OBECNÍ ZPRAVODAJ
VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE ŽATČANY
Květen 2006

Foto: Libor Jaroš

Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do májového období. Dlouhá a nekonečná zima je za námi, tepla jsme si ještě
moc neužili. Dětem pomalu končí školní rok, za dva měsíce jsou zde prázdniny. Mezitím
musíme zvládnout ještě začátkem června volby do poslanecké sněmovny a ihned po nich
tradiční žatčanské hody.
Přípravy na volby jsou již v plném proudu, probíhají předvolební schůze
a shromáždění. Je jen na nás vybrat si tu správnou volbu. Poslance volíme opět na čtyři roky.
Příprava na hody začala nácvikem tance a zpěvů, z krabic se vytahují uložené kroje,
ženy mají starosti s tím, co vyprat, naškrobit, nažehlit. V letošním roce budou opět v plné
kráse předvedeny naše nové obecní kroje. Také celá řada rodin pořídila pro své děti nový kroj.
Přeji Vám krásné předprázdninové období a užití letní dovolené.
Ing. Oldřich Zapoměl,
starosta obce

Ze zastupitelstva obce
41. zasedání dne 8.2.2006
•
Schválení rozpočtu obce na rok 2006;
rozpočet je vyrovnaný, objem příjmů
i výdajů činí 15.940.000,-Kč, návrh
roz-počtu byl vyvěšen na úředních
deskách obce, z řad občanů k němu
nebylo vzneseno připomínek.
•
Schválení příspěvků společenským,
zájmovým a sportovním organizacím
na podporu jejich potřeb v objemu
134.000,-Kč.
•
Základnímu školství byl zvýšen
objem výdajů účelovou rezervou
80.000,-Kč, kterou bude možno
použít účelově na vybavení šatny a
zřízení počítačové učebny.
•
Schválení výsledku inventarizace
majet-ku obce k 31. 12. 2005.
•
Předsedové výboru a komisí přednesli
zprávy o své činnosti, výbory finanční
a kontrolní věnovaly pozornost
kontrole dokladů, účetnictví, výkazů
příspěvkové
organizace
obce,
podílely se na přípravě rozpočtu na
rok 2006. Stavební komise řešila
mnoho ohlášení stavebních úprav
a půdních vestaveb, komise pro
životní
prostředí
vytvářela
předpoklady pro přezimování zvěře,
sledovala vytváření černých skládek v
katastru. Komise pro veřejný pořádek
a sport upozorňuje na značný výskyt
výtluků vozovek po zimě a ulomené
vrcholy stromů na rybníku. Zprávy
z ostatních komisí budou před-neseny
na příštím zasedání.
•
Byl
poskytnut
dar
5.000,-Kč
narozené-mu
dítěti
Markétě
Jurečkové.
•
Příprava na velkou vodu - po letošní
zimě s vysokými teplotami a vrstvou
sněhu může při rychlém tání přijít
velká voda. Na stavidle u rybníku byl
uvolněn průtok volné vody. Z toků je
nutno odstranit překážky, aby
nezpůsobily nahromadění ker ledu;
zpětná klapka na kanále za hřištěm je
nová.

•

•

•
•
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Seznam nutných prací v obci pro rok
2006 bude projednán na příštím
zasedání.
Minulý týden byl v obci na pozvání
obecního úřadu kominík, který
vymetal
a prohlížel komíny. V této činnosti
bude pravidelně pokračovat.
Sběrem kovového odpadu v roce
2006 byli pověřeni hasiči.
Projednání požadavku občanů na
zave-dení nového televizního ČT4
SPORT. Kanál by se mohl
nainstalovat za někte-rou německy
mluvící stanici.
TJ Sokol předložila k posouzení
návrh dodatku nájemní smlouvy na
užívání sokolovny pro tělesnou
výchovu žáků ZŠ.

42. zasedání dne 8.3.2006
•
Předsedové kulturní a sociální komise

•

•

a komise pro rozvoj obce podali
zprávy o činnosti komisí za 4.čtvrtletí
2005.
ZO bylo seznámeno s mapovou
a textovou částí konceptu územního
plánu obce, který se bude projednávat
na veřejném zasedání dne 3. dubna
v orlovně. Komentář popisuje skutečnost, která je graficky vyznačena do
katastrálních map. Jedná se o výhled
rozvoje obce na dobu až 20 let.
Hlavní důraz je v zabezpečení
vhodných
ploch
pro
bytovou
výstavbu,
parkovacích
ploch,
občanskou vybavenost, výhle-dově
hřbitova a obnovy žatčanských
rybníků a společných zařízení po
pozemkové úpravě (KPÚ). Koncept
vy-pracoval ing.arch. Jiří Hála.
Projednání
seznamu
prací
provedených vlastní skupinou obce
nebo objednáva-ných od jiných
dodavatelů, které se budou vykonávat
v roce 2006.
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Na zasedání byly prohlédnuty výkazy
o hospodaření školy v minulém roce.
Podklady z jednání byly předány
finan-čnímu a kontrolnímu výboru
k podrob-nějšímu přezkoumání.
Byl
poskytnut
dar
5000,-Kč
narozenému dítěti Tomáši Klíči.
Bylo schváleno zveřejnění záměru na
prodej pozemku o výměře 3 m2 z parcely č.p. 156 na dorovnání vzhledu
domu č. 52
Schválení záměru zařazení ČT4
SPORT do televizního kabelového
rozvodu.
Podání zprávy o změně svozových
dnů odpadu. S platností od 31.3.2006
bude svoz prováděn vždy v pátek
každý druhý lichý týden.
Při přechodu z mrazů se zvyšující
teplo-ty ovzduší projevují ve větším
výskytu poruch na vodoměrech.
Poslední případ byl minulý týden.
Zkontrolujte si, není-li váš vodoměr
zamrzlý. Voda z vodovod-ního potrubí
by mohla vyplavit váš dům.
Komise
pro
veřejný
pořádek
poukázala opět na množící se výtluky
v silnicích, SÚS je na ně upozorněna
a bude je po oteplení opravovat.

43. zasedání dne 12.4.2006
•
Starosta podal zprávu o veřejném
projednání studie Nová krajina
regionu Cezava. Studii vypracoval
Atelier Fon-tes, který ji na jednání
představil. Jedná se o oživení krajiny
našeho katastru a udržení vody
v něm. Studie pojednává o obnově
rybníka, výsadbě pásem zeleně a
založení travních porostů. Je to
dlouhodobá záležitost. K tvorbě nové
krajiny bylo z řad přítomných občanů
několik poznámek a připomínek,
které byli zodpovězeny.
•
Ve stejném termínu tj. 3.4. byl veřejně
projednán koncept územního plánu
obce. Projednání se zúčastnilo 30
občanů. Zpracovatel projektu ing.
arch. Jiří Hála vysvětlil rozvojový
záměr na tvorbě nových ploch pro

•

•

•

•
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bytovou
výstavbu,
občanskou
vybavenost, stano-vení ochranných
pásem, závazných částí, místní
komunikace, místo pro nový hřbitov
aj. Na zasedání byly podány 4
písemné připomínky, ostatní dotazy
byly diskutovány a vysvětleny. Doba
na
podání
dalších
písemných
připomínek je stanovena na 30 dní.
S Jihomoravskou plynárenskou, a.s.
se jedná o prodeji regulační stanice
plynu, která je v majetku obce.
Dohoda je již na cestě. Cena, za
kterou je JMP ochotna regulační
stanici koupit, činí v nabídce 500
000,-Kč.
Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ
Žatčany
byl
ještě
následně
přezkoumán finan-čním výborem.
Správnost byla potvr-zena.
Starosta podal informaci o postupu
v odkoupení domu č. 36. Výsledek
dědic-kého řízení není ještě zapsán na
LV naby-vatelky. Jak se tomu stane,
můžeme v sepsání kupní smlouvy
pokračovat. ZO bylo před dnešním
jednáním na prohlídce objektu.
Zaměřilo se na stav pekárny. Na
posouzení stavu pekárny a její
historické hodnoty je pozván specialista
z památ-kového ústavu Brno. Převážná
část ZO chce do budoucnosti začlenit
pec do interieru nové budovy.
Po
dohodě
s JUDr.
Milanem
Bedrošem bude od dubna 2006
zavedena na Obecním úřadě právní
poradna, ve které bude pro občany
poskytováno
placené
právní
poradenství ze všech oborů práva.
Termín je dohodnut pravidelně na
poslední pondělí v měsíci v době od
16,00 do 18,00 hodin, první termín je
24.4.2006. Pokud si chcete objednat
předem téma konzultace, volejte na
mobil 731 616 410, 731 616 420
nebo na tel. 541 242 189 a e-mail:
mbedros@bedros.cz
Schváleno zavedení nového kanálu
ČT4 SPORT do kabelové televize
obce.
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•

•
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Urgovaná oprava silnice přes vesnici
byla částečně opravena (velké
výtluky), ostatní pukliny budou
v brzkém termínu přestříknuty a
zasypány drtí.
Ve dnech 29. a 30.3. se v Litavě
(Ceza-vě) kolem obce přehnala velká
voda. Nebyla ohrožena obytná zóna
obce, došlo však k zamokření
některých částí honů ZD a
soukromých zemědělců a ke zřícení
části středového pilíře mostku
(brodek) za Dvorem. Hasiči našeho
SDH pomáhali ve výjezdu s ochranou
hrází Svratky v Židlochovicích a
s čerpáním
vody
ve
Velkých
Němčicích.
Obec Nesvačilka navrhuje provedení
směny pozemků mezi obcemi. Cílem
směny bude, aby měla každá obec své
pozemky ve svém katastru a nebylo
nutno si vzájemně platit daň
z nemovitostí.
Nadace Občanského fóra chce v roce
2007 přispět obcím a jiným

•

•
•

•

občanským sdružením na obnovu
opomíjených
památek.
Obecní
zastupitelstvo podá žádost o finanční
příspěvek na opravu Kalvodového
kříže u lesa a Fialového kříže
v Zadních dílech.
Obec by měla pořídit kolekci upomínkových předmětů nutných pro svoje
zviditelnění,
o
typu
nebylo
rozhodnuto.
Při jednání s Kordisem požadovat přidání některého spoje na lince
Židlocho-vice - Újezd - Šlapanice.
Bylo by dobré věnovat zvýšenou
pozor-nost s propojením cyklostezek
regionu Cezava v přímém směru na
Brno, např. od rozvodny Sokolnice
kolem železnič-ní tratě na směr BrnoVídeň.
Na začátku května bude uspořádán
tra-diční turnaj ve volejbalu družstev.
Ing. Oldřich Zapoměl

Krátce z obce
Oznámení o době a konání voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek
2. června 2006 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 3.června od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Koncept územního plánu obce
Dne 3.dubna 2006 byl veřejnosti obce na veřejném zasedání předložen k posouzení
nově zpracovaný Koncept územního plánu obce, který je posledním krokem ke zcela novému
Územnímu plánu obce. Za měsíc, po dobu kterou byly návrhové mapy k posouzení vystaveny
na Obecním úřadě, jsme se setkali s nebývalým zájmem občanů, kteří přišli a nad plány
debatovali. Není divu, nový dokument řeší dlouhodobý výhled vývoje obce na dobu až 20ti
let. I na veřejném zasedání byla slušná účast.
Zpracovatel konceptu ing. arch. Jiří Hála z Brna ve svém populárně odborném
vystoupení vyhodnotil všechny otázky, se kterými se při zpracování projektu zabýval. Jsou to
především nová místa pro bydlení, pro rozvoj občanské vybavenosti, místní komunikace,
rozšíření ploch zeleně, obnova žatčanských rybníků a ploch kolem nich pro rozvoj sportu
a rekreace, kultury a služeb. Jedním z námětů je i výhled zřízení nového hřbitova.
Projekt se setkal nejen s všeobecným souhlasem, ale i kritickými hlasy. Stanovená 30ti
denní odvolací doba a podané náměty budou vyhodnoceny ZO a pořizovatelem MěÚ
Židlochovice a bude s nimi dále koncepčně pracováno.
Ing. Oldřich Zapoměl

Integrovaný dopravní systém
Již jednou ve zpravodaji zveřejněné zapojení obce Žatčany do IDS s termínem od 1.7.
se dle vyjádření zástupců firmy Kordis - zpracovatele projektu časově posune asi o 2 měsíce.
Novým termínem je v současné době 1.9.2006. Naše připomínky k jízdním řádům budou
řešeny.
Ing. Oldřich Zapoměl

Otevření nové budovy Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj
Od 2. května 2006 bude uvedena do provozu nová budova Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj na ulici Úzké v Brně (na rohu křižovatky Úzká a Trnitá za Vaňkovkou), ve
které budou zajišťovány služby na úseku státní správy katastru nemovitostí (KN) i pro občany
naší obce.
K tomuto dni budou zrušena stávající pracoviště katastru nemovitostí v Židlochovicích
(ul. Komenského 80), v Brně (nám. 28. října 17), v Tišnově a v Rosicích.
V zájmu zmírnění dopadů této významné změny na občany budou v Židlochovicích,
Tišnově a v Rosicích do 28. června 2006 ponechána kontaktní místa, na kterých se bude
poskytovat omezený rozsah služeb:
1.
budou poskytovány údaje z KN dostupné v elektronické podobě (výpisy z KN,
údaje o nemovitostech, informace o průběhu řízení, přehled vlastnictví
a snímky z digitálních katastrálních map)
2. budou přijímány žádosti o poskytnutí dalších údajů z operátů KN (např. kopie
nabývacích listin, snímky z analogových map, srovnávací sestavení parcel,
hromadné výstupy, apod.)
3.
budou přijímány návrhy na vklad a záznam vlastnického či jiného práva
určeného k zápisu do KN
Katastrální úřad upozorňuje, že osobní návštěva KÚ není jedinou možností k získání
informací. Základní informace o nemovitostech a o průběhu řízení, předložených
katastrálnímu pracovišti k zápisu, lze získat bezplatně na internetových stránkách
www.cuzk.cz a požádat o poskytnutí údajů z KN a navrhovat zápisy do KN můžete také
písemnou formou.
Nový katastrální úřad :
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov
Úzká 471/6, 656 77 Brno
tel. ústředny 542 532 211
www.cuzk.cz , e-mail : kp.brnovenkov@cuzk.cz
úřední hodiny denně: po+stř: 8-17, út+čt: 8-15, pá: 8-12
Jana Jašová, OÚ

Právní služby v Žatčanech
Obecní úřad se dohodl s advokátem JUDr. Milanem Bedrošem, bydlícím v naší obci,
že bude s ohledem na množící se požadavky občanů o právní služby poskytovat občanům
i firmám placené právní poradenství ze všech oborů práva vždy každé poslední pondělí
v měsíci od 16.00 do 18.00 h na našem obecním úřadě (nejbližší termín je 24. května 2006).
Informace o advokátní kanceláři JUDr. Bedroše jsou na internetových stránkách
www.bedros.cz. Pokud by si zájemci chtěli domluvit předběžně téma konzultace, tak mohou
volat na osobní mobil. tel. č.: 731 616 410 nebo 731 616 420, 641 242 189 - kancelář,
e-mail: mbedros@bedros.cz.
Jana Jašová, OÚ

Školská rada Základní školy a Mateřské školy v Žatčanech
Školská rada byla ustanovena s účinností od 1.1.2006. Je to orgán školy umožňující
zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli, příp.
dalším osobám podílet se na správě školy. Při svém jednání schvaluje výroční zprávu školy,
návrh rozpočtu školy, školní řád, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
projednává inspekční zprávy České školní inspekce, apod. Školská rada se schází nejméně
dvakrát ročně.
(viz školský zákon č. 561/2004)
Seznam členů:-zástupci zřizovatele:
-zástupci pedagog. pracovníků:
-zástupci rodičů:

Mgr. Karla Jarošová
Zdeněk Sýkora
Mgr. Helena Wolfová
Ivana Cábová
Ing. Lukáš Jurečka
Mgr. Martina Zapomělová

Rodiče žáků ZŠ a MŠ Žatčany se mohou na tyto členy obracet se svými dotazy,
náměty nebo připomínkami. Zápis z jednání školské rady bude vždy vyvěšen na nástěnce
v ZŠ a MŠ.
Mgr. Martina Zapomělová

MŠ Žatčany Sluníčko
Leden
•
prodloužen provoz od 6.30 do 16.30
hodin
•
Tříkrálová koleda – program dětí v
žat-čanské orlovně
•
schůzka s rodiči
•
žatčanská sokolovna – hudební pořad
Tetiny
•
rozdávání vysvědčení
Únor
•
Divadlo Bolka Polívky – pohádka
Kamarádi
•
zápis předškolních dětí do ZŠ Telnice
•
zahájení kursu plavání v krytém
bazénu v Blučině
•
muzikálové představení Hudební
nástroje – MŠ Žatčany
•
dětský karneval ve školce –
soutěže,
diskotéka,
diplomy
za
nejhezčí
masky, odmě-nou pro děti
byl zmrzlinový pohár
Foto: Ivana Cábová

Březen
•
MŠ Těšany – pohádka Raneček plný
pohádek
•
schůzka s rodiči, předváděcí akce vodovodní filtr
•
zápis do MŠ Žatčany – divadlo Genus
– představení s názvem Cirkus bude –
pozvány
byly
i
děti,
které
nenavštěvují MŠ a děti ze ZŠ Žatčany
Duben
•
hudební pořad Gajdoši – Divadlo
Bolka Polívky Brno pod názvem
Velikonoce
•
fotografování dětí v MŠ Sluníčko
Ivana Cábová, učitelka MŠ

Zprávy ze školy
Vážení rodiče, vážení spoluobčané,
máme za sebou tři čtvrtiny školního roku a začíná být na čase se ohlédnout za tím, co
se nám podařilo. Patrně nejviditelnější akcí školy z pohledu veřejnosti v letošním školním
roce byla organizace školy v přírodě na lyžích. Vzhledem k tomu, že počasí na nás nešetřilo
těmi nejkrásnějšími slunečnými dny, cítily se všechny děti – bobaři i lyžaři – mimořádně
příjemně.
Bobaři s paní vychovatelkou Janou Dolákovou pořádali vycházky nebo jezdili na
lopatách a bobech z různých kopců, lyžaři se věnovali tréninku v lyžařském středisku
Ostružná ve dvou družstvech pod vedením svých učitelek, školených instruktorek lyžování.
Každý druhý večer byl zakončen koupáním v bazéně přímo v chatě, s přepychem
protiproudu a bublinek. Ani nepříjemné jevy, jako byl drobný úraz a jednodenní viróza téměř
poloviny z nás, nesmazaly ten nádherný dojem z pobytu na horách. Je téměř neuvěřitelné
dnes, kdy kolem nás všechno kvete, že jsme před měsícem stáli na dvoumetrové sněhové
pokrývce a některé z vašich dětí poprvé zažívaly pocity s „prkýnky“ na nohou.
Lyžování jako další sporty není jen o tom něco umět, je to i o vztazích, o spolupráci,
o pravidlech. Na horách se nám děti otevřely tak, jak bychom je ve škole nemohli poznat.
Lehce a přirozeně se děti učily nevzdávat se – když někteří začínající zahazovali lyže a zlobili
se, že to nejde hned – a pak ty lyže zase nasadili a zkoušeli a zkoušeli. Pro nás učitele je to
nádherný pocit, když odjíždíme z hor a všichni začátečníci zvládli základy tak, že jezdí
bezpečně a lyžování je baví. Jízda z kopce dolů jim přinášela tak příjemné pocity, že sami
začali uvažovat o tom, že si „našetří“ na nové lyže. I ti „raubíři“ na horách pochopili potřebu
pomáhat si, spolupracovat, být rádci těm méně znalým.
Všichni jsme se vrátili zpět provoněni zdravým horským vzduchem, s opálenými
tvářemi a bohatší o spoustu zkušeností a dovedností. Ohlasy dětí i rodičů byly natolik kladné,
že jsme možná dali vzniknout nové tradici, ve které budu s vaší pomocí ráda pokračovat.
Na závěr chci na tomto místě jmenovitě poděkovat panu Gregorovi, který nezištně
zajistil přepravu zavazadel i lyží do Jeseníku i zpět.
Mgr. Monika Opavská, ředitelka školy

Péče o zvěř M. S. Žatčany v zimním období
Zima v roce 2005 – 06 byla pro zvěř mimořádně těžká. Vysoké a dlouhotrvající mrazy
a velká sněhová pokrývka působily zvěři nemalé potíže při nalézání potravy. Ne nadarmo se
měsíce leden a únor nazývají měsíce hladu a smrti. Toto vše kladlo na členy M. S. Žatčany
vysoké nároky při zabezpečování krmiva a rozvozu do honitby. Máme za to, že tohoto úkolu
jsme se úspěšně zhostili. Rozváželi jsme již od podzimu řepu, zrní, plevy a jetelové seno.
Později, když to jinak nešlo, naplnili jsme travnice, ruksaky, pytle, naložili jsme je na záda
a přikrmovali takto. Odměnou pro nás bylo stahování zvěře k přinesené potravě již při našem
odchodu od zásypů a jesliček. Zvěř jako by ztrácela plachost a měla k lidem blíže.
Děkujeme Zemědělskému družstvu Žatčany za velkorysé poskytnutí zlomkového zrna
a plev z čističky, dále také panu Antonínu Rychlíkovi za čínské zelí a krmnou mrkev, ale
i ostatním občanům, kteří občas přisypou pozadku (pozadek=zadina, odpad při čištění obilí,
pozn.red.) koroptvičkám a bažantům stahujícím se v zimě ke stavením.
Závěrem prohlašujeme, že naším prvořadým úkolem je ochrana a péče o zvěř, jsme
přece myslivci. Lovem se zabýváme až v druhém sledu.
Jaroslav Tuček, člen M. S. Žatčany

Kulturní a společenské akce
Žatčanský kroj ve světě
Naše orelská jednota
byla požádána o spolupráci při
účinkování na ústředním krojovaném orelském plese v Kunovicích v sobotu 14. ledna 2006.
Slavnostního předtančení se
zúčastnili i žatčanští stárci
v nových žatčanských krojích.
Byli jednou z 12 kolon, které
tančily Moravskou besedu. Na
tomto reprezentačním plese byly
k vidění nádherné kroje ze
Slovácka, Valašska i Brněnska.
Myslíme si, že žatčanský kroj
obstál se ctí, protože patřil
k nejkrásnějším.
Vladimíra Sedláčková

Foto: Libor Jaroš

Letošní hrkání
I letos se děti z naší farnosti ochotně ujaly hrkání ve Svatém týdnu, aby tak nahradily
zvony, které musí ve velikonočním třídení umlknout. Neodradilo je ani chladné a deštivé
počasí. Všem děkujeme.
Martina Fialová

Upozornění pro farníky
Duchovní správce
P. Miloslav Kabrda upozorňuje farníky, že mše svaté,
během které bude uděleno 1.
svaté přijímání (28.5.) a na
Boží Tělo, budou slouženy od
9.30 hodin.
Na svátek Nejsvětější
Trojice, tj. na žatčanské hody
(11.6.) bude mše svatá v 8.30
hodin a svátostné požehnání
v 15.30 hodin.
Foto: Libor Jaroš

Marie Jurečková

Pozvánka na hody
Letošní žatčanské hody již klepou na dveře. Mládež se pravidelně schází v orlovně
a nacvičuje Českou besedu. Děti připravují pásmo písní a tanců z Brněnska. Máme radost, že

dětí přibývá. Letos
budou vystupovat ve
třech
skupinách:
nejmenší děti, mladší
školáci a starší děti.
Tradiční hody se letos
konají ve dnech 10. a 11.
června 2006. V sobotu
bude
hrát
taneční
skupina
Impuls
z Blučiny a v neděli
krojovaná kapela Dambořanka. V pondělí 12.
června se uskuteční
Ženáčské hody.
Vladimíra Sedláčková

Foto: Libor Jaroš

Ze sportu
Aerobik opět v akci
Dne 4. března 2006 jsme pořádali v orlovně 2. ročník gymnastických závodů. Účast
dětí ze všech částí republiky byla hojná, celkem 54 závodníků ze 7 jednot, a to: Vnorovy
u Jihlavy, Židenice, Bohunice, Jiříkovice, Blučina, Veselí na Moravě a Žatčany. Soutěžící
plnili na stanovištích různé gymnastické úkony jako je šplh na laně, kotoul, kladina, provaz,
hvězda, apod. Hodnotil se i čas provedení.
Děkujeme maminkám, které napekly dobroty, aby se závodníci mohli občerstvit. Také
děkujeme starším děvčatům, která byla na stanovištích a velice dobře pomáhala.
Takto se umístili na prvních pozicích naši sportovci:
nejmladší žákyně:
1. místo
Emilie Dokoupilová
2. místo
Klára Zapomělová
3. místo
Šárka Damborská
4. místo
Anežka Fialová
nejmladší žáci:
3. místo
Filip Gregor
4. místo
Martin Damborský (nejmladší účastník – 1,5 roku)
mladší žákyně:
1. místo
Marie Kalvodová
starší žákyně:
2. místo
Hedvika Dokoupilová
mladší žáci:
3. místo
Denis Škrhák
starší žáci:
3. místo
Daniel Fiala
Následující sobotu 11. března jsme se vydali s děvčaty a chlapci do Jiříkovic na
MASTER CLASS v Aerobiku. Soutěžilo se podle lektorky. Celkem bylo 64 soutěžících,
z toho 27 našich žatčanských. Za nás soutěžili a bojovali ze všech sil tito chlapci: Bohumil
Kalvoda, Dominik Dokoupil, František Klein. Chlapci, díky, vedli jste si skvěle!
Přestože byla soutěž fyzicky velmi náročná, naše děvčata se probojovala i do finále.
Nejlépe se umístily naše nejmenší dívky a obsadily všechny tři místa, z čehož jsme měli
velikou radost: 1. místo
Šárka Koudelková
2. místo
Zdislava Jurečková
3. místo
Julie Kalvodová
Za nejstarší děvčata se umístila na 3. místě Alžběta Sedláčková.

Užili jsme si moc pěkný sportovní den a těšíme se na další akce. Přijďte mezi nás i vy,
ostatní děti. Rádi vás uvidíme a zažijete spoustu pěkných chvil.
Zdenka Dokoupilová a Dagmar Škrháková

Volejbalový turnaj
Dne 7.5.2006 se uskutečnil další ročník volejbalového turnaje O pohár starosty obce.
Za silně větrného počasí se dostavil rekordní počet 8 týmů. Vedle loňského vítěze obecního
zastupitelstva
nastoupila
družstva pod názvy: Orel,
Kluci,
Holky,
Šmejdi
(hasiči), Kopýtka, Pivní
skauti a Alka.
Celkové umístění:
1. místo Kluci
2. místo Orel
3. místo Holky
4. místo Šmejdi
5-6. místo obecní zastupitelstvo a Alka
7.8.
místo
Pivní
skauti a Kopýtka
Vladimíra Sedláčková

Foto: Lukáš Jurečka

Tabulka rozlosování mistrovských soutěží na jaro 2006
Datum
Muži IV. třída sk. A
Dorost III. třída sk. A
Žáci III. třída s k. B
c
13.XI.05 Žatčany - Měnín B
8. - 9.
Neděle v 10,30 hodin
sobota v 16,00 hodin
sobota v 13,45 hodin
dubna
Žatčany - Přís notice
Žatčany - Žabčice
Žatčany - Přísnotice
15. - 16.
sobota v 16,30 hodin
neděle v 10,00 hodin
Židlochovice
dubna
volno
- Žatčany
Hruš ovany - Žatčany
22. - 23.
Neděle v 10,30 hodin
sobota v 16,30 hodin
dubna
Žatčany - Babice B
Žatčany - Horákov
volno
29. - 30.
Neděle v 16,30 hodin
neděle ve 14,15 hodin
neděle ve 14,30 hodin
dubna
Opatovice B - Žatčany
Babice n.S. - Žatčany
Opatovice - Žatčany
6. - 7.
Neděle v 10,30 hodin
sobota v 16,30 hodin
sobota v 14,15 hodin
května
Žatčany - Blučina B
Žatčany - Vin. Šumice Žatčany Blučina
13. - 14.
Neděle v 16,30 hodin
sobota ve 14,15 hodin
neděle v 9,00 hodin
května
Podolí B - Žatčany
Podolí
- Žatčany
Žabčice
- Žatčany
20. - 21.
Neděle v 10,30 hodin
sobota v 16,30 hodin
sobota v 14,15 hodin
května
Žatčany - Pozořice B
Žatčany Prace
Žatčany Měnín
27. - 28.
Neděle v 16,30 hodin
sobota ve 14,15 hodin
neděle ve 14,15 hodin
května
Ochoz
- Žatčany
Vojkovice - Žatčany Židlochovice - Žatčany
3. - 4.
Neděle v 10,30 hodin
sobota v 16,30 hodin
sobota v 14,15 hodin
června
Žatčany - Blažovice B Žatčany - Těšany
Žatčany
Těšany
10. - 11.
sobota ve 16,30 hodin
června
Moutnice B - Žatčany
17. - 18.
neděle v 10,30 hodin
června
Žatčany - Těšany B
24. - 25.
neděle v 10,30 hodin
června Kobylnice B - Žatčany
Pozn.: Dorost hraje svá utkání na hřišti v Žatčanech pod hlavičkou Újezd u Brna B.
Rozlosování mistrovs kých soutěží - jaro 2006

Přípravka - sk. A

neděle ve 14,00 hodin
Žatčany - Pozořice
sobota v 15,00 hodin
Blažovice - Žatčany
neděle ve 14,00 hodin
Žatčany Újezd
neděle ve 14,00 hodin
Žatčany Měnín
neděle ve 10,00 hodin
Podolí
- Žatčany
neděle ve 14,00 hodin
Žatčany - Šlapanice B
sobota ve 15,00 hodin
Těšany
- Žatčany
neděle v 9,00 hodin
Blučina
- Žatčany
neděle ve 14,00 hodin
Žatčany Mokrá

Ing. Antonín Sedláček

Mezinárodní den dětí
Pro nepřízeň počasí se letošní slet čarodějnic nekonal. Proto zveme všechny malé
i velké na oslavu Mezinárodního dne dětí, která se bude konat v sobotu 3. června od 16.00
hodin na hřišti. Proběhnou zde závody v různých disciplínách, večer zakončíme táborákem.
Zdenka Dokoupilová za Orel

Z historie
Rumpály
Na snímku darovaném do archivu kronikáře naším rodákem Františkem Krejčíříkem
z Brna (bratr paní O. Hladké) vidíme, jak toto čerpadlo vypadalo. Je vyfotografována tzv.
panská studna, která je za nynější samoobsluhou. O studni víme, že je 13 m hluboká, ručně
kopaná, vystavěná z kamene a cihel a byla součástí vrchnostenského žatčanského dvora, na
jehož území založil hrabě Dubský v roce 1785 obec Třebomyslice (dvůr byl rozparcelován
a pozemky prodány novým osídlencům).

Rumpál, kterým se čerpala voda ze studny
za samoobsluhou do roku 1949

Nynější čerpadlo kovové

Rumpály, jak se lidově dřevěným čerpadlům říkalo, bývaly nad veřejnými obecními
studnami ještě do roku 1949. Je o nich zmínka v zápise ze schůze MNV Žatčany z 28.11.1949
v souvislosti s připravovanou stavbou pomníku padlých před školou:,,Fond pro postavení
pomníku padlých činí 44 819,- Kčs, bude po obci provedena ještě sbírka, dřevo z dřevěných
pump se prodá a peníze se věnují též na pomník.“
Sám si dobře pamatuji na rumpál v uličce u bývalého obecního úřadu v Třebomyslicích, u něho jsme si jako děti často hrávali a pomáhali starším lidem vodu ze studny čerpat.
Rumpály byly na všech obecních studnách v bývalých Třebomyslicích (kromě uvedených ještě
u Mašijového č. 141, Zapomělového č. 302, Dostálového č. 134, před Janečkovým č. 237).

Žatčany dávaly přednost dřevěným pumpám vrtaným do silných kmenů; takové uměl vyrábět
místní pumpař Matouš Krejčiřík.
Jak se voda rumpálem ze studny čerpala, je patrné z fotografie: v dřevěné konstrukci
s dvířky byla v horní části umístěna kulatina, na které byl napevno přivázán jeden konec
řetězu. Na volný konec řetězu se přivázal kbelík a klikou z venku se spouštěl k hladině. Když
se dotkl hladiny, s řetězem se pohnulo tak, aby se kbelík naklonil, začala se do něho nabírat
voda, až se váhou vody celý ponořil. Zpětným navíjením řetězu na kulatinu se plný kbelík
vytáhl k vrchu. Jednoduché zařízení nevyžadovalo žádnou údržbu. Přestože byl k vodní
hladině po otevření dvířek volný přístup, nepamatuji si, že by byla voda znečišťována.
Jediným nebezpečím pro občany bylo, že špatně uvázaný kbelík se manipulací při nabírání
vody uvolnil a zmizel nenávratně na dně studny - i to se stávalo.
Setkal jsem se s návrhem, že by se nad nynějším ne příliš vzhledným kovovým
čerpadlem postavila pěkně provedená replika rumpálu původního. Názorně by připomínala
část života na vesnici před necelými šedesáti léty, nehledě na to, že by památkou náves
oživila. S tím lze jen souhlasit, vždyť rumpály neodmyslitelně k historii obce patřily.
Josef Sedláček, kronikář

Foto: Libor Jaroš
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