro seniory a vánoční jarmark. Musíte mít kolem sebe všeho 
schopné kamarádky a kamarády, kteří jdou ochotně do všeho. 
To je potom radost, něco dělat.  Já takové lidi kolem sebe mám 
a jsem za ně moc ráda, protože člověk sám nezmůže nic. 

Ve funkci jste nyní 2 roky. Máte radost z toho, jakým smě-
rem se obec ubírá?
Mám určitě radost, i když pořád bude co zlepšovat. Všechno 
se děje v hodně časově náročných intervalech. To nám, kteří 
v tom úplně neumíme chodit, připadne nelogické. Chcete jen 
zasadit stromy, ale potřebujete na to velkou hromadu papírů s 
razítkem, které vám nikdo hned nedá. A tak to je se vším. 

Jaký je Váš cíl pro toto období? Budete popřípadě kandido-
vat znovu?
Moc mě mrzí, co se teď kolem nás děje.  Měli jsme hodně plánů, 
které jsme nemohli uskutečnit. Těším se na příští rok. Doufám, 
že všechny ty hrůzy zůstanou za námi. Pokud tomu tak bude, 
znovu budeme jezdit na zájezdy, setkávat se při kulturních ak-
cích.  Plánujeme promítání filmů, takovou kinokavárnu. Nějakou 
besedu pro seniory na zajímavé téma. Dál uvažujeme o letním 
kinu v prázdninovém období. Navážeme na tradici vánočního 
jarmarku, který se loni konal poprvé a měl velký úspěch. Také 
jsme byli domluveni na spolupráci se seniory z Milotic, kteří jsou 
velmi aktivní a mohli by nám předat spoustu zajímavých nápa-
dů. Zda budu i v příštím období kandidovat, nevím. I když mě 
tato práce velmi baví, někdy je docela vyčerpávající a náročná. 
A když to člověk dělá takovou dobu, pomalu mu dochází nápa-
dy a energie. Potom je na čase, aby přišel někdo nový, kdo na 
to tu sílu bude mít.

Jaké profesi se věnujete v reálném životě?
V reálním životě se věnuji dětem. Pracuji v dětské skupině 
v Tuřanech. Tato práce mi přináší pocit uspokojení, radost, 
inspiraci. Navštěvuji různé vzdělávací semináře, týkající se prá-
ce s dětmi. Zatím si nedovedu představit, že bych dělala jinou 
práci. 

Zbývá čas na osobní koníčky? Co děláte ve volném čase?
Děti jsou vlastně takovým mým koníčkem, protože všechno, co 
mám ráda, se dá spojit s nimi. Jsou to takové ty činnosti, které 
s dětmi děláte každý den, jako kreslení, vyrábění, zpěv, tanec.  
Mám ráda přírodu, květiny, stromy. Co dělám ve volném čase? 
Takové slovo vůbec neznám.

Co byste vzkázala našim občanům v těchto nepříliš příjem-
ných časech?
Rozloučila bych se citátem německého filozofa A. Schopen-
hauera.

„Když ti život dává důvody k pláči, ukaž mu, že máš tisíc důvodů 
k smíchu. Je-li někdo veselý, tak je jedno, zda je mladý nebo 
starý, rovný nebo hrbatý, chudý nebo bohatý. Je šťastný.“
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ze zákulISí zaStupItelStva

Mgr. Tomáš Kalla

Je zajímavé sledovat, jak si většina lidí spojuje čistě náhodné 
události s aktuální situací v zemi. Když však půjdu hlouběji, ne-
můžu to nikomu zazlívat. I já jsem se přistihl, že koketuji s myš-
lenkou, která není fakticky podložená, přesto v mojí hlavě dává 
smysl. Tak například na posledním zastupitelstvu jeden z členů 
při diskuzi po lehkém odkašlání zmínil, že se k tématu nemůže 
vyjádřit, protože ztratil čich. Na upoutání pozornosti super, ale 
když s ním člověk sedí přes 3 hodiny v jedné místnosti, trošku 
znervózní. Před dvěma měsíci jsem se naopak z důvodu nemoci 
omlouval ze zasedání já. Když jsem psal panu starostovi, pár 
sekund jsem přemýšlel, jestli zabrušovat do detailů, že to není 
COVID, ale mnohem smrtelnější rýmička, ovšem nakonec jsem 
od toho upustil a ponechal vše náhodě. Co čert nechtěl, ten den 
bylo omluvenek víc, a tak si dokážete domyslet, jak probíhaly 

spekulace. Trvalo přesně 2 dny, než jsem od kamaráda dostal 
echo, že jsem na seznamu podezřelých. Naštěstí rýma a koro-
navir nejdou dohromady, takže po pár dnech jsem přemohl jak 
nemoc, tak pochybnosti ostatních.
Při návrhu rozpočtu na další rok se mi chce brečet. Spousta ak-
tivit byla odložena na neurčito, některé ještě dál. Doba je zlá, 
a tak se musí šetřit, jak to jde. Snažíme se raději finance pod-
hodnotit než přepísknout. Proto v plánu zůstává jen to nejdůle-
žitější, nebo to, kde je šance získat dotaci. Někdy si říkám, že by 
bylo fajn mít nějakého sponzora. Nějakého miliardáře, který by 
fandil Žatčanům a sem tam poslal pár milionků. Ale to by potom 
bylo všechno hrozně jednoduché. Proto se musíme kousnout, 
pracovat s tím, co je aktuálně k dispozici a doufat v lepší zítřky. 
Když už nic, tak jsme aspoň vyslyšeli hlas Kouta a poladili kos-
telní zvony, takže kdo měl noční můru z odbíjení v 6 ráno, už 
zase může klidně spát. A kdo podle kostela vstával si holt musí 
pořídit budík.

Ing. Jan Binek, Ph.D.
předseda Rozvojového výboru obce

V roce 2021 dojde k výraznému propadu příjmů obce, které jsou 
závislé na  daňových výnosech a  celkovém ekonomickém vý-
voje ČR. Proto jsou prostředky určené na investiční akce velmi 
omezené. V následujícím přehledu uvádím aktuální stav rozvo-
jových aktivit a časový plán jejich realizace.

Rekonstrukce místní komunikace v Koutě – Hotovo. Čeká se 
na kolaudaci .
Výstavba modulární mateřské školy – Hotovo. Během pro-
since bude dokončena kolaudace a navýšena celková kapacita 
MŠ v rejstříku škol. Hned poté budou přijaty děti, které musely 
být z kapacitních důvodů odmítnuty.
Umístění zrcadel u výjezdů z vedlejších ulic – Čekáme na vy-
jádření policejního orgánu. Pravděpodobná realizace v  roce 
2021.
Umístění zpomalovacích prahů na okolních zpevněných pol-
ních cestách – Čekáme na vyjádření policejního orgánu, prav-
děpodobná realizace v roce 2021.
Zřízení pítka na návsi – Bude realizováno v roce 2021.
Úpravy okolí mateřské školy – V roce 2021 budou zrekonstru-
ovány zpevněné plochy a obnoveny herní prvky.
Vybudování dalších sběrných míst pro třídění odpadu – 
Bude realizováno v roce 2021 společně s přidáním kontejneru 
na plechovky na místě u skládky.
Zadržování vody v  krajině – V  roce 2021 proběhne oprava 
stavidla a úprava prosakující části břehu, tak aby byla hladina 
vody stabilní.
Rozšiřování zeleně – Průběžná aktivita závislá na  dotacích. 
V  roce 2021 proběhne výsadba ve Spodních Dílech u Nesva-
čilky, na níž byla získána dotace. Je zpracován projekt výsadby 
u hřiště a v roce 2021 bude podána žádost o dotaci.
Aktualizace územního plánu – Započne v  roce 2021. Obec 
musí zohlednit požadavky vyplývající ze schválených Zásad 
územního rozvoje kraje a také se vypořádat s aktuálním potře-
bami rozvoje obce (např. rozšíření hřbitova).

Zkvalitnění informovanosti občanů – Průběžná aktivita, pro-
běhla modernizace místního rozhlasu s  ukládáním záznamu 
na webu obce. Pracuje se na rozšíření sekcí a větší transparent-
nosti obecního zpravodaje. Bude vytvořen prostor pro dotazy 
prostřednictvím formuláře na obecních internetových stránkách.
Chodník od  zastávky u  mlýna k  Šanhaji – V  roce 2020 se 
podařilo odkoupit chybějící pozemky pod stavbou. Nyní bude 
požádáno o dotaci. Pokud se dotace nepodaří získat, výstavba 
proběhne až v roce 2022. Součástí výstavby je i místo s kontej-
nery pro třídění odpadu.
Podpora budování cyklostezek – Pro úspěšné získání dotace 
je třeba podat náš projekt na část od Žatčan k mostu na Újezd 
spolu projektem města Újezd u Brna řešícím úsek mezi silnič-
ním mostem a  mostem ve  Šternově. Újezd u  Brna dal proza-
tím přednost vybudování směru na Otnice. Aktivita se odkládá 
na rok 2022.
Nová zastávka u sokolovny – Aktivita odložena na rok 2022.
Zřízení kolumbária na  hřbitově – Z  dotazníkového šetření 
nevyplynul dostatečný zájem. Pokud se v  rámci aktualizace 
územního plánu podaří vyřešit rozšíření hřbitova, tak tam bude 
prostor i pro kolumbárium.
Rekonstrukce silnice č. II/416 přes obec – Průběžné urgování 
Jihomoravského kraje, resp. Správy a  údržby silnic JMK, aby 
zpracovali projekt.
Rekonstrukce a  dobudování komunikací na  Zahradech – 
Realizace byla z finančních důvodu odložena na pozdější dobu. 
V roce 2021 bude v závislosti na investicích do školních budov 
navržen realizační rámec, aby se následně dalo začít pracovat 
na projektové dokumentaci. 
Oprava areálu Bemety v bývalém panském dvoře – Realizá-
torem akce je Biskupství brněnské. V první fázi (snad již v obdo-
bí 2021–2022) proběhne kompletní přebudování sýpky. Z pů-
vodní stavby bude zachována pouze štítová zeď. V následující 
fázi proběhne rekonstrukce „dvora“.

RoZVoJ obce
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zpráva o čInnoStI fInančního
výboru obCe za rok 2020

Ing. Lukáš Jurečka
předseda Finančního výboru

Finanční výbor se sešel 4. 5. 2020 na obecním úřadě a kon-
troloval účetní výkazy, závěrečný účet a  účetní závěrku obce 
za rok 2019 a výkazy za uzavřený I. kvartál roku 2020. Účetní 
závěrka obce byla finančním výborem doporučena ke schvále-
ní. S ohledem na očekávané snížení daňových příjmů obcí z dů-
vodu opatření proti nemoci covid-19 v  roce 2020 a  informací 
z  Jihomoravského kraje se předpokládalo meziroční snížení 
příjmů naší obce o přibližně 500 tis. Kč. 

Ve středu 13. 5. 2020 proběhla kontrola hospodaření školy za 
II. pololetí roku 2019. Byly kontrolovány pokladní doklady, faktu-
ry, bankovní výpisy a všeobecné účetní doklady. Finanční výbor 
doporučil ke schválení účetní závěrku školy za rok 2019. 
18. 11. 2020 finanční výbor projednával návrh rozpočtu na rok 
2021. Příjmy byly navrženy a vypočítány na 12,212 mil. Kč s ohle-
dem na  reálně očekávané nižší výběry daní z  příjmů. Celko-
vé výdaje byly navrženy v částce 15,773 mil. Kč. Rozdíl příjmů 
a výdajů bude pokryt z uspořených peněz z minulých let ve výši 
3,561 mil. Kč. Tato částka odpovídá předpokládané výši investic 
v roce 2021. Návrh rozpočtu doporučil finanční výbor ke schvá-
lení zastupitelstvu. Z  důvodů opatření proti covid-19 během 
roku 2020 byly některé plánované termíny kontrol zrušeny, 
nebo přesunuty na pozdější termín.

zpráva o čInnoStI kontrolního
výboru obCe za rok 2020

MVDr. Ondřej Ryba
předseda Kontrolního výboru

Funkcí kontrolního výboru je, jak již z názvu vyplývá, kontrola 
plnění usnesení zastupitelstva obce, dále plní kontrolní úkoly, 
jimiž jej pověřilo samo zastupitelstvo, dohlíží na dohledatelnost 
a veškeré náležitosti smluv uzavřených s obcí a dále také pro-
vádí kontrolu výběrových řízení.
Výbor se schází minimálně 2x ročně. Je v současnosti tříčlenný 
(MVDr.  Ondřej Ryba, Mgr.  Jakub Tuček, Ing.  Jan Binek Ph.D.) 
a zasedání se vždy účastní starosta a zástupci Obecního úřadu. 
O průběhu kontroly se zpracovává zápis. V něm je uveden roz-
sah kontroly a zjištěné nedostatky a uvádí se i případné návrhy 
opatření k  jejich odstranění. Samotné opatření však musí ná-
sledně odsouhlasit zastupitelstvo.
Většina dosud zjištěných závad byla jen formálního charakteru. 
Např. formou doporučení bylo konstatováno, že v  objednáv-
kách je třeba uvádět termín dokončení, všechny smlouvy je 
třeba uzavírat písemně, v zápisu zastupitelstva je nutné uvádět 

přesná čísla smluv a občas byl zjištěn chybějící podpis v doku-
mentu atd.
Z  každého zasedání je tedy pořízen zápis, který je následně 
pro informaci a odsouhlasení případných doporučení předložen 
na zastupitelstvu obce.
Zatím asi největším problémem, se kterým se zastupitelstvo 
(a  následně Kontrolní výbor) setkalo, je dlouhodobé neplnění 
smluvních závazků projektantem nové MŠ a  ZŠ. Stavba nové 
budovy MŠ je investice za několik desítek milionu korun a byla 
plánována již několik let s předpokladem využití dotačního titulu 
s pouze menšinovým příspěvkem obce. K samotné realizaci je 
samozřejmě potřeba mít stavební povolení podložené projek-
tem. Bohužel projektant nedodržel smluvní termíny a nezajistil 
ani potřebné souhlasy. V loňském roce dokonce obec na zákla-
dě podané žádosti získala příslib dotace, který musela nakonec 
odmítnout (bohužel krom chybějícího projektu by obec i vzhle-
dem k velmi vysoké spoluúčasti nedokázala projekt v současné 
době zafinancovat).
Ač se dlouhodobě zastupitelstvo snažilo s panem projektantem 
najít smírné řešení a souhlasilo s několikerým posunem termí-
nů, projekt nebyl stále dokončen a nezbylo nakonec nic jiného 
než smlouvu na  listopadovém zastupitelstvu vypovědět. Vyře-
šení vzniklých pohledávek bude následovat.

hIStorIe ŽIvýCh betlémů
v ŽatčaneCh

Vladimíra Sedláčková
kronikářka obce

Protože se letošní Živý Betlém ze známých důvodů nemůže ko-
nat, připomeňme si alespoň historii jeho uvádění v Žatčanech. 
Od roku 1992 se konaly v orlovně vánoční besídky, později na-
zvané jako Tříkrálová koleda, za účasti dětí a mládeže z farní-
ho společenství a místní školy a školky. Na nich děti předvedly 
mimo jiné i krátké scénky s betlémskou tématikou, které byly 
uváděny během Vánoc v odpoledním čase i v kostele. (Betlém-
ská hvězda, Putování pastýřů do Betléma, O sčítání lidu, Sen sv. 
Josefa apod.) Tradice Tříkrálových koled trvala do roku 2009.

V  roce 2000 začala nacvičovat výpravný Živý Betlém Lucie 
Hlouchová za účasti mnoha dětí i živé muziky. Scénka se uvá-
děla nejprve v  Koutě u  fary, potom se přesunula na  náves. 
Od  roku 2004 Živý Betlém nacvičují Renata Kleinová, Martina 
Fialová s dalšími spolupracovníky. Tradicí je hudební doprovod 
lidové muziky a zpěváků v krojích. Toto vánoční představení je 
už nedílnou součástí vánoční atmosféry a bývá navštíveno vel-
kým množstvím diváků z vesnice i širokého okolí. K tomu patří 
i bohaté občerstvení s hřejivým svařeným vínem a čajem.
Záznam představení pořizoval zprvu pan Jan Křivý, st., pozdě-
ji Radek Hemala. Některé záznamy jsou k vidění na webových 
stránkách obce. Ráda bych také připomněla, že se v obci (od 
r. 2002) udržuje zvyk Štěpánské koledy, kdy skupina kolední-
ků chodí 26. prosince v podvečerních hodinách po vsi a hraje 
a zpívá známé a oblíbené koledy.
 

histoRie Žatčan
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vzpomínka na 110. výročí
zaloŽení Sokola v naší obCI

MVDr. Jiří Ryba
starosta Sokola

První sokolská jednota byla založena v roce 1862 v Praze a u je-
jího zrodu stáli Miroslav Tyrš a  Jindřich Fügner. V  naší vesni-
ci se totéž událo o  téměř 50 let později - 13. listopadu 1910. 
V  tento den se sešlo, pravděpodobně v  hostinci U  Pospíšilů, 
19 zakládajících členů, většinou do 30 let věku. Byli rozděleni 
na činné a přispívající, přičemž ti první se museli zúčastňovat 
cvičení. Prvním starostou byl zvolen Tomáš Sedláček, kterého 
po 14 měsících vystřídal učitel a pozdější legionář Raimund Se-
kanina. Byl dobrým učitelem a náročným ve funkci starosty So-
kola. Zpočátku se cvičilo převážně venku a za každého počasí, 
později v nejrůznějších pronajatých místnostech. Nejčastěji se 
cvičilo v malé tělocvičně v hostinci Františka Pospíšila, na místě 

našeho současného pohostinství U Severů, nyní jsou to obytné 
místnosti. Hlavním cílem Sokolů však bylo postavení vlastní so-
kolovny. Pozemek o výměře 630 metrů čtverečních byl zakou-
pen od obce Třebomyslice a na schůzi 11. ledna 1919 byl zvolen 
stavební výbor. Projekt sokolovny vypracoval člen TJ Václav 
Dvořák, rozpočet na výstavbu sálu činil 91 890 Kč. Základní ká-
men, zhotovený cementářským mistrem Františkem Blažkem, 
byl slavnostně položen 22. srpna 1922. Stavební práce probí-
haly za velkého nadšení členů prakticky každý den a do polovi-
ny prosince byly dokončeny vnitřní omítky. Slavnostní otevření 
nové sokolovny se uskutečnilo 15. července 1923 za účasti více 
jak 2000 hostů ze širokého okolí. Od této chvíle mohli členové 
Sokola cvičit ve vlastní budově, která byla v letech 1927–1928 
rozšířena o  byt sokolníka, sborovnu a  promítací místnost pro 
kino. Úkolem současných členů Sokola je udržovat a zvelebo-
vat tento historický majetek, vybudovaný skoro před sto lety 
našimi předchůdci v dobrém stavu. Naštěstí máme v této naší 
činnosti dlouhodobou podporu od vedení obce.

natáčení fIlmu S píSněmI
o koSení trávY

Libor Jaroš

Kdo si přivstal jednoho červencového rána v  letošním roce 
2020, mohl být svědkem nezvyklého obrazu. Chvíli po  svítá-
ní scházeli se a  sjížděli v  pracovních krojích Začanští mužáci 

s kosami na ramenou a ženy z Újezdské Rozmarýny s hráběmi 
a košíky, v nichž jsme tušili předzvěst něčeho znamenitého. Muži 
rovněž významně a zcela prozaicky pohupovali svými sotůrky. 
Mnozí si speciálně k této akci pořídili pracovní verzi kroje, který 
nám ušila paní Jahodová z Telnice. Ve smluvený čas pak přijíždí 
pan Doubek s povozem a koníkem a celá důsledně utajovaná 
akce mohla začít podle pečlivě sepsaného scénáře o  zpívání 
a kosení louky u žatčanského rybníka. Ten scénář i nepřizvání 
hostů mělo několik pádných důvodů. Především šlo o autorský 

folklóR

muŽáCI na přehlídCe

Vladimíra Sedláčková

Ve středu 23. září 2020 se v Brně na Staré radnici konala tradiční 
folklorní přehlídka Brněnsko tančí a zpívá. Letos byla věnována 
vzpomínce na významné osobnosti Brněnska, folkloristy Zdeň-
ku Jelínkovou (1920–2005) a Josefa Trávníčka (1970–2014).
Přehlídka byla přeložena z června na září a stihla to na poslední 

chvíli. Přesto program byl bohatý a velmi pestrý. Vystoupily tra-
diční soubory, které se folkloru Brněnska věnují, např. z Tuřan, 
Křenovic, Brna-Komína, Brna-Líšně, Střelic, Pozořic. Začanští 
mužáci vystoupili ve  společném programu spolu s  Újezdskou 
Rozmarýnou v pásmu nazvaném Bude vojna, bude. Mužáci za-
zpívali vojenské písně, které zazněly na slavnostním koncertu 
k příležitosti 150. výročí úmrtí významného moravského budite-
le a sběratele lidových písní Františka Sušila. Ženy z Rozmarýny 
zapívaly vojenské písničky z Brna a jeho okolí.
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film s písněmi o kosení trávy. Kdokoliv bez patřičného pracov-
ního kroje by v záběru vypadal anachronicky. Doufali jsme, že 
většina obyvatel naší malebné vísky v neděli brzy ráno spokoje-
ně spí a než se probudí, budeme mít i pohrabáno. Velmi jsme se 
však zmýlili. Hned při první písni Stupaj, stupaj, stupaj, se kterou 
jsme za Zapomělovou stodolou zahájili naše natáčení, jsme do-
kázali vzbudit některé doposud sladce spící spoluobčany. Mělo 
to i svoje výhody, neboť někteří nás pozvali i na skleničku dobré 
pálenky, a tak nikdo už nepochyboval o zdaru celé akce. Když 
jsme po natočení třech písní dorazili na vybranou louku, ukáza-
lo se, že někteří horliví jedinci se domnívali, že jde o skutečnou 
soutěž v kosení trávy, a tak začali kosit bez nás. Museli jsme je 
usměrnit, aby zbyla nějaká stébla také pro náš film. Milým pře-
kvapením byl Zdeněk Sýkora, kterému jsme o naší akci řekli až 
v sobotu večer a on ráno přišel k rybníku s kosou i se svým ko-
něm. Na louce nás potěšil Laďa Sedláček s dokonale připrave-
ným cateringem, umístěným v přívěsu jeho automobilu. Jednalo 

se o tradiční „šmirgas“ (tvarohovou pomazánku), domácí chléb, 
kávu v termosce a upomínkové nožíky s vyznačením loga akce. 
Byl rovněž vybaven motorovou sekačkou na trávu pro případ, 
že bychom se projevili jako zcela neschopní sekáči. Připravil 
také ceny pro nejlepší sekáče trávy. Jednalo se o zlatý, stříbrný 
a bronzový krbílek na brousek. Pro nedostatek objektivity a klid 
v souboru byli nakonec vítězové vylosováni. Celé natáčení se 
protáhlo až do  poledních hodin, protože se natáčelo celkem 
14 písní a většinou se každá musela zpívat několikrát. Po celou 
dobu nám přálo nádherné počasí a všichni členové, jak Újezd-
ské Rozmarýny, tak Začanských mužáků, prožili tento den jako 
svátek. Proto na tento den vzpomínáme s  láskou. Jsme velmi 
rádi, že jsou tyto vzácné chvíle zdokumentovány ve  fotoknize 
od Stanislava Pospíšila z Újezdu u Brna. Autorský film natoči-
la paní Jitka Havlová z Brna, která již pro nás natáčela krátký 
film s tématem škádlivých písní z Brněnska pro letošní iFolklorní 
Strážnici 2020.

letošní školní rok
pohledem učItelek

kolektiv učitelek ZŠ

V září letošního roku jsme všichni nastoupili do školy v naději, 
že nás čeká alespoň trochu normální školní rok. Určitě nejvíc 
„natěšení“ byli prvňáčci a musíme říct, že se pustili do práce 
opravdu s chutí a nadšením. Užívali jsme si cvičení na hřišti, zpí-
vání v hudební výchově i  jen tak pro radost, společné trávení 
přestávek a další pro nás důležité věci.
Bohužel nám tyto časy v půli října skončily a nastala opět dis-
tanční výuka. Tentokrát už jsme byli na zavření škol připraveni. 
Žáci 2.–5. ročníku se učili skupinově přes „google classroom“. 
Vyučovací hodiny měli rozdělené po jednotlivých ročnících. Prv-
ňáčci měli výuku jednotlivě, protože po tak krátké době ve ško-
le, jsme respektovali jejich nerovnoměrné tempo práce a míru 
znalostí. Také kontrola jejich vědomostí byla jednodušší.

Je potěšující, že většina dětí s  rodiči se rychle zorientovala 
a spolupracovali s námi, co jim síly stačily. Některé jsme museli 
trochu přesvědčovat, že to, co nastalo, nejsou prázdniny, ale, že 
se všichni musíme zapojit. Výuka u PC není žádná slast pro žáky 
ani pro učitele. Ve škole máme pomůcky, můžeme uplatnit čin-
nostní učení, spolupracovat ve skupinách, využívat různé meto-
dy výuky. Sezení u počítače toho mnoho nenabízí. I přesto jsme 
se snažili nabídnout k výuce různé aplikace, programy, nabídku 
cvičení nebo tvoření doma. Pedagogy čekala každé odpoledne 
administrativní práce, emailová komunikace s  rodiči, posílání 
úkolů, kontrola úkolů splněných a příprava na výuku. 
V  první polovině školního roku jsme přišli o  dýňování, nemů-
žeme si zazpívat pod Vánočním stromem a nemůžeme popřát 
seniorům před Vánocemi, jak jsme byli zvyklí.  Všichni doufá-
me, že v novém roce snad bude lépe a zatím se budeme snažit 
pracovat, mít radost z maličkostí a pomáhat si. Přejeme všem 
krásné a klidné vánoční svátky a v novém roce hodně zdraví.

pohled na dvůr mš

Mgr. Alena Stávková
ředitelka

Není snad nikoho, kdo by si ještě nevšiml nově vystavěné budo-
vy v areálu školky. Vyrostla nám velice rychle. Na první pohled 
působí sice trochu chladněji, ale podíváme-li zblízka a dovnitř, 
naskytne se nám pohled na třídu. Dominuje jí zejména zelená 
a oranžová barva a  je plná hraček a pomůcek ke vzdělávání. 
Aby se zde cítily děti co nejlépe již od samotného příchodu, při-
vítá je mimo jiné ve svých příjemných barvách také šatna.
K otevření školky však vede dlouhá cesta. Není to jen posta-
vit budovu. Je zapotřebí zařídit spoustu věcí, než dostaneme 
povolení přijmout sem někoho. I přes veškerou snahu se nám 
však nepodařilo otevřít k dřívějšímu termínu, který jsme avizo-
vali rodičům. Vše zpomalil nouzový stav a všude přítomný virus. 
Naši školku zasáhl jen mizivě, ovšem firmu, která se podílela 

na vybavení stravovacích prostor, zasáhl velmi znatelně. Zdrže-
la se nám dodávka a řetězec se spustil. V závislosti na ní i za-
kázaných návštěvách se pak nedostavila v termínu ani krajská 
hygienická stanice, chyběla patřičná razítka a už to jelo. Zdržení 
bylo dlouhé, nicméně některá důležitá razítka jsou s uvolněním 
opatření již na cestě k nám.
Zbývá jediné, čekat na to poslední, které bude zasychat na zá-
pisních lístcích našich nových dětí a jejich rodičům touto cestou 
poděkovat za neskutečnou trpělivost.
 

Ze ŠkolkY a ŠkolY
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spoRt a Volný čas

školní report

Jiří Žák
asistent pedagoga v ZŠ

V rámci opatření proti pandemii se změnilo i fungování naší ZŠ 
a MŠ Žatčany. Během první vlny pandemie panovala ještě vše-
obecná nejistota z nastalé situace, ale zaměstnanci se snažili 
pokračovat v práci střízlivě a udržet co největší klid i mezi dětmi. 
Nařízení se dodržovala a snažili jsme se pokračovat ve výuce 
i ve velice omezených podmínkách. Nálada mezi dětmi byla 

poklidná a dodržovaly vše, co bylo potřeba. Náročnější čas-
tí pandemie byla spíše distanční výuka, skrze kterou je i přes 
opatření, co panovaly ve škole, nejspíše náročnější předat látku 
komplexně.
Po každém návratu do školy se ne u každého podařilo zařadit 
se zpátky do týdenního koloběhu a zvyknout si na nová opat-
ření, která se s probíhajícím časem měnila. Nyní pokračujeme 
opět ve výuce, připraveni na možné změny, distanční výuku atd.
Všeobecně si myslím, že se podařilo újmu na kvalitě studia sní-
žit na minimum.

školka v pandemII

Kristýna Nováková
za kolektiv MŠ

Pokračující pandemie koronaviru nám neumožňuje konat ně-
které akce, jež jsme v MŠ plánovali. Výlet do Zoo, vánoční 
besídku nebo třeba rozsvícení vánočního stromu na návsi, to 
vše jsme byli nuceni odložit. Značně jsme omezili i vycházky po 
vsi, jelikož povinnost nošení roušek se vztahuje i na děti mimo 

areál MŠ. Přesto jsme však nezaháleli, podnikli jsme s dětmi 
dobrodružnou výpravu ke Starému lesu, užili si projektové dny 
během kterých jsme dlabali dýně a „vařili“ z nich dobroty, pekli 
svatomartinské rohlíčky a díky pokusu s agarovou půdou jsme 
si ověřili, že bakterie mohou být i na relativně čistých rukou.
V souvislosti s koronavirem jsme museli náhle řešit omezení 
provozu. Tímto bych chtěla poděkovat všem rodičům, jenž nám 
vyšli maximálně vstříc. Naštěstí vše dobře dopadlo a viru se 
nám daří i nadále vyhýbat.

výlet do čeCh pod koSířem

Edita Bílá
členka Kulturního výboru

Ve středu 9. září 2020 konečně vyrazil žatčanský zážitkový au-
tobus plný natěšených výletníků, především seniorů, ke svému 
letos bohužel jedinému cíli – do  Čech pod Kosířem. Krásné 
slunečné počasí již od ranních hodin malovalo úsměvy na naše 
tváře a slibovalo povedený den. A že byl! Malebná obec Čechy 
pod Kosířem nedaleko Prostějova má výletníkům co nabídnout. 
Původní gotická tvrz v  obklopení rybníků se proměnila v  ma-

lebný čtyřkřídlý zámek v krásném přírodně-krajinářském parku 
s  malým rybníkem a  několika příjemnými zákoutími. Interiéry 
zámku jsou po rozsáhlé rekonstrukci velmi zachovalé a dílo ma-
líře Josefa Mánese, který zde strávil velký kus života, na nás dý-
chá z mnoha stěn. Na zámeckém nádvoří se nachází příjemná 
kavárnička, ve které jsme náš výlet příjemně zakončili sladkou 
tečkou. Jí však předcházely dva další zážitky. Jedním byl vyni-
kající oběd v místním penzionu Mánes a dalším velkým zážit-
kem byl další místní unikát, a to Muzeum historických kočárů. 
Ředitel Václav Obr je opravdu mistrem svého řemesla, muž plný 
energie, vlastenectví, síly, umu. Jeho energický výklad nás zcela 
pohltil. A náhoda tomu chtěla, že v neděli před naší návštěvou 
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byl Mistr právě v Žatčanech pro historický kočár, který si odvezl 
z místního družstva. Letos je v muzeu představena sbírka his-
torických pohřebních kočárů, včetně toho největšího na světě, 
který váží 8 tun a musel být tažen šesti koňmi. Láska a nadšení, 
s jakým pan Obr o své sbírce, o každém kočáru, o umění, které 
mají ještě někteří lidé ve svých rukou, hovoří, ve vás vibrují ještě 
dlouze poté, co muzeum opustíte.

Všem, kteří jste ještě neměli možnost se do Čech podívat, ná-
vštěvu velmi doporučujeme. My jsme odjížděli velmi spokojení. 
Propíchaní teplými slunečnými paprsky a zážitky skrz na skrz. 
 

5. ŽatčanSký CYklovýlet

JUDr. Milan Bedroš
organizátor akce

I přes narůstající nervozitu kolem koronavirové hrozby, že by se 
výlet nemusel uskutečnit nám to vyšlo. Bylo to skvělé – ideální 
počasí na  kola, tj. slunečno, ani zima ani horko, trasa pestrá 
a  na  otočce zajištěný oběd a  degustace vína. Pro příště mu-

síme jenom doladit hlídání našeho pelotonu tak, aby někteří 

opozdilci nebloudili. V sobotu dne 19. 9. 2020 v 10,00 hodin se 

nás před hospodou U Severů sešlo 22 cykloturistů, tentokrát 

bez malých dětí. Trasa vedla přes Měnín kolem Cezavy po cy-

klostezce do Židlochovic a pak po obslužné cestě přes knížecí 

oboru do Uherčic, kde mělo být v hospodě občerstvení. Bohu-

žel bylo zavřeno a zavřeno bylo i ve Starovicích. Už jsme radě-

ji žádné občerstvení nehledali a  mazali jsme přes Hustopeče 

do  Šakvic, vinařství Aurora. Zde nás čekalo jak občerstvení, 
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tak jsme si pošmákli na gulášku a řízečkách. Po nabrání kalo-
rií jsme absolvovali degustaci vzorků jak klasických vín – bílé 
a  červené, tak i  speciality vinařství – „oranžového vína“. Zde 
byla otočka a vraceli jsme se jinou trasou jak po cyklostezkách, 
tak obslužných komunikacích a silnicích přes Strachotín, Pouz-
dřany a Vranovice do Žabčic, kde byla zastávka na občerstve-
ní a televizního shlédnutí dojezdu etapy Tour de France. Před 
Židlochovicemi jsme se napojili na trasu, kterou jsme jeli ráno 
a výlet jsme ukončili tam, kde jsme začali, tj. u hospody U Se-
verů. Všichni jsme dojeli velmi spokojeni a v pořádku, měli jsme 
jenom jeden defekt. V hospodě nás čekalo občerstvení – grilo-
vačka. Celkem jsme najeli cca 78 km, uznání za výkon si zaslou-
ží všichni účastníci výletu.

Výlet se vydařil ke všeobecné spokojenosti.

Na 6. Žatčanský jarní cyklovýlet dne 15. 5. 2021 jsou všichni 
zájemci srdečně zváni. Pořádání akce s podrobnostmi bude cca 
měsíc předem avizováno jak smskami, tak na webových strán-
kách obce a na obecním televizním okruhu. Plánovat se musí 
a doufejme, že už bude po koronakrizi.

volejbalový turnaj

Mgr. Tomáš Kalla

V  neděli 20. září 2020 se uskutečnil přátelský volejbalový 
turnaj, který nahradil každoroční oficiální akci 
„O pohár starosty obce“. Turnaje se tentokrát zú-
častnila 4 družstva – Orel Žatčany, Kaliči, Povaleči 
a Orel Moutnice. Systém byl zkrácen díky korona-
virovým opatřením na hru na dva sety do 15 bodů, 
přičemž vítězem se stal tým s největším počtem 
vítězných setů (v  případě rovnosti rozhodovalo 
skóre). Turnaj měl celkem jednoznačný průběh, 
když se o vítězství utkaly v podstatě hned v prvním 
kole hostující Moutnice proti obhájcům z minulé-
ho roku Kaličům. Tým Moutnic byl skvěle připra-
ven a navzdory vyrovnané hře prokázal kvalitnější 

výkon v koncovce a oba sety ukořistil v poměru 16–14 a 17–15. 

Třetí skončil Orel Žatčany a čtvrtí Povaleči. Za krásného počasí 

však nemohl být nikdo zklamán, a když se navíc hosté vykoupili 

kvalitním burčákem, mohli jsme zkonstatovat, že se turnaj opět 

vydařil.
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Za organizaci akce děkujeme zejména Zuzaně Novákové a Radce Procházkové.

mk alka – modelden 2020

Zdeněk Sýkora
předseda spolku

Přípravy na 12. Modelden tentokráte probíhaly dosti netradič-
ně, neboť do poslední chvíle se nevědělo, co a  jak bude. Pří-
činou byla nejen nejasná prognóza nově zaváděných vládních 

opatření v  důsledku nečekaného nárustu nakažených virem 
COVID-19, ale také velice nepříznivá předpověď počasí na celý 
prodloužený sváteční víkend. Z  toho důvodu jsme tentokráte 
úplně vypustili tradiční propagaci Modeldnu (plakáty, obesílání 
správců webů okolních obcí a rozesílání e-mailových pozvánek 
modelářům z okolí) a akci pojali spíše jako, že si zalétáme, něco 

ugrilujeme a třeba se i někdo přijde podívat.
Ještě v závěru týdne před tímto víkendem jsme se, dle aktuální 
předpovědi počasí, rozhodnuli o přesunutí „hlavního programu“ 
z plánovaného sobotního odpoledne na nedělní, kdy byla na-
děje, že by mohlo na pár hodin přestat pršet. Déšť ale ustal již 
v sobotu navečer a tak narychlo svolaní ochotní členové klubu 
připravili alespoň to nejdůležitější – posekání a úklid trávy, po-
stavení altánů, WC a instalaci ochranné sítě.
Neděle nás překvapila nečekaně příznivým počasím, kdy 

po poledni, na hlavní program Modeld-
nu, dokonce i příjemně hřálo sluníčko. 
I  přes minimální propagaci akce, nás 
překvapila/zaskočila velká účast divá-
ků, na jakou jsme ani nebyli připraveni. 
Naštěstí krásné počasí a předcházející 
dlouhý zákaz konání akcí, přimělo ně-
kolik kamarádů modelářů i z okolí, aby 
se přijeli pochlubit svými modely, a tak 
program byl velice pestrý. Od začáteč-
nických modelů předváděných našimi 
žáky, až po ukázky špičkové 3D akroba-
cie. Jako již tradičně, hlavně u dětí, měl 
největší úspěch několikrát opakovaný 
„sladký výsadek“ – bonbony shazova-
né z polomakety německého dvouploš-
níku Heinkel He72.
Oproti podobným akcím, konaným na ji-
ných letištích, má žatčanský Modelářský 
den jednu výjimečnost – při praktických 
ukázkách zde bývají k vidění nejen lé-
tající modely, ale na  provizorní dráze 

i  dálkově ovládané modely aut a  díky přilehlé říčce Cézavě 
i modely lodí. Přítomnosti vodní hladiny využil i pozvaný kama-
rád z  brněnského klubu World War II Circus 1:6 pro ukázku 
schopností svého modelu amerického vojenského obojživelné-
ho vozidla Ford GPA, který si právem zasloužil velký obdiv nejen 
detailním zpracováním, ale i  autentickým zvukovým projevem 
(startování, zvuk motoru, štěkající pes).
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Letošní Modelden, nad očekávání všech, kteří se snažili v této složité době 
tuto akci uspořádat, nakonec předčil naše i  ty nejoptimističtější představy 
a měli jsme radost, že se nám povedlo tolika lidem, alespoň na chvíli, zpes-
třit tuto nelehkou dobu.
 Před setměním nás ještě čekal náročný úklid a odvoz nejen modelů, ale 
i veškerého zázemí této akce, protože na noc již byl opět očekáván příchod 
deště.
Fotky a videa nejen z této akce naleznete na internetových stránkách 
www.mkalka.cz.

pěší pouť do marIazell

Ing. Lukáš Jurečka

Když jsem se kterési odpoledne na konci léta ptal Mirka Kleina 
na jeho loňskou pěší pouť s jeho synem Vojtěchem do Mariazell 
v Rakousku, tak jsme se v řeči dostali až k tomu, že by nebylo 
špatné tam zajít letos na podzim pěšky spolu, jen my, sami dva 
chlapi. Domluvili jsme se, že na podzim by to šlo a pak jsem se 
ještě párkrát při různých telefonátech zeptal, jestli to stále platí. 
A platilo.
Původní plán byl jít ze Žatčan do Mariazell, ale vzhledem k si-
tuaci, jsme si nejdříve nechali udělat placené testy na covid-19. 
Poté, co nám přišla zpráva, že jsme negativní, jsme s třídenním 
zpožděním oproti plánu vyrazili v sobotu 10. 10. 2020. Nejprve 
autem do Hatí u Znojma a od hraničního přechodu Hatě – Kle-
inhaugsdorf jsme vyšli okolo půl druhé odpoledne s batohem 
na zádech jižním směrem.
První kilometry šly hladce, to jsme procházeli ve  slunečném 
odpoledni v  trikách s krátkými rukávy kolem vinic. Několik ki-
lometrů od vyjití začaly tlačit popruhy batohu pod pažemi. Po 
12 kilometrech přišel mezi poli krátký déšť s větrem a duhou. 
První zkouška nasazování pláštěnek. Asi hodinu před západem 
slunce jsme po cestě míjeli starou dřevěnou boudu mezi poli. 
Byla prázdná, a tak jsme v ní přespali. Druhý den, v neděli, nás 
čekalo 31,5 km, nejvíce kilometrů ujitých v  jednom dni. Místo, 
kde budeme spát, jsme vzhledem k  ukončené letní sezóně, 
nevybírali dopředu. Okolo třetí odpoledne začalo pršet. V dešti 
jsme došli do městečka Kirchberg am Wagram, kde jsme pře-
nocovali díky aplikaci Airbnb v prázdném a suchém bytě. Tady 
jsme udělali zkušenost, že ubytování se dá v dešti na zastávce 
autobusu díky mobilu a datovému připojení sehnat do 20 minut. 
Městečkem také prochází Svatojakubská poutní cesta.
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Třetí den cesty jsme se blížili k Dunaji. Chtěli jsme přejít Dunaj 
přes hráz vodní elektrárny Altenwörth.
Aplikace Mapy.cz ukazovala, že po hrázi vede cyklostezka, ale 
nechtěla přes hráz naplánovat cestu. Až na místě jsme zjistili 
proč. Byla zde zavřená posuvná brána přes cestu a kolem byl 
plot. Tak jsme před ní posvačili. Za chvilku přijelo před bránu 
auto a ona se otevřela. Rychlý dotaz na řidiče a mohli jsme pro-
jít. Brána se za námi zase zavřela. To nám ušetřilo jít po alterna-
tivní trase 12 km proti proudu k dalšímu mostu u města Křemže.
Chůze po hrázi, která drží 14 metrů výškový rozdíl hladin na Du-
naji byla zážitkem. Pod nohami bylo cítit chvění z útrob elektrár-
ny, kde pracuje 6 turbín, každá o průměru 6 metrů s průtokem 
300 m3/s a rychlostí otáčení 103,4 otáčet/minutu. 6 generátorů 
má celkový výkon 328 MW.
Pár kilometrů od hráze jsme po levé straně zahlédli z dálky dvě 
zajímavé budovy. Jednou z nich byla nikdy nespuštěná jediná 
atomová elektrárna v Rakousku Zwentendorf a druhou byl velký 
lihovar Pischelsdorf, kam se vozí také z Moravy obilí pro výrobu 
líhu neboli etanolu, který se přimíchává do benzínu.
K  večeru jsme dorazili do  obce Reiding, kde jsme chtěli pře-
nocovat. K našemu překvapení však v odemknutém ubytova-
cím zařízení („gasthausu“) nikdo nebyl. Když jsme se dovola-
li recepční na  mobil, řekla nám kód k  automatické schránce, 
která nám vydala klíč od  pokoje. Ubytování se platilo ráno 
po  snídani. Takto to fungovalo i  u  dalšího „gasthausu“ o  dva 
dny později. Ráno jsme uviděli z našeho ubytování typický ra-
kouský pohled: sousedící budovu, tedy lépe řečeno otevřenou 
stáj a v ní mladý dobytek – uprostřed obce! Pršelo už od rána. 
V dešti jsme ušli 25 km a dorazili do Sankt Pöltnu (česky Svatý 
Hippolyt), hlavního města spolkové země Dolní Rakousy. Pře-
spali jsme v  centru, dvě ulice od katedrály, kterou jsme ráno 
navštívili. Pak jsme zamířili k řece Traisen a podél ní, proti prou-
du šli po pěkné asfaltové cyklostezce. Zde jsme narazili na prv-
ní směrovku na  Mariazell, kde bylo uvedeno, že pro cyklisty 
je Mariazell 88 km daleko. Nám zbývalo do Mariazell přes hory 
77 km. Před námi se v dáli začínaly objevovat první kopce. Ces-
ta podél rozvodněné řeky Traisen nás zavedla do stejnojmen-
né obce v údolí obklopeném kopci s vrcholy okolo 600 – 700 
metrů nad mořem. Zde jsme po 25 kilometrech chůze, z toho 
asi 3 hodiny v dešti, vyzkoušeli ubytování v místním nedávno 
postaveném „gasthausu“. Předposlední den našeho putování 
jsme ušli 23 km. Cesta vedla pěkným údolím, které se postupně 
stále více zařezávalo do kopců. Šli jsme stále proti proudu řeky, 
nejprve vedle železnice, kde občas projel vlak. V  Lilienfeldu 
jsme se napojili na nejstarší poutní cestu Rakouska s názvem 
Via Sacra vedoucí z Vídně do Mariazell. Od obce Freiland vedla 

cesta po bývalém železničním náspu přes několik tunelů, které 
byly uvnitř osvětlené, do vesničky Türnitz. Zde poutní i cyklistic-
ké cesty odbočovaly vpravo směrem na Annaberg. My jsme se 
rozhodli pro cestu vlevo a kousek za obcí Freiland jsme přespali 
v rodinném „gasthausu“. Ráno jsme vycházeli po sedmé hodině 
do jemného deště s vědomím, že pršet bude celý den. Začínali 
jsme ve výšce 465 m.n.m. a do Mariazell zbývalo 28,6 km s pře-
chodem přes dva průsmyky nad 1000 m.n.m. Po 4 kilometrech 
skončil asfalt a po štěrkové cestě jsme vešli do lesa. Následu-
jících 10 kilometrů jsme nepotkali nikoho, nebyl zde mobilní 
signál ani žádné stavení, zato jsme prošli krásnou soutěskou 
Falkenschlucht, kde se dalo místy projít jen po dřevěných láv-
kách zavěšených na stěnách skal nad prudkým rozvodněným 
potokem. Ten jsme alespoň 4x museli přeskákat po balvanech 
na druhou stranu. S batohem na zádech, v pláštěnce a s polo-
botkami to byla zkouška rovnováhy a přesných skoků v dešti. 
Ve  výšce nad 950 m.n.m se déšť měnil ve  sníh a  už ho tam 
nějaká vrstva ležela na zemi. Bylo zde krásné ticho. Asi 12 ki-
lometrů před Mariazell jsme se napojili na poutní cestu vedou-
cí z Vídně přes St. Aegyd. Odtud už cestu Mirek znal, protože 
před rokem tudy šel se svým synem Vojtou. Překonali jsme ješ-
tě druhý průsmyk ve výšce 1015 m a odtud už jsme sestupovali 
do údolí k Mariazell. Radost, že se blížíme do cíle nás přiměla 
si při sestupu v dešti zazpívat. Po páté hodině odpoledne jsme 
vyšli z lesa. Naskytl se nám krásný pohled na sněhem posypa-
né kopce okolo údolí, kde obklopeno ještě zelenými loukami 
a  lesy leželo město Mariazell s  poutním kostelem. Ubytovali 
jsme se u  sester františkánek s  nejnižší cenou na  naší pou-
ti 62 EUR/noc včetně snídaně pro dva (když nepočítám první 
noc v dřevěné chatce). Ještě ten večer jsme s vděčností zašli 
poděkovat do basiliky Panně Marii. Bazilika je krásným dílem 
stavitelů z období gotiky a baroka, kdy oba tyto slohy na sebe 
uvnitř i vně baziliky krásně navazují. Také jsme se dozvěděli, že 
gotická věž uprostřed mezi dvěma barokními věžemi měla být 
při rozšíření chrámu odstraněna, ale na žádost Maďarů, pro kte-
ré je Panna Maria z Mariazell také patronkou jejich národa, byla 
věž ponechána. Z Moravy a Čech se do Mariazell putovalo pěš-
ky i na vozech. Pro některé poutníky představovala pěší pouť 
do Mariazell a zpět nejdelší cestu v jejich životě o které svému 
okolí rádi vyprávěli. Moravský markrabě Jindřich a jeho žena se 
zde uzdravili z těžkého onemocnění dnou a na poděkování zde 
nechali postavit roku 1200 románskou kapli.
Další den našeho putování byla sobota.  Po mši svaté v bazilice 
jsme zamířili na místní vlakové nádraží a po 13 hodině jsme se 
rozjeli po nejdelší úzkokolejné elektrické trati v Rakousku do 
St. Pölten. Zde jsme přestoupili na  rychlík a  díky jeho rych-

losti až 230 km/h jsme zane-
dlouho zastavili ve  Vídni. Odtud 
do Žatčan to byly již jen dva pře-
stupy: v Brně a Sokolnicích. Okolo 
20 hodiny jsme byli doma.
Za 7 dní jsme ušli 169 km, čistého 
času 44,5 hodin chůze. Ze 7 dnů 
2 a půl dne propršelo. 
Kdybych se měl rozhodnout, 
jestli někdy zase půjdu, tak bych 
na  pouť do  Mariazell znovu šel. 
Věřte, stojí to za to! 
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rok 2020 v oddíle
judo orel ŽatčanY

David Pavelka
vedoucí oddílu

Tento rok si budeme asi všichni dobře pamatovat. Určitě to ne-
bude pro sportovní výsledky, ale protože nás všechny zkouší 
nemoc koronavirus a ten nám do našeho sportu hodně vstoupil. 
Ale přece jenom se nějaké ty novinky udály, tak se je pokusím 
nějak zajímavě shrnout.

Ještě před Novým rokem po  vánočních svátcích jsme si byli 
pořádně protáhnout svaly i nervy na akční zábavě Lasergame 
v Brně. Do akčních stříleček se nás zapojilo 21 dětí a 4 tatínci, 
takže si můžete představit, jak pořádný boj o  každý světelný 
život to byl. Nejvíce byli po hře propocení právě tátové, protože 
si je děti vybraly jako snadný terč pro svoje světelné paprsky.
Od začátku roku jsme mohli naplno cvičit. Aktivně trénovalo 32 
členů našeho oddílu a do pondělních tréninků pro dospělé se 
zapojili ještě 4 junioři (Mira Klein, Jarda Teplý, Ondra Zapoměl 
a Jakub Zmrzlý) plus 2 dospěláci (Vojta Klein a Jakub Tuček). 
Všechno se dobře rozjelo. S trénováním dětí mně začali pomá-
hat Ondra Zapoměl a Soňa Pavelková, takže jsme se mohli více 
zaměřit na  zdokonalování a  zrychlení provedení judotechnik, 
abychom potom uspěli na  závodech. Ale bohužel 13.března 
jsme se museli až do 13.května s trénováním rozloučit z důvodu 
dodržování vládních nařízení proti Covid-19.
Po  těchto koronaprázdninách jsme už s  přípravou na  závody 
nezačali, protože byly až do konce srpna všechny závody po-
řádané ČSJU zrušeny. Zaměřili jsme se na nácvik nových tech-
nik, aby se judistům, kteří po pauze na tréninky začali chodit, 
rozšířil repertoár chvatů. Jak už jsem podotknul, po pauze se 
na tréninky vrátilo podstatně méně mých svěřenců, není se co 
divit, informace o viru byly pořád různorodé. Ale i přesto jsem 
chtěl naše tréninky před letními prázdninami zakončit tradičně 

jako každý rok. Oddílový přebor nemělo smysl pořádat, a proto 
jsem naplánoval poslední trénink ve velkém sále orlovny a po-
zval všechny rodiče a příznivce našeho oddílu na ukázku našich 
dovedností. Na závěr bylo slíbené malé akční překvapení - po-
zval jsem mého kamaráda a jeho tréninkovou skupinu, která vy-
znává bojové umění aikido. Byli to pánové z Blanska a jak sami 
o sobě říkají, jsou to tvrďáci z Krasu. Předvedli nám toto bojo-
vé umění v  té nejtvrdší podobě, při které si i některé mamin-
ky strachem zakrývaly oči. Až si pánové obrazně dali pořádně 
do nosu, došlo i na malou výukovou lekci, do které se přítomní 
mohli zapojit. Na  závěr tohoto posledního tréninku před letní 
přestávkou jsem už tradičně vyhlásil nejlepší judisty našeho od-

dílu za  období podzim 
2019 / zimu a jaro 2020.
Za  děvčata si ocenění 
zasloužila: 1. Denisa Pa-
velková, 2. Soňa Pavel-
ková, 3. Elen Peclová 
(z Újezda u/B.)
Za  chlapce si ocenění 
zasloužil: 1. Matyas Lau-
terbach, 2. Ondřej Zapo-
měl, 3. Benedikt Tesařík 
(ze Sokolnic)
Po  letních prázdninách 
jsme se sešli v  menším 
počtu, než jsem čekal, 
dávám to trochu na vrub 
zase tomu nešťastné-
mu viru. Ale přišlo i pár 
nových zájemců o  naše 
trénování, tak jsme za-
čali. Ale jak už je tento 
rok trendem, bylo naše 
trénování na  konci září 

opět pozastaveno z důvodu epidemiologické situace.
Co napsat na závěr, aby tento článek nevyzněl moc negativně? 
Zrovna v době, kdy píšu toto shrnutí loňského roku, se protie-
pidemiologická opatření trošku rozvolňují a já si z celého srdce 
přeji, aby tento trend pokračoval během adventu a přesunul se 
i do nového roku 2021.
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orelSká běŽeCká lIga 2020

Zdenka Dokoupilová
za Orel Žatčany

Letošní pandemie nám všem trochu pokazila naši činnost v orel-
ském kroužku aerobiku. Ještě na  jaře jsme stihli gymnastické 
závody, které jsou u nás velmi populární. Letos opět přijelo sou-
těžit velké množství sportovců ze sedmi jednot. Pak jak všichni 
víme, se všechna vnitřní sportoviště postupně uzavřela.
O to více jsme se s chutí pustili do naší běžecké ligy. Naše stá-
lá a  početná skupina se snažila zúčastnit co nejvíce závodů, 
které jsme objížděli po celé republice. Je až obdivuhodné, jak 
ochotní jsou rodiče, kteří jsou už nyní i  sami běžci, obětovat 
tolik volného času. Ať je zima nebo mráz, déšť i bláto, běhá se 
za  každého počasí. Závodů je celkem za  rok 24. Letos jsme 
jich stihli sotva polovinu, ale i tak za ně děkujeme. Nejlepší od-
měnou je vždy, když vidíte úsměvy a grimasy při běhu. Někdy 
to i schytáme nadávkami při velkém povzbuzování. Ale pak ta 
radost při doběhu, když zjistí k jak velkému výkonu jsme je vy-
provokovali. To všechno k běhu patří. Radost, nervozita, vyčer-
pání, adrenalin a hlavně dobrá parta lidí, co se schází i v týdnu 
a společně trénuje. Tak to má ve sportu vypadat. Doufáme, že 
letošní vyhlášení celoroční ligy nás nemine. Ale my už známe 
výsledky, které nás velmi potěšily. Fotografie ze slavnostního 
vyhlášení budou v příštím čísle.
Výsledky všech, kdo se letošních závodů zúčastnili, a přispěli 
tak body do součtu jednot:
Z celkového počtu 39 jednot jsme na 8. místě

nejml. kategorie
Jakub Sedláček 1. místo
Eliška Lauterbachová  13. místo
Václav Mikloško 14. místo
Antonie Severová 22. místo
 

starší kategorie
Anna Rudolecká 2. místo
Vašek Sedláček 5. místo
Adam Zapoměl 10. místo
 

nejstarší kategorie
Karolína Lužová  3. místo
Michaela Kalvodová 6. místo
Jan Rudolecký 13. místo
 

lidový běh kat. A
Filip Sedláček 1. místo
Lenka Sedláčková 6.místo
Zdislava Jurečková 7. místo
 

lidový běh kat. B
Jana Rudolecká 1. místo
Tomáš Luža 2. místo
Oldřich Zapomě 7. místo
Zdenka Dokoupilová 8. místo
Lukáš Jurečka 12. místo

 

 Děkujeme všem za krásné výsledky a doufáme, že ten příští rok 
bude už bez pandemie. Přijďte mezi nás a budete mít skvělé 
zážitky.
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výhled kulturníCh akCí

 31. 12. 2020 Silvestrovská procházka

 16. 2. 2021 Košt slivovice – bude přeloženo na pozdější termín 
  dle vývoje koronakrize

 15. 5. 2021 Jarní cyklovýlet

 18. 9. 2021 Podzimní cyklovýlet

 31. 12. 2021 Silvestrovská procházka

poZVÁnkY, akce a oZnÁMenÍ

petICe za rekonStrukCI
SIlnICe v ŽatčaneCh

JUDr. Milan Bedroš

Vážení,
podávám informace o stavu „Petice za rekonstrukci průjezdního 
úseku silnice II/416 v obci Žatčany“:
•	 je	skutečností,	že	se	zásluhou	naší	petice	začaly	odvíjet	prv-
ní kroky k realizaci oprav krajských komunikací v obci a kolem 
obce, kdy se již velmi důkladně opravuje komunikace mezi ob-
cemi Žatčany a Újezd u Brna. Tato akce se uskutečňuje ve výši 
cca 14 mil. Kč s mimořádných účelových prostředků poskytnu-
tých vládou ze Státního fondu dopravní infrastruktury po skon-
čení 1. vlny koronakrize a má být dokončena do 15.1 2. 2020. 
Touto akcí se prolomil původní plán Kraje, že se naráz opraví 
celý úsek Měnín-Žatčany-Újezd u Brna, ale až budou na  to fi-
nance, na což bychom čekali kdoví dokdy
•	 je	jen	škoda,	že	nám	jak	koronakrize,	tak	změna	vedení	Kraje	
zpomalila náš tlak na Kraj k opravě komunikace v obci, kdy má 
nyní Kraj velké finanční výpadky a ze svého rozpočtu na opravu 
nemá
•	 aby	se	 rekonstrukce	v obci	mohla	 realizovat,	
je nutná, oproti opravě úseku Žatčany-Újezd, roz-
sáhlá projektová dokumentace za cca 0,5mil Kč
•	 proto	nyní	usilujeme	o to,	aby	i při	finanční	krizi	
na Kraji se vypracovala uvedená projektová do-
kumentace pro obec. Jak jsem již uvedl v minu-
lém zpravodaji, na akce tohoto druhu se používají 
jak peníze od  Kraje, tak z  vnějších zdrojů, jako 
Státní fond dopravní infrastruktury, operační pro-
gramy EÚ apod., kdy tyto prostředky přicházejí 
někdy náhle a použijí se na akce, která je pro-
jekčně připravená, tj. „štěstí přeje připraveným“

O  dalším průběhu podám informace přes inter-
netové stránky, televizní kanál obce a zpravodaj.
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maS SlavkovSké bojIště 
ChYStá regIonální značku

Mgr. Hana Tomanová
manažerka MAS Slavkovské bojiště 

Místní akční skupina (MAS) Slavkovské bojiště se snaží dlouho-
době podporovat místní podnikatele, jednak zpracováním vý-
zev z Programu rozvoje venkova nebo vlastními projekty, např. 
propagací místních řemeslníků v  „Katalogu řemeslné výroby“. 
Na jaře letošního roku spustila MAS provoz nového webu www.
slavkovsketrziste.cz a  facebookový profil www.facebook.com/
Slavkovsketrziste, kde shromažďuje aktuální nabídku produktů 
a služeb na území MAS Slavkovské bojiště. V nabídce jsou kro-
mě místních potravin a nápojů (např. z farem, pivovarů, vinařů) 
i zastoupení restaurací, řemeslníků, masérů, služeb fotografů. 
V současné době rozšiřujeme portál Slavkovské tržiště o objed-
návkový formulář, který urychlí spojení mezi „trhovcem“ a ku-
pujícím.

Další připravovanou aktivitou je založení regionální značky, kte-
rou chceme podpořit to nejlepší a originální z naší oblasti a sa-
mozřejmě tím i místní ekonomiku v současné nelehké situaci. 
Regionální značka zviditelní náš region, může být udělena ře-
meslným výrobkům a uměleckým dílům (např. výrobky ze dřeva, 
slaměné ozdoby, krajky, šperky, keramika, sklo, papírové obaly, 
upomínkové předměty, nábytek), potravinám a  zemědělským 
produktům (např. mléko, sýry, maso, vejce, pečivo, obiloviny, 
ovoce, zelenina, víno, nápoje, med), přírodním produktům (např. 
lesní plody, léčivé byliny, čaje, extrakty z rostlin pro kosmetické 
účely, rákos). Značka může zahrnovat také služby v cestovním 
ruchu (ubytovací a stravovací zařízení) a „zážitky“, tj. specificky 
zaměřené služby nebo typické akce.

Regionální značku chystáme ve spolupráci s Asociací regionál-
ních značek, která aktuálně zaštituje 27 regionálních značek 
na  celém území ČR. Pro zájemce bude hned po  novém roce 
uspořádáno setkání, kde budou diskutovány podmínky získání 

certifikátu. Dále pro zemědělské i nezemědělské podnikatele 
chystáme školení v oblasti legislativy, účetnictví, public relations 
včetně exkurzí za příklady dobré praxe. Pro ty, kteří mají sen 
začít podnikat a neví čím začít, chystáme cyklus základních ško-
lení, který jim může pomoci, jakým směrem se vydat, co řešit 
a krok po kroku je provést systémem založení a administrace 
jejich budoucího projektu. Aktuální informace k plánovaným ak-
tivitám najdete na www.slavkovskebojiste.cz.

Děkujeme všem členům a  příznivcům za  podporu a  přejeme 
klidné vánoční svátky a úspěšný vstup do Nového roku 2021.

 

poStřehY „náplavY“ č. 7

JUDr. Milan Bedroš 

Je skutečností, že jsem se již přes rok neozval se svými 
„postřehy“ náplavy, ale mezitím jsme úspěšně s  organizovali 
„PETICI“ za opravu průjezdné komunikace v obci, která je v ma-
jetku Kraje, o čemž pravidelně informuji jak přes zpravodaj, tak 
web a televizní kanál obce – ale o tom více píši v samostatném 
příspěvku.
Co stojí za postřeh, tak je např. to, že se potýkáme od března 
2020 s koronakrizí, kdy kvůli ní jsme nuceni se omezovat v řadě 
životních, pracovních a společenských činností, ale doufám, že 
to všechno zdárně zvládneme. Za chvályhodné je nutné pova-
žovat, že se uskutečnila rekonstrukce komunikace a kanalizace 
v Koutě a v  jejím okolí, kdy je nyní tato ulice „výkladní skříní“ 
toho, jak by měly vypadat vesnické ulice. Jsem rád, že se napl-
nilo moje doporučení z Postřehů č. 5, a to, že se stavební kapa-
city pracující v Koutě následně využily na komunikační úpravu 

cesty kolem kurtu a sběrného dvora. Nyní můžeme téměř „su-
chou nohou“ nosit a navážet odpady do sběrného dvora a kon-
tejnerů, rovněž se zlepšila úroveň pro účastníky-diváky akcí 
na kurtu. Jsem přesvědčen, že to občané oceňují. Ještě stojí 
za úvahu naplánovat a zrealizovat za kurtem (např. při nějaké 
další větší akci) úpravu pozemního prostoru a osvětlení kolem 
skládky papíru a bioodpadu, kdy se tam nyní na podzim jed-
nak bahníme a musíme v „odpolední tmě“ chodit na toto místo 
s  baterkou. Mezi další pozitiva patří nutné rozšíření kapacity 
Mateřské školky, kdy i přes to, že se jedná o provizorium, se 
podařilo vytvořit pěkné dílo. Co se týká negativ, tak stále přetr-
vává neduh, kdy průvodci na procházkách hlavně s velkými psy 
neuklízejí exkrementy na udržovaných plochách – např chodník 
mezi Ninja hřištěm a domem Ríši Osičky, cestě mezi zahrada-
mi domů v Kouskách a na Nivě, kolem plotu Pirnerů a dokonce 
na chodníku před školkou apod. Chápu, že exkrement po mém 
Yorkšírovi je nesrovnatelný s exkrementem po velkém psu, pro-
to by si majitelé velkých psů neměli pořizovat velké psy, když 
nejsou schopni po nich uklízet nebo by s nimi neměli chodit na 
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procházky a nechávat je jen na dvorech a oplocených zahra-
dách. Dalším neduhem je „stálé parkování“ autovraků na míst-
ních komunikacích obce. Je velice pozitivní, že v naší obci exis-
tují zájmové kroužky jak pro děti, tak pro dospělé jako je např. 
Alka, ale je na pováženou, když je jejich kladná pověst kažena 
jedinci/jedincem, kteří/ý se svým/i velmi hlučným/i modelem/y 
ruší přirozený vesnický klid, kdy dlouhodobý řev modelu je 
slyšet přes celou obec. Je to neohleduplnost jedince k ostat-
ním obyvatelům obce. Nejsmutnější na tom je, že se má údajně 
jednat o modeláře, který ani nebydlí v Žatčanech, ale do Žatčan 
jezdí „rámusit“. Jistě mi dá řada obyvatel Žatčan za pravdu, že 
ten řev např. v neděli je pro mnohé nesnesitelný. Asi bude nutné 
zjistit, zda hluk modelu vyhovuje předpisům pro dané prostředí 
a čas. Modelář by měl buď změnit pohon modelu nebo si model 
pouštět u svého bydliště.

z deníku Žáka vI. b

Zoufalý žák na distanční výuce

27. den na domácí výuce

7:45 Plížím se z postele. Oči se mi nechtějí rozlepit a svírá se mi 
žaludek. Snídani už nestíhám.

7:55 V pyžamu a s hrnkem čaje na sešitu klikám na online učeb-
nu. Nepořádek v pokoji neřeším, jen při chůzi kladu nohy opa-
trně mezi hromádky učebnic. Navíc mám na kameře rozostřené 
pozadí, takže to nebude vidět.

7:47 Klikám na odkazy znovu a znovu a nějak to nefunguje.

7:59 Pořád to nejde. Tak se rychle odhlásit a zase přihlásit a tře-
ba to bude fungovat.

8:02 Hurá! Už jsem tam. Paní učitelka taky. Naštěstí tam větši-
na spolužáků ještě není, takže neschytám pokárání za pozdní 
příchod, tedy spíš pozdní připojení. Teď už nechodím vůbec ni-
kam, protože na to nemám čas.

8:15 Paní učitelka skončila třetí přepočítání žáků podle jejich 
obrázků na monitoru počítače. Konečně jsme všichni. Paní uči-
telka již třetí den říká, že už nás takhle počítá naposledy. Potom 
už jí bude fungovat aplikace, která nás spočítá sama.

8:17 Paní učitelka začne vysvětlovat, kdy se píše na začátku slo-
va S a kdy Z. S jako shora dolů, Z jako změna…

8:19 Felix se ptá, jestli paní učitelce přišel jeho domácí úkol.

8:20 Silva říká, že nepochopila, co se přesně mělo v úkolu dě-
lat.

8:40 Paní učitelka po třetí zopakovala pokyny k domácímu úko-
lu. Pro jistotu, že to pošle mailem. To mohla udělat rovnou a ne-
musela s tím zabít většinu hodiny.

8:45 Hodina končí. Zase jsme nic nestihli. Ještě, že měla paní 
učitelka plán, co všechno chtěla stihnout, takže nám všechno 
zadala dopracovat.

8:47 Paní učitelka potřetí opakuje, co si máme dodělat doma. 
Jako kdybychom teď doma nebyli!

8:52 Konečně končíme. Běžím se vyčůrat. Snídani si beru s se-
bou do pokoje, tedy do učebny.

8:58 Nějak jsem nestihl začátek další hodiny. Pan učitel nadává 
Karlovi, že má přestat přežvykovat. Rychle polykám rohlík a tvá-
řím se zaujatě. Jo a zívat taky nesmíme. Alici už za to Polednice 
třikrát nadala.

9:30 Zase jsme psali písemku z matiky. Rychle fotím papír s vý-
počty a odesílám ho panu učiteli.

11:40 Konečně skončila poslední dnešní hodina. Jdu do kuchy-
ně na oběd.

16:12 Už potřetí poslouchám to video o Mezopotámii, jak nám 
nařídila paní učitelka. Ten šílenec z Oxfordu mluví tak rychle, že 
vůbec nestíhám číst titulky. Tváří se jako nejchytřejší na světě 
a pronáší rádobyvtipné hlášky, které tedy nejsou vůbec vtipné.

16:15 Zjistil jsem, že na youtube se dá snížit rychlost přehrá-
vání. Při rychlosti 75 % se to už dá číst. Při 50 % ještě lépe a při 
25 % jsem king, zato zpomalený profesor z Oxfordu mává rukou 
a mluví jako cvok.

17:00 Ještě toho Picassa! Jakého? No to je domácí úkol do vý-
tvarky s takovým přiblblým malováním. Něco jako škleby podle 
kostky. Hodíte si kostkou a z tabulky si vyberete, jak moc šiša-
tou hlavu, nebo křivý nos máte namalovat. Vypadá to divně, ale 
on byl divný i  ten Picasso. Hlavně na papíře nesmí zůstat bílé 
místo. Paní učitelka vůbec nemá ráda bílá místa.

22:15 Většina lidí už má klid. Jen já stále hledám nejmenší spo-
lečný násobek. Kdybych věděl, kam se ztratil.

22:25 Přece ten násobek nemůže být tak velký. Kde jsem udě-
lal chybu? Jen nepanikařit. Do termínu

23:59 kdy musím úkol nejpozději odeslat, mi ještě zbývá více 
než hodina. Paní učitelka sice říkala, že nemáme úkoly posílat 
na poslední chvíli a že máme chodit včas spát, to je ale teď jed-
no. Nechci dopadnout jako Petr, který už má tři čtyřky za pozdní 
odevzdání úkolu. Ještěže jeho rodiče moc nesledují Bakaláře – 
ne ty v televizi, ale ty školní, kam chodí rodičům zprávy ze školy, 
které oni stejně nečtou – nebo je čtou moc pozdě, aby mohli 
něco zachránit.

22:55 Konečně lezu do  postele. V  hlavě se mi honí termíny 
odevzdání dalších úkolů. Ještěže je zítra už pátek.
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poděkování

Martina Böhmová
za SDH Žatčany

Sbor dobrovolných hasičů děkuje za podporu činnosti v letoš-
ním roce. I přes mnohá úskalí, díky nimž se nepovedlo v letoš-
ním roce například začít se schůzkami mladých hasičů, ve své 
činnosti nepolevujeme a doufáme, že se s příznivci setkáme při 
mnoha příležitostech v příštím roce. 

zahréte mně do kolečka

Martin Kšica
(primáš)

Cimbálová muzika Kyničan byla založena 19. 7. v  roce 2009 
v  Moravských Knínicích na  brněnsku jako nástupce původní 
hudecké muziky. Je složena z muzikantů z Moravských Knínic 

a  blízkého okolí. V  našem repertoáru naleznete mnoho písní 
z Jižní Moravy, Slovenska, ale také z rodného Brněnska a Pod-
horácka. Rádi si také zahrajeme některé známé muzikálové 
melodie a okrajově také moderní tvorbu a vážnou hudbu. Rádi 
bychom oznámili, že jsme právě vydali CD s názvem Zahréte 
mně do kolečka, které lze objednat na našich webových strán-
kách www.cmkynican.cz.

Přejeme požehnané svátky.

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

      Základní škola a Mateřská škola v Žatčanech 

 přeje všem příjemné prožití vánočních svátků  

a šťastný nový rok 2021 
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Kosení trávy

Cyklovýlet – Šakvice

Alka – 12. Modelden

Judo

Výlet – Čechy pod Košířem

Volejbalový turnaj

Běžěcká liga

Mariazell – pěší pouť

Z akcÍ V naŠÍ Vesnici


