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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,

dostává se vám do rukou první číslo zpravodaje v roce 2012.

Letošní netypická zima rychle uběhla a Velikonoce jsou již za 

námi. Mnozí z nás prožili tyto svátky jak po stránce duchovní, 

tak i dodržováním zvyků a tradic.

V tomto čísle zpravodaje Vás chci seznámit s činností obce 

za první čtvrtletí.

Dále bych Vás chtěl podrobněji seznámit s rozpočtem na rok 

2012. I když je to souhrn čísel, přiblížím Vám některé položky, 

aby byly srozumitelnější a věřím, že v této podobě bude čtení 

zajímavější.

Starosta obce: Ing. František Poláček

INFORMACE PRO OBČANY

Kronikář
Pan Josef Sedláček začal psát obecní kroniku od roku 1999. 

Od té doby zaznamenával nejen život v Žatčanech, ale také 

doplnil a uspořádal dávnou historii obce. Prvním souhrnem 

byla brožura k 870. výročí písemné zmínky o obci, vydaná 

k příležitosti svěcení obecního znaku a praporu. Završením 

jeho činnosti je kniha „Z historie obce Žatčany“, vydaná 

v loňském roce.

Pan Sedláček oznámil zastupitelstvu, že pro svůj věk by rád 

předal tuto funkci mladšímu následovníkovi. O tom jsem in-

formoval v minulém zpravodaji, a protože řada zájemců byla 

nepřeberná, oslovil jsem paní Vlaďku Sedláčkovou. Ta moji 

nabídku přijala a mně nezbývá, než jí popřát, aby ji práce 

kronikářky uspokojovala a našla v ní stejné zalíbení jako její 

předchůdce.

Změna majitelů „Na Ropě“
Pod Telnicí se nachází průmyslový areál, který někteří znají 

pod názvem Ropa, Ospap nebo Signet. V poslední době spíš 

jako elektrárna. Zadní část areálu odkoupil v prosinci minu-

lého roku pan Pavel Horáček z Blučiny. S areálem má své zá-

měry, které představil na únorovém zasedání zastupitelům.

Pan Horáček na své náklady zpevnil část komunikace vedoucí 

od Telnice po vjezd do svého areálu. Uvnitř areálu rozšiřuje 

výrobu společně s firmou Švec dekor. Dále hodlá postavit 

nové skladovací prostory a halu na výrobu dřevodomků.

Zastupitelstvo schválilo záměr výstavby a zpevnění polní ces-

ty. Pan Horáček požádal o vykácení stromů v areálu, s čímž 

obec souhlasila pod podmínkou, že uvnitř areálu provede 

novou výsadbu dle předloženého záměru.

Snad se z nevzhledného prostoru do budoucna stane prospe-

rující průmyslová zóna, která vylepší vzhled této části katas-

tru.

Územní plán
Od loňského roku probíhá tzv. překlopení územního plánu. To 

je převedení stávajícího ÚP do takových parametrů, aby od-

povídal stavebnímu zákonu. Tohoto úkolu se ujal ing. arch. 

Hála, který zpracovával předcházející ÚP.

V loňském roce schválil Jihomoravský kraj nový ÚP, který je 

nadřazený ÚP obcí. Proto musí každá obec zapracovat prv-

ky krajského plánu do plánu obcí. Žatčan se to týká ochran-

ným pásmem obchvatu Újezda u Brna v místě polní cesty 

kolem Litavy k Újezdu. Dále je to ochranná zóna vysokého 

napětí v katastru Měnína. V naší obci zasahuje v jižní čás-

ti Jezírek a Špice u Dvora. Do ÚP je třeba zapracovat také 

krajské cyklotrasy. Kvůli těmto záměrům musí být provedena 

změna ÚP, ale jen v tomto rozsahu. Obec na tuto úpravu bude 

žádat dotaci z JMK.

Škola
V listopadu minulého roku skončilo funkční období školské 

rady. V lednu byly vyhlášeny nové volby a 20. února již škol-

ská rada v obměněné podobě zasedala. Předsedkyní byla zvo-

lena Mgr. Jana Rudolecká.

V prosinci roku 2011 byla schválena změna školského záko-

na. Ten mimo jiné upravil délku funkčního období ředitelů 

škol. Na základě této změny zastupitelstvo vyhlásilo konkurz 

na funkci ředitele základní a mateřské školy s předpokláda-

ným nástupem 1. 8. 2012.

Do konkurzu se přihlásilo 8 uchazečů. Výběrová komise byla 

složena ze dvou zástupců za obec – Eva Stiborová,

                 František Poláček,

zástupce za školu – Petra Čermáková

zástupce za jinou školu – Leona Bímová

zástupce za JMK – Eva Meluzínová

zástupce za školní inspekci – Ivana Přichystalová

zástupce za školskou radu – Jana Rudolecká

Tato komise zasedala 29. 2., kde posuzovala zaslané přihláš-

ky do konkurzu a 23. 3., kde při vlastním konkurzu doporučila 

starostovi obce ke jmenování 2 ze 6 zúčastněných uchazečů.

Komise doporučila 1. Mgr. Ilonu Kalnou

 2. Bc. Zdeňku Hrdličkovu

Starosta po seznámení zastupitelů s výsledkem konkurzu 

bude jmenovat ředitele školy na dobu 6 let.

Obecní policie
Obec Telnice i obec Žatčany řešily problémy s dopravou v ob-

cích a opakující se drobné krádeže.

Starosta Telnice se rozhodl zřídit vlastní obecní policii a na-

bídl spolupráci Žatčanům a Měnínu. Zastupitelé obou obcí 

s nabídkou souhlasili a přislíbili vyčlenění financí na  provoz 

policie ve všech třech obcích.

Na únorovém zasedání zastupitelstvo schválilo smlouvu 

o výkonu úkolů obecní policie s obcí Telnice, s účinností od 

1. 4. 2012.
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Policie byla zřízena v Telnici s výkonem úkolů i v Žatčanech 

a Měníně. Služby budou vykonávat strážníci Jiří Pavlus a Ro-

man Prokeš. Služba bude nepravidelná v denních, odpoled-

ních a nočních hodinách. Obec z letošního rozpočtu vyčlenila 

na tuto činnost 200 tis. Kč.

Policie bude vybavena mobilním rychlostním radarem, pro-

středky pro odchycení zatoulaných zvířat a donucovacími 

prostředky dle vyhlášky.

Součástí tohoto zpravodaje je informační leták, kde je po-

psán rozsah činnosti obecní policie a seznam důležitých te-

lefonních čísel.

JSDH Žatčany
Zastupitelstvo bylo na únorovém zasedání seznámeno s čin-

ností JSDH a zásahové jednotky za rok 2011. Zprávu vzalo na 

vědomí a poděkovalo místní jednotce za činnost. Rozhodlo se 

věnovat čas na březnovém zasedání výhledu a další činnosti 

SDH.

Občanské sdružení SDH je zájmová organizace, která svoji 

činnost provádí na úkor volného času. V současné době má 

54 členů. Obec Žatčany je zřizovatelem zásahové jednotky. 

Členové této čtrnáctičlenné jednotky z řad JSDH mají s obcí 

uzavřenou smlouvu o činnosti. Je to jediná organizace v obci, 

která je schopna pomoci občanům v tíživé situaci při požáru, 

živelných katastrofách, haváriích. Nedávno pomáhali v obci 

při úrazu starší spoluobčanky. Za tento zásah jim děkuji. V 

letošním suchém jaru můžete i vy pozorovat, jak často vyjíždí 

jednotka k zásahům v okolních obcích. Je to dáno tím, že 

jednotka je zařazena do 3.stupně výjezdů a na základě své 

akceschopnosti je využívaná  hasičským záchranným sborem 

JMK. Myslím, že můžeme být při jejich skromném vybavení, 

ale dobré akceschopnosti na tyto členy hrdí. Proto obec bude 

velmi podporovat činnost této organizace.

Bylo by dobré zvýšit propagaci hasičů mezi mládeží. Mys-

líme si, že je to jedna z forem, jak děti zaujmout, připravit 

jim soutěživé podmínky a vychovat další následovníky pro 

zásahovou jednotku.

Tenisové hřiště
Paní Vlaďka Sedláčková vykonávala správu tenisového hřiště 

od roku 1999 do roku 2011. Z důvodu pracovního vytížení tuto 

činnost ukončila. Za dlouholetou práci jí děkuji.

Novým správcem tenisového hřiště se stal od poloviny břez-

na pan Miroslav Tichý, Žatčany 59. Pronájem hřiště je možno 

dohodnout na telefonním čísle 737 035 468.

Rozpočet obce
Na lednovém zastupitelstvu obce starosta předložil návrh 

rozpočtu na rok 2012.
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Vyvěšeno dne: 18. 1. 20112

Sejmuto dne: 8. 2. 2012 

Schváleno ZO Žatčany dne 8. 2. 2012

seskup,podses.

položka PŘÍJMY v tis. Kč

1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  1 000

1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výděl.činnosti  40

1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou  90

1121 Daň z příjmů právnických osob  1 100

1211 DPH  2 500

1511 Daň z nemovitosti  1 030

13 Místní a správní poplatky  18

1340 Poplatky za odpady  267

2111 Poplatek za kabelovou televizi  185

2111 Poplatek za tenisové hřiště  10

211 Ostatní příjmy za služby  26

213 Pronájmy pozemků, nemovitostí  110

214 Úroky a zisk z fin.majetku  30,3

23 Ostatní nedaňové příjmy   100

311 Prodej majetku  30

312 Příspěvky na investice -přípojka vody  20

4112 Dotace ze státního rozpočtu  296,7

4222 Dotace JMK - Územní plán obce  93,0

CELKEM PŘÍJMY  6 946,0

Financování - rezerva minulých let  2 885,0

CELKEM PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ  9 831,0

Rozpočet obce Žatčany na rok 2012

Oddíl

pododdíl, § VÝDAJE v tis. Kč

1014 Péče o toulavé psy 4

2143 Cestovní ruch - Židlochovicko, Austerlitz 15

22 Doprava (silnice,chodníky,zastávky) 2 040

rekonstrukce silnice Šanhaj 1885

2310 Vodovod 40

2321 Kanalizace 1 120

dešťová kanalizace Šanhaj 1 000

31 Školství 1 300

Základní škola a Mateřská škola Žatčany 950

Rezerva pro ZŠ a MŠ Žatčany na investice 150

Rezerva pro ZŠ a MŠ Žatčany na opravy 100
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Rezerva -příspěvek na žáky ZŚ Újezd a  jiných škol                100

331 Knihovna, obecní kronika 64

332 Oprava památek 20

333 Oprava kulturních památek 100

334 Rozhlas, kabelová televize, zpravodaj 230

339 Kultura, finanční dary pro narozené děti 119

34 Tělovýchova a zájmová činnost 336

Příspěvek - SOKOL 55

Příspěvek - OREL 52

Příspěvek - SPORTOVNÍ KLUB (fotbal) 40

Příspěvek - Modelářský klub ALKA 10

Příspěvek - JUNÁK 8

Příspěvek - MYSLIVCI 4

Příspěvek - HASIČI 15

Rezerva na dětské hřiště 100

3613 Nebytové hospodářství 70

3631 Veřejné osvětlení 210

3632 Pohřebnictví 16

3633 Inženýrské sítě /plyn, elektřina/ 42

3635 Územní plánování 240

3636 Územní rozvoj  / nákup pozemků / 100

3639 Hospodaření s obecním majetkem 20

212, 372 Odpady 680

nebezpečné, komunální, tříděné, bioodpad, stavební suť

3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 510

3749 Biokoridory 65

5212 Krizové situace 5

5311 Obecní policie 200

5512 Požární ochrana 89

6112 Zastupitelstvo obce 785

6112 Místní správa - obecní úřad 825

63, 64 Finanční operace a ostatní činnosti 142

rezerva na výdaje 88

CELKEM VÝDAJE 9 387,0

8124 Splátka půjčky na kanalizaci 444,0

CELKEM VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 9 831,0

Komentář k rozpočtu:

Příjmy:
Hlavními příjmy rozpočtu obce jsou daně, správní poplatky 

a dotace. Dalšími příjmy jsou nedaňové příjmy za služby, 

úroky z finančního majetku, příspěvky a příjmy z prodeje ma-

jetku.

Výdaje:
V této kapitole popíši podrobněji některé položky

Cestovni ruch: poplatky do sdružení obcí Židlochovicko 

a Austerlitz. Výše poplatků je určena počtem obyvatel. Tyto 

peníze využívají sdružení pro propagaci obcí a v případě do-

sažených dotací na jejich spolufinancování. 
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V návrhu byl rozpočet postaven na základě předpokládaných 

příjmů a výdajů za rok 2012. Financování investic bylo navr-

ženo z rezervy minulých let.

Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce. Při jeho schva-

lování na únorové schůzi byly zapracovány připomínky 

v upřesnění jednotlivých kapitol rozpočtu.

Rozpočet byl schválen 8. 2. 2012.

Doprava: údržba a oprava silnic v majetku obce, chodníky, 

zastávky. V letošním roce je plánována oprava komunikace 

Na Šanhaji, na kterou je uvolněna částka ve výši 1 885 tis.Kč. 

z rezervy minulých let.

Kanalizace: na běžnou údržbu, 1 mil. Kč z rezervy minulých 

let na odvodnění Šanhaje.

Školství: ve školním zpravodaji paní ředitelka píše, že dostala 

pro základní školu méně peněz, než v minulém roce. Obec 

uvolnila pro školství stejné množství peněz jako loni, jen je-

jich využití více zkonkretizovala. Vycházela z průběhu finan-

cování provozu školy v roce 2011, kdy zdroje pokryly provoz.

Oprava kulturních památek: na seznamu kulturních pa-

mátek obce jsou kostel Nejsvětější Trojice, kaple Maří 

Magdaleny, hřbitov a kříž u hřbitovní brány. Je to historicky 

nejstarší část obce, a proto pamatujeme v rozpočtu na její 

údržbu a opravy.

Rozhlas, kabelová televize,zpravodaj: údržba místního 

rozhlasu, kabelové televize a čtvrtletní vydávání zpravodaje. 

Kabelová televize si na svůj provoz vydělá poplatky, ostatní 

činnosti jsou financovány z daní.

Kultura: hrazeny příspěvky pro narozené děti, hody, seniory , 

přednášky a řadu dalších akcí v obci.

Tělovýchova a zájmová činnost: v rozpočtu jsou rozepsá-

ny příspěvky jednotlivých organizací. V rezervě je položka 

na opravu dětského hřiště. Obec požádala o grant na opra-

vu. V případě, že ho nezíská, investuje do oprav 100 tis. 

z rozpočtu.

Odpady: odpad je složen z několikan položek – komunální, 

nebezpečný, stavební suť, elektroodpad, tříděný odpad (PET 

lahve,TETRAPACK, sklo, papír, železo a pneumatiky). Obec po-

lovinu poplatků vybere od občanů, polovinu zaplatí z rozpočtu. 

Proto je výhodné třídit odpad v co nejvyšší míře. Za některé 

tříděné komodity dostáváme od státu finanční příspěvky.

Proto bych vás chtěl poprosit o důslednější třídění papíru. 

Ta spousta letáků a noviny v popelnici něco váží a poplatek 

za komunální odpad se platí za vyvezenou tunu. Na sběrném 

dvoře můžete papír uložit každých čtrnáct dní. Pro zajímavost 

jsem zpracoval tabulku odvozu komunálního odpadu za dobu, 

co se začal třídit bioodpad.

2007 212,192 t 100%

2008 159,659 t 75,24% začaly se využívat odpadní jámy

2009 155,695 t 73,20%

2010 139,146 t 65,57% komunitní kompostárna

2011 131,426 t 61,93%

Kapacita kompostárny byla projektována na 140 t, využitel-

nost pro naši obec 90 t. Rozdíl mezi rokem 2007 a 2011 je 80 

tun. To znamená, že investice byla správná.

Svozová firma letos nezvyšovala cenu za odvezenou tunu, 

což znamená úsporu pro obec. Přitom technologie pro kom-

postárnu se dále využívá pro údržbu obce a zeleně.

Děkuji občanům, že se rychle naučili využívat komunitní kom-

postárnu. Je poznat, že tento odpad nepálí za zahrádkami, 

a proto na tom nejsme tak jako okolní obce, kde občany ob-

těžuje nepříjemný dým. V letošním suchém a větrném jaru 

vyjíždějí naši hasiči do okolí k požárům založeným pálením 

rostlinných zbytků. 

Proto ještě opakuji:
bioodpad je možné ukládat Na Hranečníku, u sběr-
ného dvora a na komunitní kompostárnu v areálu 
družstva. Ta je otevřena od pondělí do soboty od 8,00 
do 18,00 hodin brankou od Zahrad, od zahradnictví 
a nebo hlavní bránou v pracovní dny od 8,00 do 15,00 
hodin.

Veřejná zeleň: finance plánované na veřejnou zeleň po-

krývají plat stálého pracovníka, provoz techniky a nárazové 

práce pracovníků na smlouvu.

Obecní policie: příspěvek za služby a provoz v poměrné 

části podle počtu obyvatel.

Požární ochrana: na provoz a vybavení zásahové jednotky 

bylo vyčleněno 89 tis. Mimo tento příspěvek dostane SDH 

příspěvek na zájmovou činnost a financování oslav výročí 

15 000,- Kč z položky tělovýchova a zájmová činnost.

Místní správa: provoz obecního úřadu včetně techniky a za-

městnance, poplatky za programy, licence webové stránky 

a další povinné poplatky

Doufám, že se mi podařilo vysvětlit podrobněji jednotlivé 

položky rozpočtu a díky tomu Vás lépe seznámit s hospoda-

řením obce.
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CO SE U NÁS UDÁLO

Den pro obec 2012
V sobotu 17. 3. se uskutečnil již 2. ročník akce Den pro obec.

Původně bylo naplánováno datum o týden dříve, ale kvůli ne-

ustále se měnícímu počasí bylo rozhodnuto akci posunout.

Tento tah se vyplatil. Počasí nám přálo a sluníčko rychle roze-

hnalo ranní sychravost. Na srazu, který byl tradičně na hřišti, 

se v 8 hodin začali pomalu scházet jednotliví účastníci z or-

ganizací působících v obci: MK Alka, Orel, Sokol a také skau-

ti, myslivci, hasiči a další občané. Rozdělení úseků zůstalo 

stejné jako minulý rok, proto nebylo třeba nic vysvětlovat. 

Mladší účastníci nafasovali oplatek, aby měli dosti energie 

a každá skupinka k tomu dostala i několik igelitových pytlů 

na odpad.

Oproti loňskému roku nebylo nepořádku v okolí obce tolik. 

Jsou ale místa, která tradičně nezklamou (u okrasné škol-

ky, břeh Cézavy k benzínce apod.). Nově bylo dost odpadu 

i na obslužné komunikaci napojující se na silnici k Nesvačilce. 

Velká hromada byla za samoobslohou na návsi. Našlo se 

i pár kuriozit např. umělý chrup ve zbytcích večeře u sokolov-

ny (k vyzvednutí na OÚ).

Akce Den pro obec neslouží k tomu, aby občané dělali práci 

za zaměstnance obce, potažmo za pracovníky správy silnic. 

Hlavním smyslem není výsledek (odvezený odpad), ale cesta 

k tomuto výsledku, tedy setkání lidí, kterým není lhostejné, 

když někdo vysype svůj domovní odpad vedle cesty, a chtějí 

s tím něco udělat. Proto byla pro pořadatele velkým zadosti-

učiněním opět vysoká účast občanů a hlavně převaha dětí 

a mládeže. Celkem se sešlo přes 55 účastníků (od batolat 

v kočárku po seniory). 

Na závěr se uskutečnil tradiční táborák se špekáčky, čajem 

a „starostovým svařákem“. Jménem obce a pořadatelů dě-

kuji všem těmto občanům za to, že naváhali obětovat sobotní 

dopoledne pro dobrou věc.

MVDr. Ondřej Ryba

Sokol – současnost
Letošní rok je pro Sokol významný- uplynulo 150 let od jeho 

založení a v létě se bude v Praze konat 15. všesokolský slet.               

Žatčanská sokolská jednota má přibližně 100 členů, převážně 

žen. V současnosti je nabídka naší jednoty skutečně bohatá 

– v pondělí si můžete zacvičit aerobik s Luckou, ve čtvrtek 

a v pátek zumbu a  power jogu s profesionálními cvičitelka-

mi. Pokud jste dosáhli trochu vyššího věku, je možné navští-

vit vždy v pondělí cvičení se staršími ženami. Pro maminky 

s malými dětmi je tady čtvrteční cvičení v mateřském centru 

Budulínek /www.budulinek-zatcany.webnode.cz/
Sál sokolovny je využíván také o víkendu – svá vystoupení 

zde připravuje skupina historického  šermu. O pronájem po-

žádala i skupina trénující asijská bojová umění.

Takže – přijďte si za námi zacvičit- budete vítáni !

Z činnosti Orla jednota Žatčany
Vstup do nového roku začal pro oddíl aerobiku velmi dobře. 

3. března se do naší orlovny sjelo na gymnastické závody cel-

kem 42 závodníků z následujících jednot: Jiříkovice, Vnorovy, 

Pozořice, Křenovice. Jako každý rok, tak i letos, se závodilo 

v gymnastických dovednostech – kotoul, provaz, hvězda, šplh 

na laně. Jelikož jsou sportovci rok od roku šikovnější, tak se 

přidával cvik na kladině – otočka v podřepu. Ani cvik zvaný 

holubička nedělal našim nejmenším závodníkům problém. 

Někteří dokonce předvedli i provaz a hvězdu, hlavně chlap-

ci z Vnorov. O přestávce nám nejstarší děvčata z aerobiku 

předvedla svoje vystoupení. Všichni společně jsme si tak uži-

li krásné dopoledne. Děkujeme všem pomocníkům, zejména 

starším děvčatům, za skvělou pomoc při organizaci, všem 

maminkám za vynikající občerstvení a všestrannou pomoc 

k zajištění akce. Příští ročník bude výroční a již teď se těšíme, 

co nám přinese za překvapení.

Naši sportovci se umístili takto:

Dívky do 6 let: 1. místo – Michaela Kalvodová

 2. místo – Kateřina Rybová

 3. místo – Šárka Králová

 7. místo – Veronika Králová

Dívka 7-8 let: 2. místo – Veronika Kalvodová

 4. místo – Gabriela Sychová

 7. místo – Karolína Lužová

 10. místo – Markéta Jurečková

Dívky 9-10 let: 1. místo – Magda Harvánková

 3. místo – Karolína Jurečková

 4. místo – Veronika Michálková

Dívky 11-13 let: 2. místo – Emilie Dokoupilová

 4. místo – Zdislava Jurečková

 6. místo – Anna Kalvodová

Hoši 9-10 let: 3. místo – Jakub Koudelka 
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Z činnosti Orla jednota Žatčany
V sobotu ráno 24. března jsme opět jeli soutěžit. Tentokrát se 

soutěž Master Class konala téměř za humny, v nedalekých Ji-

říkovicích. Letošní rok se sešlo přes 80 soutěžících a tak naši 

závodnící museli trochu zabrat, i když tréma byla veliká. Cvi-

čilo se podle lektorky po skupinkách. Po 30 minutách porota 

vybrala vždy polovinu cvičících, kteří postoupili do finále. Ra-

dost byla veliká, neboť jsme vždy měli většinu. V mezičase, 

kdy ostatní necvičili, si mohli upéct velikonoční perníčky, 

které s nimi pekla ochotná teta Liduška Kalvodová. Na závěr 

jsme si všichni pochutnali na smaženém řízku v křupinkách, 

který byl úžasný, a který nám udělali na přání. Každý soutě-

žíci si odnesl na památku nádhernou skleničku, a sladkost, 

vítězové pohár a medaile. Dík patří maminkám za doprovod 

a odvoz dětí. Strávili jsme opravdu nádherné dopoledne, vše 

bylo skvěle zorganizováno. Už se těšíme na podzim znovu do 

Jiříkovic, kde budou pořádat akci zumba a aerobik od 15 let.

Celkem jsme dovezli 2 poháry a 3 medaile.
Kateg. 11-13 let 1. místo – Zdislava Jurečková

 2. místo – Klára Zapomělová

Kateg. 14-17 let 1. místo – Magda Bínková

 2. místo – Aneta Černá

 3. místo – Hedvika Dokoupilová

Modelářský klub ALKA
Po našem loňském úspěšném Modelářském dnu pro-

jevilo několik nových hochů zájem o činnost v našem 

klubu. Od začátku letošního roku se proto naše členská

základna rozšířila o 5 mladých členů (všichni z okolních 

vesnic), kterým se o pátečních odpoledních a mnohdy 

i o sobotách, začal svědomitě věnovat náš staronový 

člen Petr Vladík z Újezdu u Brna. První modely zhoto-

vené těmito našimi juniory byly také k vidění na 3. roč-

níku výstavy „Co dělá modelář“, kterou náš klub letos 

připravil v žatčanské orlovně o víkendu 17.–18. března. 

V hlavním sále orlovny bylo k vidění nejen přes 150 mo-

delů při statických ukázkách, ale také se v sále po celou 

dobu výstavy létalo s malými modely vrtulníků a jezdilo 

se s modely aut. Škoda jen, že po skončení výstavy po-

řadatelé museli konstatovat, že obdobně, jako v před-

chozích letech, projevilo zájem o výstavu více „cizích“ 

návštěvníků, než občanů naší obce.

V nadcházejících jarních měsících čeká část členů na-

šeho klubu soustředěná příprava na letošní jubilejní X. 

Mistrovství Evropy rádiem řízených historických mode-

lů, které letos pořádají v polovině června naši slovenští 

kolegové na letišti Slávnica u Dubnice nad Váhom.

Z činosti MS Žatčany
Zimní měsíce se nesou především v duchu péče o zvěř. 

Pro letošní zimu jsme měli zajištěno pěkných pár 

metráků obilovin, řepy a sena. Nedostatek sněhu a vy-

soké teploty začátkem roku umožňoval zvěři příjem po-

travy i bez velké potřeby přikrmování. O to horší situace 

nastala s příchodem arktických mrazů. Zajíci nemohli 

využít ochranu sněhové pokrývky a predátoři měli méně 

práce nalézt promrzlé ušáky. Projevil se i nedostatek 

vody. Vodní plochy zamrzly až do 40cm a sníh téměř ne-

byl. V tu dobu přišly zásypy zvěři vhod. Jak se letošní 

zima projeví na stavech zveře, které již v loňském roce 

zazanamenaly citelný pokles, je těžké předvídat. Velmi 

bude záležet na jarním počasí, na nedostatku či nadbyt-

ku vláhy atd.

Zima je i obdobím, kdy se myslivci scházejí na společ-

ných brigádách. Letos jsme prováděli údržbu remízku 

„Na rybníku“, ve Starém lese, a políček a travnatých 

ploch v okrasné školce. Ještě máme v plánu vysázet 

v jarním období cca 50 ptačích zobů a nějaké stromky. 

V rámci Dne pro obec jsme vyčistili úsek biocentra sou-

sedící s rybníkem. 

Při procházce v okolí Žatčan jste si mohli všimnout ně-

které z cca 70 budek, které na stromy umístil náš člen 

Ing. Milan Ryba. V předjarním období bude probíhat 

jejich čištění. Zatím jsme se naštěstí nesetkali s jejich 

cíleným ničením (jen jedna v remízku U Zbraně).

Tradiční akcí zimního období je Myslivecký ples. Letos 

byl již 35. v pořadí. O hudební vyžití se nám postara-

la kapela Getrio. Stalo se již pravidlem, že běh večera 

je prokládán kulturními vložkami. Letos nám předvedly 

své uměmí mažoretky z Lažánek a šermířská skupina 

Amoret. Určitým ozvláštněním byly i občasné výpadky 

elektřiny způsobené zvýšeným odběrem v kuchyni. Zde 

totiž probíhala příprava výborných zvěřinových specialit 

firmou Pavla Rychlíka z Těšan. O jejich kvalitě svědčí 

skutečnost, že před půlnocí byla všechna jídla snězena. 

Krátce po půlnoci začalo losování hlavní tomboly (zvěři-

na, vepřové čtvrtky, selata a věcné ceny). Šance na vý-

hru byla vysoká, neboť na cca 200 návštěvníků plesu 

připadalo i s malou tombolou 180 výher. Výhercům ješ-

tě jednou srdečně blahopřejeme. A všechny Vás zveme 

na 36. ples v pátek 18. 1. 2013.
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Zpráva o činnosti ZO KDU-ČSL za rok 2011
- Počet členů KDU v Žatčanech se oproti roku 2010 nezměnil 

a zůstává na počtu 27. 

Naše činnost je úzce spjata s místní orelskou jednotou. 

Společně jsme se v loňském roce snažili přispět svým dílem 

ke zpestření života v Žatčanech.

- 5. 2. 2011 jsme společně s Orly uspořádali první krojovaný 

ples v Žatčanech. Jako vše nové, tak i organizaci krojované-

ho plesu provázely obavy z výsledku akce odvislého od zájmu 

návštěvníků. Tyto obavy se však ani v nejmenším nesplnily. 

Krojovaný ples se stal bez nadsázky nejúspěšnější akcí roku 

2011 na žatčanské kulturní scéně. Účast asi sta hostů i do-

mácích v krojích předčila naše nejsmělejší očekávání, stejně 

jako počet hostů bez kroje, který byl nevídaný v dnešní době 

nezájmu lidí o plesy a taneční zábavy. Takto početná návště-

va se pak také odrazila na finančním výsledku produkce. Po-

dobné akce z předchozích let skončily zpravidla prodělkem, 

nebo v lepším případě nula od nuly pošla. Úspěch plesu však 

není něčím samozřejmým, nebo zázračným, jak by se mohlo 

na první pohled zdát. Je to výsledek obrovského nasazení 

a mnoha hodin práce ochotných lidí na úklidu, výzdobě, záso-

bování, při obsluze a vaření, přípravě takového množství kro-

jů a organizaci všeho potřebného a také financování tomboly, 

výzdoby, dopravy a podobně.

Na plese tančila žatčanská mládež českou besedu. K tanci 

hrála dechová hudba Zlaťanka. Vína z vydařeného ročníku 

2010 byla přínosem dobré nálady. V jídelně se podávaly řízky 

s bramborovým salátem a o půlnoci byla vylosována tombola 

s netradičně hodnotnými cenami. Korunou všeho jsou však 

nádherné žatčanské kroje, které toto vše podtrhují a vybarvují. 

- 14. 11. 2011 jsme opět s Orly spolupořádali posezení u cim-

bálu při příležitosti Martinských hodů. Příjemná neformální 

akce, na které se podílely také děti a mládež nacvičenými 

tanci a zpěvem, potěšila milovníky lidového žánru všech vě-

kových kategorií. Poprvé zde také zazněl zpěv nově vzniklého 

mužského sboru ze Žatčan pod vedením pana Jana Zezuly 

s písněmi z našeho okolí. Celým večerem provázela cimbálo-

vá muzika. Kolorit pak opět doplnily krásné žatčanské kroje 

a vína z kvalitního ročníku 2010. 

Plán činnosti na rok 2012
- 2. krojovaný ples tradičně pořádaný ve spolupráci s orel-

skou jednotou již proběhl 7. 1. 2012, jeho rekapitulací se bu-

deme zabývat na výroční schůzi v roce 2013

- v letošním roce opět počítáme se spolupořádáním posezení 

u cimbálu u příležitosti Martinských hodů.

- dále bychom rádi uspořádali společně s orly sportovní akci 

pro děti a mládež formou atletických závodů, nebo přespolní-

ho běhu doplněného atraktivními soutěžemi. 

Historická výročí roku 2012

Před 180 lety – v roce 1832 byl zakoupen v Koutě č. 25 

domek pro obecnou školu, kde se učilo až do postavení 

nové školy v roce 1893. 

Před 140 lety – v roce 1872 nechala vdova Rosálie Hed-

richová postavit na návsi sousoší Nejsvětější Trojice, 

její velké restaurování proběhlo v roce 2004.

Před 120 lety – v roce 1882 byla postavena silnice ze 

Žatčan do Újezda a současně s ní nový železobetonový 

most přes Cezavu nazývaný U Zbraně. 

Před 110 lety – v dubnu 1902 byl založen nejstarší 

dosud činný spolek v obci – Sbor dobrovolných hasičů 

Žatčany – Třebomyslice. 

Před 90 lety – 22. srpna v roce 1922 byl položen zá-

kladní kámen ke stavbě sokolovny a již koncem prosince 

téhož roku se v nové budově hrálo divadelní představení 

a konal se silvestrovský večírek. 

Před 80 lety – v roce 1932 byla na návsi postavena 

nová hasičská zbrojnice, zrušena byla výstavbou nové 

v roce 1996 na Ovčírnách. 

Před 80 lety – v roce 1942 odebrali Němci z věže kos-

tela 2 zvony pro válečné účely. 3 nové zvony pořídila 

farnost v letech 1958 a 1959.

Před 60 lety – v roce 1952 zastavil komunistický režim 

činnost spolkové domu a jeho majetek zestátnil. 

Před 40 lety – v roce 1972 byla na místě bývalého par-

ku před orlovnou postavena samoobsluha.

Před 30 lety – v roce 1982 byla na Ovčírnách otevřena 

moderní mateřská škola.

Před 20 lety – v roce 1992 byla bezplatně převedena 

orlovna (Spolkový dům) původnímu majiteli. 

Před 10 lety – v roce 2002 byla provedena revitalizace 

rybníka na Loučkách.
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Kolo Datum Muži IV. třída sk. A

16 1/4/2012 neděle v 10,30 hodin

Žatčany – Šlapanice C

17 7/4/2012 sobota  v 15,30 hodin

Újezd B – Žatčany

18 15/4/2012 neděle v 10,30 hodin

Žatčany – Měnín B

19 22/4/2012 neděle v 16,00 hodin

Podolí B – Žatčany

20 29/4/2012 neděle v 10,30 hodin

Žatčany – Ochoz B

21 6/5/2012 neděle v 10,30 hodin

Mokrá-Horákov B – Žatčany

22 13/5/2012 neděle v 10,30 hodin

Žatčany – Prace

23 19/5/2012 sobota v 16,30 hodin

Babice B – Žatčany

24 27/5/2012 neděle v 10,30 hodin

Žatčany – Pozořice B

25 3/6/2012 neděle v 16,30 hodin

Blučina B – Žatčany

26 10/6/2012 volno

14 17/6/2012 neděle v 16,30 hodin

Rajhradice – Žatčany

Rozpis zápasů – jaro 2012
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ŽATČANSKEJ RÁMUS 2012
Zveme všechny příznivce sobotního odpoledne s nádechem 

benzínu!

V sobotu 26. 5. 2012 se koná již tradiční sraz motostrojů 

v Žatčanech na návsi. Už od 12,00 hodin příjezd všech kate-

gorií vozidel na náves u bývalé Hasičky.

Pokud dovolí počasí, atrakce pro děti budou již na návsi.

Mezi 13,30 a 14,00 hodinou odjezd motokolony směr Újezd 

u Brna, návrat přes Žatčany od mlýna kolem 15,00.

Kulturní program na Motoplacu začíná vystoupením country 

kapely RANČEŘI hned po 14 hodině. Večer zábavu rozproudí 

kapela ŽÍZEŇ.

Pro děti jsou připraveny následující atrakce:

megaskluzavka pro nejmenší, střílení ze vzduchovky pro ty 

větší a jízdy na čtyřkolce pro začínající motorkáře!

RC KOBYLÍ předvede RC modely v akci.

AKCE JE URČENA PRO VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY 
VYHLEDÁVAJÍCÍ POHODOVOU ZÁBAVU!

Občerstvení zajištěno. Přijďte se pobavit! 

Zvou VOKUŠI

Upozornění občanům na závěr

Sběr nebezpečného odpadu bude 14. 4. 2012 v době od 13.00  

do 13.30 hod. u samoobsluhy.

Velkoobjemové kontejnery na odpad budou přistaveny v pátek 

13. a v sobotu 14.dubna na obvyklých místech u sokolovny 

a u samoobsluhy.

Chtěl bych poprosit občany, aby do míst na ukládání biood-

padu nesypali jiný odpad. Stává se, že některá dobrá duše na 

skládce u hřiště na tuto plochu vysype kamení, sklo a nebo 

jiný odpad, který potom přikryje trávou nebo listím.

NAŠLI JSME V KRONICE 

ŽATČANY PŘED 240 LETY – V ROCE 1771 ŽATČANY A TŘEBOMYSLICE PŘED 180 LETY - KOLEM ROKU 1830
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