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Říjen 2006

Vážení spoluobčané,

od posledních voleb do zastupitelstva obce uplynuly čtyři roky. Přišel čas ohlédnout se, 
jak zvolený orgán pracoval a čeho dosáhl. Byli jsme zvoleni Vámi, a proto Vám, občanům, 
jsme za svoji činnost odpovědni.

Zastupitelstvo obce se po celé období snažilo jednat pro všeobecný rozvoj obce. Vždy se 
vycházelo  ze  životních  potřeb  našich  obyvatel  a  zajištění  všech  funkcí  obce  v potřebách 
současnosti i výhledu. Zastupitelstvo se scházelo na svých jednáních pravidelně vždy každou 
druhou středu v měsíci, jednání byla otevřená a věcná, o jejich průběhu jste byli pravidelně 
informováni zprávami v TKR. Všichni členové zastupitelstva se svojí účastí podíleli na plnění 
programu, který si  na začátku svého působení schválili.  Při jednáních nebylo uplatňováno 
hledisko  příslušnosti k volební  straně,  ale  duch  vzájemného  pochopení  a  podpory  všech 
důležitých rozhodnutí.

Mimo plnění úkolů z volebního programu byly schváleny a zařízeny i  další úkoly, které 
vyšly  z potřeby  všech.  Jednou  z důležitých  povinností  bylo  i  nutné  vytváření  finanční  rezervy 
pro pokrytí  vysokých  požadavků  na  doplnění  nákladů  na  kanalizaci  z vlastních  zdrojů.  Obec 
nevlastní lukrativní majetek, který by se mohl dát do zástavy Sdruženému fondu životního prostředí 
nebo bance. Zdroje jsou vytvořeny a pokryjí  v plném rozsahu potřebné náklady. Velkou výhrou 
minulého  volebního  období  je  získání  dotace  a  nízkoúročené  půjčky  ve  výši  25  535  000  Kč. 
S výstavbou tolikrát zmiňované kanalizace se může začít ještě letos. 



To všechno by nebylo možné zvládnout bez účasti Vás, všech občanů obce. Údržbu ploch, 
zahrádek před domy vykonáváte vy a my s tím počítáme. Těší nás, že návštěvníci, kteří naší obcí 
projíždějí, vždy kladně hodnotí rozkvetlé zahrádky a upravené domy. Za to Vám všem patří můj, 
náš dík.

Děkuji  všem  členům zastupitelstva  obce  za  jejich  účast  a  odpovědnou  činnost  v tomto 
orgánu. Za pár dní budou probíhat volby do obecních zastupitelstev,  které rozhodnou o novém 
složení  tohoto orgánu. Jak to  vše dopadne,  je  ve Vašich rukou,  zamyslete  se  nad jejím novém 
složení a dejte svůj hlas těm, ve které máte důvěru.

Ing.Oldřich Zapoměl, starosta obce

Ze zastupitelstva obce

44. zasedání dne 10.5.2006
•Projednání  připomínek  a  návrhů  podaných 
občany  a  organizacemi  k  zveřejněnému 
Konceptu  územního  plánu  s  využitím  místa 
po domu č.36 (pekárna).
•Schválení  rozpočtového  opatření  č.2 
s navýšením  rozpočtu  o  částku,  která  byla 
poukázána za sběr kovového odpadu.
•Zástupci obce ve školské radě podali zprávu 
o  jednání  rady  a  pozvaná  ředitelka  ZŠ 
p. Mgr. Opavská vysvětlila všechny okolnosti 
a body dohadů, které po obci kolují.
•Starosta  podal  zprávu  o  jednáních  orgánu 
Dobrovolného svazku obcí Cezava.
•Schválení  prodeje  regulační  stanice  plynu 
JMP Brno za cenu 500 000 Kč.
•Bylo  projednáno  doplnění  a  změny 
v nabídce televizních programů TKR. 
•Projednání  návrhu  občana  na  instalaci 
dopravních  značek  „Zákaz  vjezdu“ 
do prostoru  rybníka,  kam  jezdí  stále  více 
osobních aut a dělají tam nepořádek.
•Sběr  velkoobjemových  odpadů  proběhne 
11.-13.5.,  sběr  nebezpečných  odpadů  se 
uskuteční 17.5.2006.
•Připomínka k jízdnímu řádu IDS: první spoj 
k  Brnu  by  měl  jet  tak,  aby  stihl  odjezdy 
expresů  z Brna  v  5,00  h  a  také  předčasnou 
pracovní dobu.
•Bylo projednáno nové umístění kontejne-ru 
na  sběr  starého  papíru.  Kontejner  bude 
přemístěn na skládku.

45. zasedání dne 14.6.2006
•Projednání  a  schválení  závěrečného  účtu 
obce Žatčany za rok 2005.

•ZO  bylo  seznámeno  s výsledkem  voleb 
do PS  ČR.  Volební  účast  v naší  obci  byla 
70,20 %.
•Ke  konceptu  územního  plánu  bylo 
do Židlochovic  písemně  podáno  rozhod-nutí 
ZO  o  úplném  zrušení  umístění  nové-ho 
hřbitova.
•Bylo schváleno nainstalování nové te-levizní 
stanice NOE v TKR.
•Pozornost  byla  věnována  stavu  vývoje 
školství v obci. Podle posledních zpráv hodlá 
řada rodin dát svoje děti do jiných škol než 
v Žatčanech a Telnici. Podle názoru ZO je to 
neuvážené  rozhodnutí  rodičů,  které  vážně 
poškodí naši obec. ZO konstatuje, že nebude 
z rozpočtu obce hradit příspěvek na žáka do 
škol v jiných obcích.
•Bylo  jednáno  o  hodech  2006.  Hody  se 
vydařily po všech stránkách, poděkování patří 
všem  organizátorům,  cvičitelům,  dětem, 
stárkám a stárkům a p.Vašákovi z ,,Pepíčkova 
řeznictví“ za úžasné grilová-ní.
•Projednání  rozpočtových  opatření  -  bylo 
schváleno navýšení výdajové části  roz-počtu 
o  částku  na opravu  místních  komu-nikací, 
nákup  křovinořezu,  vypracování  projekt. 
dokumentace na opravu mostu.
•Zastupitelstvo  obce  bere  na  vědomí 
závěrečné účty roku 2005 organizací, v nichž 
je  obec  členem,  a  to  Svazek  vodovodu 
Rajhradsko a Region Židlocho-vicko.
•Sběr  vyřazených  televizorů,  ledniček 
a elektrozařízení bude proveden ve středu 21. 
6.  2006.  Budou  se  sbírat  jen  celé, 
nepoškozené spotřebiče.
•Městský  úřad  Židlochovice  vyhlásil  termín 
na  prodloužení  stavebního  povo-lení  na 
stavbu podtlakové kanalizace do roku 2010.



•Byl  schválen  dar  5000,-  Kč  narozenému 
dítěti Tadeáši Bílému, Žatčany 85.
•Bylo  schváleno  uzavření  smluv  na pro-
jektovou  dokumentaci  pro  opravu  mostu  
a na výsadbu biokoridoru v Krátkých Dílech.
•V úterý  20.6.2006  uzavře  starosta  s paní 
Pokorovou  kupní  smlouvu  na  prodej 
rodinného  domu  č.36  (pekárny),  který  se 
kupuje pro potřeby rozvoje obce.
•Ředitelka  ZŠ  předložila  rozpočet  na  poří-
zení nové počítačové učebny za 135 000 Kč. 
Další  projednání  proběhne  na  příštím 
zasedání.
•Již několik let usilujeme o provedení opravy 
Sýpky u Dvora, která není dobrou vizitkou při 
vjezdu  do  obce.  Protože  vlastník  budovy 
nechce  uvolnit  na  opravu  peníze, 
zastupitelstvo  obce  chce  alespoň  její 
nejviditelnější  část  opravit  z obecního 
rozpočtu.

46. zasedání dne 9.8.2006
•Radostná  zpráva  pro  celou  obec: 
po dlouhých  letech  úsilí  obec  Žatčany  dne 
25.7.2006  obdržela  rozhodnutím  ministra 
životního  prostředí  žádanou  Podporu  na 
výstavbu  I.  etapy  Podtlakové  splaškové 
kanalizace.  Z rozpočtového  nákladu 
35,22 mil. Kč činí nevratná dotace 21,132 mil. 
Kč,  vratná  nízkoúročená  půjč-ka  4,402  mil. 
Kč, zbývajících 9,686 mil. Kč si hradí obec ze 
svých prostředků. Podle směrnic rady JMK lze 
žádat  o další  dotaci  z JMK až do výše 50% 
vlastních  prostředků.  Této  možnosti 
využijeme.
•Plnění  rozpočtu  obce  k  30.  6.  2006  - 
rozpočtové příjmy dosáhly výše 3,22 mil. Kč, 
což  odpovídá  časovému  průběhu  roku.  Ve 
výdajové položce bylo vydáno 2,203 mil. Kč, 
rozdíl 1,017 mil. Kč posílil vlastní prostředky 
připravované na kanalizaci.
•Projednání  a  schválení  smluv  nutných  pro  
zavedení  IDS:  konvence  integrovaného 
systému Jihomoravského  kraje  a  Smlouva  o 
zajištění financování systému IDS JMK- obce 
se budou finančně podílet roční platbou.
•IDS systém v naší obci začne fungovat od 1. 
9. 2006.
•Předsedové  výborů  a  komisí  obce  podali 
zprávy o činnosti za II. čtvrtletí roku.

•V  uplynulém  období  vydal  a  po  pominutí 
důvodů  i  odvolal  hejtman  JMK  Období 
zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.
•Volby do zastupitelstev obcí se budou konat 
20. a 21. 10. 2006.
•Byla  projednána  žádost  ředitelky  ZŠ 
na navýšení  rozpočtu  na  nově  zřizovanou 
počítačovou učebnu. Výdaje se zvyšují z 80 na 
135 000 Kč.
•Byly  projednány  a  schváleny  příspěvky 
narozeným dětem, v částce po 5000,- Kč pro 
Alexandru  Pavlovou,  Žatčany  č.42  a Petra 
Koudelku, Žatčany č.240.
•Státní  rostlinolékařská  správa  Brno  vydala 
obci  rozhodnutí  o  vykácení  a  spálení  1  ks 
kaštanu  setého  (roste  u  skládky),  který  je 
napaden rakovinou. Termín je do 31.8. 2006.
•Výsadba biokoridoru Krátké Díly, od ces-ty 
za  vinohradem  ke  Starému  lesu,  se  mimo 
zatravnění  nebude  v letošním  roce  konat 
z důvodů  lepších  dotačních  podmí-nek 
v příštím roce.
•Byla  podána  žádost  o  dotaci  na  opravu 
Hranečnického  mostu  za  mechanizačním 
střediskem  ZD,  který  byl  poškozen  letošní 
povodňovou vlnou.
•V průběhu měsíce srpna (již v příštím týdnu) 
začnou práce na cestách od hřiš-tě k Cezavě a 
kolem  Cezavy  od mostu  Signet  po  most 
k Újezdu, dále se bude stavět nový most přes 
Cezavu  u bioko-ridoru  za  hřištěm.  Bude  to 
velká akce, která se dělá v rámci schválených 
Kom-plexně pozemkových úprav.
•Žádost na opravu 2 křížů na rok 2007 byla 
podána na kancelář Nadace občanského fóra.

47. zasedání dne 13.9.2006
•Zahájení  stavby  podtlakové  kanalizace  se 
připravuje  nejpozději  do  konce  září.  V roce 
2006 bude vybudován přivaděč do Měnína a 
strojovna, začne se i směrem do obce.
•Školní  rok  začal  dne  4.9.  shromážděním 
žáků a rodičů ve škole. Do naší školy chodí 
36 žáků. Hrozby o odchodu žáků, které byly 
před  koncem  minulého  školní-ho  roku,  se 
v plné míře nenaplnily.
•V MŠ je 18 dětí celodenních, 1 polodenní, 5 
čtyřhodinových.
•Dne 1.9.2006 byl v naší obci spuštěn systém 
dopravy  IDS.  Hned  od  počátku  byly  potíže 
s opožďováním  spojů,  největší  potíže  jsou 



s dopravou školáků.  O  nápravě  se  průběžně 
jedná s firmou Kordis.
•Bylo  provedeno  předběžné  zhodnocení 
plnění volebního programu 2002-2006.
•Starosta podal zprávu o postupu projek-čních 
prací  na  zavedení  sítí  do  míst,  kde  se  má, 
nebo  bude  stavět.  Zájem  o nová  stavební 
místa je.
•Schválení  prodeje  2m2 obecního  po-zemku 
na dorovnání hranice domu č.70.
•Bylo  schváleno  poskytnutí  daru  5 000,- Kč 
narozenému dítěti Kateřině Rybové, Žatčany 
94.
•ZO  schválilo  souborné  stanovisko  ke kon-
ceptu územního plánu obce.
•Internet přes kabelovou televizi: v sou-časné 
době  se  zkouší  zařízení  na  připojení 
k internetu  přes  zásuvku  TKR  (televizního 
kabelového  rozvodu).  Po  vyhodnocení 
zkušebního  provozu  a  zakoupení  modemu 

bude možné se okamžitě připojit  na kabel a 
využívat výhod internetu.
•Pokračuje  se  ve  výstavbě  zpevněných 
polních  cest  kolem  Cezavy,  které  budou 
navazovat na nový most. Akce se finan-cuje 
z peněz pro KPÚ.
•K samostudiu  byla  členům  ZO  předána 
předloha zápisu do kroniky za rok 2005.
•Příští  zasedání  ZO  bude  poslední  v tomto 
volebním období.
•Dne  20.a  21.10.  2006  proběhnou  volby 
do nových zastupitelstev obcí.
•V naší obci jsou do voleb registrovány tyto 
volební strany:

- Občanská demokratická strana
- KDU-ČSL
- Orel Žatčany
- Sokol Žatčany
- Nezávislá kandidátka p. Blažena Zrzová

Ing. Oldřich Zapoměl, starosta obce
Krátce z obce

Zpráva o plnění volebního programu ZO na období 2002-2006

Hlavním cílem volebního programu bylo zahájení a výstavba splaškové kanalizace obce, 
o které jsme nepřetržitě usilovali již od roku 2000. Úspěch se dostavil až koncem měsíce července 
2006, kdy nám ministr Libor Ambrozek svým rozhodnutím poskytl nevratnou státní podporu  dotací 
21  132  000  Kč  a  vratnou  nízkoúročenou  půjčkou  4  403  000  Kč.  Tím  se  naše  úsilí  dovršilo 
a vybraná firma VODKA a.s., v době vydání tohoto zpravodaje započne s výstavbou I. etapy díla. 
V roce 2006 bude prostavěno 9 686 000 Kč vlastních peněz z rozpočtu obce.

Začalo se také s realizací společných zařízení komplexní pozemkové úpravy stavbou mostu 
přes Cezavu a zpevněných cest kolem něho. 

V současné době je v obci rozestavěno 7 nových rodinných domků, v projekční činnosti je 
zadáno rozšíření sítí pro další výstavbu, dokončuje se vypracování nového Územního plánu obce 
s výhledem jejího rozvoje na dalších 20 let.

Od soukromých vlastníků byl odkoupen pozemek veřejné plochy u křižovatky k Újezdu 
a dům č.36 (pekárna) určený k demolici a na výstavbu veřejně prospěšné stavby obce. Dojednán je 
další odkup budovy, který umožní vjezd do nově plánované zóny výstavby na Ovčírnách.

Pravidelnou  údržbou  zeleně  v obci  jsme  pověstní,  nezapomnělo  se  ani  na  podporu 
tělovýchovy a sportu, kulturního a společenského dění v obci. V roce 2005 byl iniciativou několika 
mladších žen obce obnoven žatčanský kroj. Obec nechala ušít 10 párů nových krojů.

Bylo  zrestaurováno  sousoší  Nejsvětější  Trojice,  vystavěn  nový  památník  obětem válek, 
opraveny  4  kříže  v katastru,  pomohli  jsme  příspěvkem  na  opravu  fary.  Do  obecní  knihovny 
a do základní školy byl zaveden internet, základní škola je vybavena novou počítačovou učebnou, 
ve školní kuchyni Mateřské školy bylo obnoveno její vybavení v nerezu.Obec pořádá každý rok 
Dětský karneval, zajišťovaný agenturou Vendulka. Daří se vydávat Obecní zpravodaj. Díky mladým 
nadšencům v naší obci máme také internetové stránky naší obce – www.obeczatcany.cz.

Bylo též obnoveno dopravní značení na místních komunikacích. 
Do TKR obce byly nainstalovány 2 nové televizní programy a je odzkoušeno poskytnutí 

připojení  internetu  pro  většinu  zájemců  z  obce.  Zajištěna  a  provedena  byla  kabelizace  všech 



domovních  elektrických  přípojek,  posílení  a  kabelizace  elektrického  vedení  do  Kouta,  výměna 
všech dřevěných sloupů a výměna poloviny lamp veřejného osvětlení.

Obec poskytuje již třetím rokem podporu rodičům narozených dětí finančním darem ve výši 
5000 Kč každému novorozenci.

Rozvoji bytové výstavby je dána plná servisní podpora z úřadu obce, nově vyhlášené trati 
výstavby zvýšily  tržní  hodnotu půdy, zájemcům o koupi stavebních míst  poskytujeme potřebné 
informace.  Pro  obec  byl  v rámci  Regionu  Cezava  vypracován  Komplexní  projekt  na  obnovu 
krajiny.

Výčet není ještě úplný. Zajištěno a vykonáno je mnohem víc.

Stavba nového mostu přes Cezavu a okolních cest

V rámci  budování  společ-
ných zařízení, která jsou součástí 
realizace  Komplexně  pozem-
kových  úprav  v katastru  naší 
obce, se začalo v minulém týdnu 
s výstavbou  zpevněných  cest 
a nového  mostu  přes  Cezavu. 
Jako první se začala stavět cesta 
od  kabin  u  hřiště  k řece,  kde  se 
bude  pokračovat  výstavbou 

nového  mostu.  Na  most 
bude  navazovat  také  další 
cesta  od  mostu  k Signetu 
po most k Újezdu. 

Stavby jsou financo-
vány  ze  zdrojů  získaných 
Pozemkovým  úřadem.  Vý-
hledově se připravuje pokra-
čování  ve  zpevnění  dalších 
stálých cest v celém katastru 
obce. Vše závisí na zajištění 
nových finančních zdrojů.
           Ing. Oldřich Zapoměl,
                       starosta obce 



Podtlaková splašková kanalizace obce – I. etapa

Po letech soustředěného úsilí o získání podpory na stavbu kanalizace Vám sděluji radostnou 
zprávu: koncem měsíce června ministr životního prostředí RNDr. Libor Ambrozek vydal rozhodnutí, 
kterým naší obci uvedenou podporu poskytuje. V průběhu měsíce září se začne stavbou podtlakové 
stanice u Dvora, potrubím na ČOV  Měnín, ale možná i vedením do vesnice. V letošním roce máme 
prostavět 9 686 000 Kč vlastních prostředků, v roce 2007 pak 25 535 000 Kč z podpory. Následně se 
bude pokračovat II. etapou za 10 000 000 Kč. Výstavba by měla být ukončena do konce roku 2007.

Tímto se začíná naplňovat hlavní investiční akce volebního programu obce pro léta 2002-2006.
Připravte se  na to,  že již  v letošním roce se začnou po obci pohybovat stavaři  se všemi 

důsledky jejich činnosti.
Ing. Oldřich Zapoměl, starosta obce

Anketa na možné využití místa po demolici domu č.36 (pekárna)

Obec Žatčany v souladu s platným Územním plánem obce (v závazné části ÚP SÚ je téměř 
polovina venkovní fasády domu, stodola, určena k demolici z důvodu zpřehlednění zatáčky silnice) 
koupila  od bývalého majitele  dům č.  36.  Obytná část  domu je  naprosto nepoužitelná,  je  svým 
stavem předem odsouzena ke zboření. Jediné, co je tam zajímavé, je pec, která by se měla zachovat 
a mohla by být součástí interiéru nové stavby.

Zastupitelstvo  obce  na  svých  zasedáních  opakovaně  jednalo  o  využití  plochy 
po odstraněném domě a rozhodlo, že bude oslovena široká občanská veřejnost k vyjádření svého 
názoru.

Ptáme se Vás, občané, co by se mělo na tomto místě postavit a jakému účelu by to mělo 
sloužit:

a)budova občanské vybavenosti (nová radnice) s veřejným WC a parkovací plochou
b)obecní muzeum
c)muzeum pekárenství
d)budova služeb
e)volná plocha pro kulturní využití
f)jiné určení
Každý občan starší 18 let, trvale přihlášený k pobytu v obci, má k dispozici jeden hlas. Prosíme 

o  písemné  vyjádření  Vašeho  názoru.  Je  to  jeden  z výhledových  prvků uspořádání  centra  obce. 
Dívejme se dopředu a odpovědně.

Anketní  lístky  odevzdejte  do  poštovní  schránky OÚ nejpozději  do  21.  října  2006.  Jestliže 
budete mít zájem o další anketní lístky, vyzvedněte si je prosím na obecním úřadě.

Internet přes kabelovou televizi ( ITKR)

Od začátku školních prázdnin se přes televizní kabelový rozvod (TKR) obce začalo zkoušet 
zařízení, které by umožnilo celoplošné poskytnutí internetu všem, kteří jsou na kabel připojeni. Má 
to  být  jednoduché  připojení  přes  modemovou  skříňku,  která  se  jednoduše  zasune  do  počítače 
a televizní zásuvky a okamžitě bez dalšího seřizování spojení pojede.

Je to věc úplně nová, která do republiky dorazila přes Slovensko a znamená nový způsob 
internetizace kabelovým rozvodem. Výhodou naší obce je, že máme v zemi položen kabel, který je 
schopen signál dovést všude, kam kabel sahá. Je jenom otázkou několika dní, kdy sem k nám dorazí 
zásilka modemů a proběhne jejich odprodej. Zastupitelstvo obce připravuje rozpočtové opatření, 
ve kterém  počítá  s podporou  projektu  podílem  příspěvku  z  obecního  rozpočtu  při  zavedení 
a i při provozu.  V roce  2006  v době  zkušebního  provozu  bude  připojení  k internetu  poskytnuto 
zdarma,  po vyhodnocení  provozu  bude  stanoven  poplatek  z podílu  nákladů  a  počtu  účastníků. 



Na připojení k internetu se budou sepisovat smlouvy. Poplatky budou vybírány formou smluvních 
plateb.  Měsíční  poplatek  za  celodenní  připojení  na  internet  bude  nižší  než  sazby  nabízené 
v reklamně od jiných poskytovatelů.          Ing.Oldřich Zapoměl, starosta obce

Volby do obecního zastupitelstva se uskuteční v pátek 20. října 2006 od 14.00 
do 22.00 hodin a v sobotu 21. října od 8.00 do 14.00 hodin.

Mateřská škola Sluníčko

V letošním školním roce  2006/2007  nastoupilo  do  MŠ Sluníčko  celkem 25  dětí,  z toho 
12 předškoláků. Už v prvním měsíci září máme za sebou návštěvu MŠ Těšany, kde jsme shlédli 
veselé představení dvou klaunů „Cirkus bude“. V ZŠ Žatčany zase „Kouzelnické představení“- plné 
čar, kouzel a triků.

Nadstandardní  výukou  v tomto  školním  roce  jsou  zájmové  kroužky  v MŠ  –  angličtina, 
počítače,  sportovní  aktivity 
v sokolovně  a  intenzivní 
příprava  nejstarších  dětí  do 
školy.

V měsíci říjnu se zúčastní 
družstvo  dětí  sportovní 
soutěže Geometrie v Brně – 
Pisárkách.  Také  plánujeme 
další  výlety   do  okolních 
obcí, návštěvy blízkých MŠ 
a  Brna,  kde  děti  shlédnou 
pohádková představení.

Věříme,  že  i  letošní 
předškoláci  jsou  plni  oče-
kávání,  co  nového  v tomto 
školním roce zažijí.

ved. uč. Ivana Cábová
  Škola 

v přírodě Podhradí nad Dyjí – červen 2006.

Pochod do Starého lesa

V  sobotu  6.  května  2006  uspořádala  Jednota  Sokola  Žatčany  tradiční  jarní  pochod 
do Starého lesa, na který byly pozvány děti za všech okolních jednot. Počasí nám přálo, od rána 
svítilo  sluníčko, a  tak nevadil  ani  mírný větřík.  Sraz byl  u místní  sokolovny, kde se závodníci 
zapsali a byli rozděleni podle věku do příslušné kategorie. Odtud už vyráželi na pochod, během 
kterého je čekalo plnění rozmanitých úkolů. Cílem pochodu byla myslivecká chata ve Starém lese 
s připraveným táborákem,  u  kterého  si  unavení  závodníci  po  konci  pochodu  opekli  špekáčky. 
Po svačině na ně čekal další program. Nejvíce zájmu vyvolali újezdští sokolníci s ukázkou výcviku 
dravců, žatčanští modeláři z klubu Alka, kteří dětem předvedli létající modely letadel a také hasiči 
z místního sboru s hasičským autem. Pochodu se zúčastnilo 102 dětí a 30 dospělých, o které se 
staralo 16 rozhodčích a 7 žen, které zajišťovaly pro děti občerstvení. Po sečtení výsledků došlo 
na vyhlášení  vítězů.  Jednoty  skončily  v  následujícím  pořadí:  1.  Žatčany,  2.  Újezd,  3.  Měnín, 
4. Telnice. Vítězové jednotlivých kategorií převzali z rukou předsedy naší jednoty dr. Jiřího Ryby 
diplomy a čokoládu a také všem ostatním se dostalo sladké odměny.

Závěrem chceme poděkovat všem dětem za účast a také dospělým, kteří nelitovali svého 
volného času a společně s dětmi si užili pěkné sobotní dopoledne.

Eva Stiborová



Ohlédnutí za letošními hody

Letošním  žatčanským  hodům  počasí  přálo.  Všechny  hodové  zábavy  se  mohly  konat 
na návsi.  V sobotu hrála  skupina Impuls z  Blučiny a  přilákala mnoho mladých z  celého okolí. 
Na hodovou  neděli  hrála  krojovaná  kapela  Dambořanka.  Příjemným  překvapením  bylo,  že 
doprovázela naše stárky při České besedě.

Přítomné diváky a hosty potěšili naši nejmenší, kterých rok od roku přibývá. Tentokrát děti 
tančily  ve  třech  skupinách  a  sklidily  bouřlivý  potlesk.  Nedělní  zábava  na  návsi  pokračovala 
do pozdních hodin. Je trochu zarážející, že na nedělní zábavu chodí málo lidí. Je to velká škoda, 
vždyť  Dambořáci  jsou  kvalitní  soubor  s  dlouholetou  tradicí,  a  když  se  přidá  příjemné  počasí 
a  veselá krojovaná chasa, je chybou zůstávat doma. 

Kapela z Dambořic doprovázela stárky i na ženáčské hody v pondělí. Je samozřejmostí, že 
se ženáči nemusí nutit do zábavy a tance, takže na návsi bylo zase veselo. Některé stárky měly 
na hlavě červené šátky, které k našemu žatčanskému kroji patří. K dokreslení veselé hodové nálady 
se celým večerem linula libá vůně čerstvě uzených dobrot. Čistý výtěžek z prodeje uzenin za celý 
večer daroval pan Josef Vašák dětskému domovu LILA v Otnicích.

Koncert country skupiny Mrak

V sobotu 29.  7.  2006 se uskutečnil  na návsi  již  tradiční  koncert  skupiny Mrak. Teplým 
večerem se nesly staré i novější trampské písničky a mnohé si přítomní zpívali s kapelou. Došlo 
i na tanec,  takže se parket brzy zaplnil  tančícími páry.  Od loňska opět přibylo diváků, takže se 
musely občas doplňovat lavičky. Mezi hosty byly vidět i starší tváře a podle toho, že zůstaly až 
do konce,  soudím,  že  se  jim koncert  líbil.  Ke  správné  tábornické  atmosféře  patřilo  i  grilování 
různých uzenin.

Udělování svátosti biřmování v Žatčanech

V neděli 24. 9. 2006 přijel do naší farnosti brněnský biskup Vojtěch Cikrle, aby po pěti 
letech udělil svátost biřmování žatčanské mládeži. Na přípravě celé slavnosti se podílelo mnoho 
ochotných lidí. Byly opraveny dva pilíře při vchodu na hřbitov, natřena a vyčištěna kostelní okna, 
natřeny všechny kovové prvky na hlavní bráně a dveřích do kostela. Na faře byl vymalován hlavní 
sál a kuchyň.

Devatenáct dívek a chlapců se na přijetí této svátosti připravovalo již od loňských prázdnin. 
Tato  svátost  je  zjednodušeně  nazývána  „svátostí  křesťanské  dospělosti“.  Biřmovanec  je  při  ní 
pomazán posvátným olejem a přijímá dary Ducha svatého.

Po slavnosti pan biskup spolu s ostatními kněžími poobědval na žatčanské faře a odpoledne 
odjel do Újezdu, kde proběhlo biřmování újezdské mládeže.

Sbírka obnošeného šatstva a nepotřebného textilu

Od 1. 8. do 10. 9. 2006 proběhla sbírka starého textilu pro charitní potřeby Diákonie. Lidé 
odevzdávali obnošený textil, nádobí, hračky, obuv, upomínkové předměty ze skla, obrazy. Dostali 
jsme  i  peněžní  dar,  který  byl  osobně  předán  při  přejímce  darovaných  věcí.  Dárce  obdržel 
od Diákonie  děkovný  dopis.  Vzhledem  k  tomu,  že  tato  organizace  nedostává  žádné  finanční 
prostředky od státu, byly peníze určeny na benzín pro svážející auta.

Všechny darované věci byly přijaty s vděčností. Všem dárcům předáváme upřímné díky. 
Další sbírka určitě proběhne v příštím roce, termín bude v předstihu oznámen.

Vladimíra Sedláčková



Předpokládané kulturní a společenské akce do konce roku:

21.10. Miss aerobic, orlovna Brno, Mendlovo nám. Orel Žatčany
5.12. Mikulášská nadílka v kostele Farnost Žatčany

 15.,16. a 18. 12. Dětské divadelní představení „Strašidlácká pohádka“ Sokol Žatčany
prosinec Živý Betlém Farnost Žatčany

1.1. v 0,30 hodin Tradiční ohňostroj na návsi Obecní úřad Žatčany
Mgr. Karla Jarošová

Ze sportu

Volejbalový turnaj o pohár starosty obce

Za pošmourného počasí se konal první říjnovou neděli tradiční volejbalový turnaj. Uplakané 
počasí zavinilo slabší účast sportovců i diváků. Přítomní však mohli vidět urputné souboje, jejichž 
úroveň  stoupala  zápas  od  zápasu.  Ke  spokojené  náladě  přispěl  i  výborný  burčák  tradičně 
zajišťovaný obcí. Po udělení cen se účastníci nemohli rozloučit, a tak byl ještě sehrán závěrečný 
zápas vítězného družstva proti výběru hráčů všech ostatních družstev.
Konečné umístění: 1. Kluci

2. Hasiči
3. Holky
4. Orel
5. Družstvo No name

Vladimíra Sedláčková

Atletika ve Vyškově

V sobotu 9. září 2006 se konaly v areálu orelské jednoty ve Vyškově už tradiční atletické 
závody  „Sportovní  odznak  Bedřicha  Kostelky“.  Děti  různých  věkových  kategorií  soutěžily 
v atletickém víceboji (např. hod míčkem, vrh koulí, skok daleký, šplh, sprint a vytrvalostní běh). 
Každoročně se sem sjíždí na 200 soutěžících z celé Moravy. 

Letos  se  ze  žatčanské  jednoty  vypravilo  14  závodníků  a  dokázali  vybojovat  celkem 
6 medailí. Děti se umístily takto:

Děvčata Chlapci
Ročník 2000 a ml.: 2. Zdislava Jurečková 2. Petr Fiala

3. Anna Kalvodová
4. Emilie Dokoupilová
7. Anežka Fialová

1998-99:1. Marie Kalvodová
1996-97:6. Hedvika Dokoupilová 4. Bohumil Kalvoda

8. Tereza Sýkorová 6. Daniel Fiala
1992-93:1. Eliška Dokoupilová 4. Dominik Dokoupil

3. Jarmila Horáková
6. Vendula Hájková

Doprovod dětem dělali Zdena a Jiří Dokoupilovi a Martina a Josef Fialovi. Musíme říct, že 
všichni  soutěžili  s velkým  nadšením  a  navzájem  se  výborně  povzbuzovali.  K  dobré  náladě 
přispělo i skvělé počasí a na výkonech to bylo znát. Vítězové si odnesli medaile, diplomy, poháry 
a každý navíc odznak zdatnosti a čokoládovou medaili – ta přišla vhod, vždytˇ už se blížilo poledne.



Ale ta nejlepší odměna teprve čekala. Namísto slíbeného Aquaparku, který se opravoval, 
zajistili  pořadatelé návštěvu Dinoparku. Viděli jsme (většina poprvé) věrné modely dinosaurů, 
některé  pohyblivé,  3D kino,  archeologické vykopávky pro děti  a  vše bylo podbarveno zvuky 
z dobře ukrytých reproduktorů. Zkrátka dobré zakončení už tak úspěšného dne.

Martina Fialová

Z historie

Výzva 
k zapůjčení nebo darování starších fotografií pro obecní kroniku

O životě našich občanů v mnohém vypovídají fotografie a různé písemnosti, bohužel je jich 
v  archivu  kronikáře  velice  poskrovnu.  Fotodokumentace  ke  kronice  psané  do  roku  1990  není 
prakticky žádná. 

Obracím se proto na občany s výzvou, kdo má doma starší fotografie z různých událostí, 
možná  po  předcích,  z  mládí,  nebo zajímavé záběry  z  období  před  rokem 1990,  aby  je  nabídl 
k širšímu využití do kroniky obce. Zapůjčené fotografie bych po pořízení kopie vrátil. Darované 
originály bych zařadil do archivu kronikáře, fotografie by byly označeny jménem vlastníka.
Jednalo by se o skupinové (společné) fotografie zachycující
- společenské události v obci: hody, plesy, divadla, dožínky, vinobraní, rekruti, výroční slavnosti 
spolků, brigády, mužstva kopané, jednotlivci ve starých krojích a stejnokrojích a pod.
- společné fotografie žáků místních škol
- duchovní život: primice, 1. sv. přijímání, biřmování, pěší poutě do Tuřan, děkovné kříže
- rodinné události: svatby, zlaté svatby, pohřby, společné fotografie rodin, vojáci
- z ostatních: staré pohlednice obce, kostela, fary, školy, spolky, obecní úřady, živnosti a živnostníci, 
Cezava, Hranečnický potok, rybník, žatčanský dvůr, hostince a j.
Kromě toho bych přivítal i starší písemnosti (vysvědčení, výuční listy, živnostenské listy, pracovní 
knížky, osvědčení o státním občanství, vojenské knížky, svatební smlouvy, kupní smlouvy).

Slavnostní průvod na návsi kolem roku 1900 - asi dožínky.  (Jedna z fotografií, které obci daroval pan
František Mašija.)



Porozhlédněte se doma - pokud něco zajímavého najdete, můžete mi to přímo předat nebo dát 
na obecní úřad. Na zadní stranu fotografií napište své jméno a když je darujete, připište ,,nevracet“.

Na protější straně vidíte, jak vypadala náves zhruba před 100 lety - žádná zeleň, uprostřed 
sousoší Nejsvětější Trojice z roku 1872. V pozadí zemědělské usedlosti Sedláčkova a Sekaninova. 
Nad vchody do školy je ještě ozdobné zdivo odstraněné v roce 1919, vpravo hostinec.

V čele slavnostního průvodu tři jezdci na koních, za nimi hudba a tři povozy (mandelňáky) 
plně obsazené krojovanou chasou.

Josef Sedláček, kronikář obce

L i t a v a  -  C e z a v a

Letos uplynulo 80 let od ukončení regulace Litavy v našem katastru, která podstatně zasáhla 
do krajiny na místě vypuštěného Žatčanského rybníka. Připomeňme si říčku blíže.

Řeka  pramení  ve  Chřibech,  teče  přes  Brankovice,  Bučovice,  Slavkov,  Šaratice,  Újezd, 
Žatčany, Měnín a u Židlochovic se vlévá do Svratky - je dlouhá 58,5 km. Hornímu toku od pramene 
k rychmanovskému mostu v Újezdě se říkalo Litava, dolnímu toku Cezava. V naučných slovnících 
a mapách se objevují oba názvy, u nás byl vžitý název Cezava. Starší občané si pamatují, že se 
po skončení  regulace  začalo  říkat  ,,Regulace“,  „Regulka“.  Zajímavě  o  názvu  říčky  píše 
třebomyslický kronikář  Rajmund Fiala,  který uvádí,  že  se  Litava  těsně  za  Měnínem spojila  se 
Zlatým  potokem,  tekoucím  od  Telnice  a  teprve  potom  pod  názvem  Cezava  pokračovala 
k Židlochovicím. Můžeme mu dát za pravdu, protože se příprav na regulaci jako starosta Třebomyslic 
účastnil, byl v přímém styku s projektantem akce, který dokonce u něho v domě bydlel a projekty 
připravoval. Přidržme se názvu Litava, který je v poslední době pro celý tok řeky oficiálně užíván.

Před regulací se Litava od mostu u Zbraně (k Újezdu) stáčela vpravo a klikatě obtáčela celý 
bývalý Žatčanský rybník až k Telnici. Hráze byly porostlé hustými keři a koryto bylo velmi úzké. 
U Zbraně byla velká stavidla, kterými se voda pouštěla kolem Žatčan na mlýn Na hrázi. Mlýn byl 
potom přestavěn na sýpku a byty pro pracovníky biskupského dvora, nyní je v užívání místního ZD. 
Řeka pak pokračovala kolem Měnínského rybníka k Měnínu, stočila se do středu obce, pod mostem 
se dostala přes silnici (most tam stál ještě v roce 1935) a tekla kolem nynější samoobsluhy za obec, 
kde se spojila se Zlatým potokem a pod názvem Cezava se u Židlochovic vlévala do Svratky. 

Důvodem k regulaci  Litavy byly stálé  stížnosti  majitelů  pozemků kolem Hranečnického 
potoka  na  veliké  škody,  které  jim  vznikaly,  když  se  za  jarního  tání  voda  v  Litavě  zvedala, 
vytlačovala  vodu  do  Hranečnického  potoka  a  následně  zaplavovala  přilehlé  kvalitní  pozemky 
ve 2. a 3. bonitní třídě, z kterých museli zemědělci platit vysoké daně. Stížnosti zemědělců byly 
prošetřeny a uznány za důvodné už v roce 1901, ale regulovat se začalo až v roce 1912 v úseku 
od Měnína k Židlochovicím. Mezitím se připravovaly projekty na celý tok. První světovou válkou 
byly práce  přerušeny.  Teprve po válce  byla  akce  obnovena a  vypracován nový regulační  plán. 
Největší změna koryta se provedla právě v našem a měnínském katastru. Od mostu u Zbraně se 
Litava napřímila, protnula pole bývalého Žatčanského a Měnínského rybníka, míjela Měnín (dříve 
protékala přes obec) a před bažantnicí navázala na Cezavu. Zemní práce začaly v roce 1920, přes  
Měnínský rybník se regulovalo v letech 1922 - 1924, přes Žatčanský rybník v letech 1925 - 1926. 
Nové koryto vody bylo uvedeno do provozu 30. září 1926. S regulací se pokračovalo proti toku 
Litavy, ve Slavkově skončily úpravy v roce 1930. 

Rozpočet  na  regulaci  byl  31,7  mil.  Kč,  státní  a  zemská  subvence  činila  70  % nákladu 
a zbytek 9,5 mil. byl rozpočítán na pozemky k řece přiléhající. Zemědělci zaplatili asi 1750 Kčs 
za jeden hektar. 

Přestože  bylo  nové  koryto  poměrně  hluboké,  několikrát  se  ukázalo,  že  není  schopno 
pojmout všechny návalové vody, hlavně při rychlém jarním tání. Pamětníci vzpomínají, že se Litava 
v našem katastru vylila z břehů ve válečném roce 1942. Ledové kry zatarasily mosty k Ropě a k 
Měnínu, německé vojsko uvolňovalo pohyb ker výbušninami.



Povodeň v dubnu roku 1963

Podobná záplava nastala po tuhé zimě 1962-1963, v dubnu 1963 se řeka rozlila do polí  
v širokém okolí. Následně se proto hráze řeky v našem katastru upravovaly a rozšiřovaly. Od té 
doby voda z řeky nehrozí, ovšem okolí Hranečnického potoka se při velké vodě v Litavě mírným 
záplavám nevyhýbá.

Josef Sedláček, kronikář obce

   Povodeň v dubnu roku 1963 
Foto na titulní straně: Cesta kolem Cezavy u ZD, říjen 2006
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