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Vážení spoluobčané, 
 

v těchto dnech se Vám dostává 
do rukou další vydání obecního 
zpravodaje. Ani jsme se nenadáli a 
půlrok přešel z jara do léta. 

Během uplynulého čtvrtroku 
pokračovaly práce na přípravách 

projektů pro dílčí výstavby v obci, 
údržba a úprava prostranství 
ve správě obce.  

Obec podpořila anebo se 
zúčastnila některých akcí, zejména 
spojených s aktivitami pro děti. 

Myslím, že velmi pěkné byly 
letošní hody, které zvládli stárci a 

všichni organizátoři na výbornou. 
Jen mi v té vzpomínce chybí jeden 
pěkný úsměv. 

Při psaní úvodníku se do naší 
obce donesla smutná zpráva. Přeji 
všem pozůstalým mnoho sil při 
překonání bolesti. 

Ing. František Poláček, starosta obce 

S T A R O S T A  I N F O R M U J E  

Územní plán obce 
Obec je povinna uvést 

v soulad se stavební vyhláškou 
z roku 2006 územní plán obce. 
Vzhledem k tomu, že náš územní 
plán byl tvořen v nedávné době a 
již v digitální podobě, po dohodě 
s odborem plánování stavebního 
úřadu v Židlochovicích dojde 
v naší obci o tzv. překlopení 
územního plánu. To znamená, 
že bude přepracován do formy 
odpovídající zákonu. Zakázka byla 
zadána ing. arch. Hálovi, který 
vypracoval již původní územní 
plán a je se situací v obci 
obeznámen. Z toho důvodu byla 
podepsána smlouva ve snížené 
výši 240 tis. Kč a obec požádala 
JMK o dotaci na zpracování plánu. 
JMK poskytl na tuto akci dotaci 
ve výši 93 tis. Kč s tím, že projekt 

bude dokončen do konce roku 
2012. 

Investiční akce 
Výstavba komunikace Na 

Dolech je ve fázi žádosti 
o stavební povolení. Obec získala 
na tuto akci dotaci ve výši 150 tis. 
Kč. 

Další akce „Plynofikace 
Šanhaj a komunikace Šanhaj“ jsou 
ve fázi projektování. U akce 
plynofikace žádáme v těchto dnech 
o stavební povolení. 

Biokompostárna 
Je zajímavé, kolik bioodpadu 

jsme schopni vyprodukovat a kam 
byl dříve ukládán. Biokompostárna 
byla ve své velikosti zaplněna již 
v dubnu. Obec zakoupila další 
panely pro rozšíření zpevněné 

plochy. Stavba by měla být 
provedena v letních měsících i 
s přístupovou cestou od Zahrad.  

Škola 

 
Zástupci školy a rodičů se sešli 

na schůzce ve škole, kde byly 
řešeny otázky provozu školy. 
Schůzky se zúčastnil i starosta 
obce a zdůvodnil způsob 
financování školy ze strany obce. 
Na následném zasedání OZ byli 
přítomni i někteří rodiče a byli 
seznámeni s postojem zastupitel-
stva ke škole. 

Pro další zefektivnění a úpravu 
vztahů mezi školou a zřizovatelem 
vytvořil starosta pracovní skupinu, 
která na základě platných předpisů 
a doporučení odboru školství JMK 
vytvoří závazná pravidla o způso-
bu provozu, financování, kontroly 
a komunikace mezi zřizovatelem a 
základní a mateřskou školou. 

Prioritou tohoto konání je 
navýšení počtu žatčanských dětí 
ve škole, zajištění stabilního 
financování školy a kvalitní výuky 
pro žatčanské děti. 

Škola provedla v těchto 
měsících za podpory obce kroky 
ke zkvalitnění provozu kuchyně. 
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Byly investovány prostředky 
do výměny plynových kamen, 
nákupu škrabky na zeleninu a 
úpravu části kuchyně v hodnotě 80 
tis. Kč. 

Věřím, že nastavením jasných 
pravidel se zlepší situace natolik, 
že bude ve škole dětí přibývat. 
Vždyť ročně se narodí v Žatčanech 
až 10 dětí a je jednoduché spočítat, 
kolik by mělo být v naší škole dětí 
do páté třídy. 

Naše vesnice nevymírá, letos 
jsme překročili hranici 800 
obyvatel. 

Budulínek 
A mohu pokračovat. V květnu 

se skupina maminek předškolá-
kových dětí se svými ratolestmi 
začala scházet v sokolovně. 
Využívají zkušeností mateřských 
center okolních obcí. Zastupitel-
stvo tuto iniciativu podporuje a 
obec je připravena toto sdružení 
podporovat. 

Strategie rozvoje obce 
Na základě dubnových dotaz-

níků a výsledku ankety jsou 
zpracovávány podklady pro rozvoj 
a další směřování obce. Měl jsem 
v úmyslu zvát jednotlivé části obce 
na besedy k vyjádření vašich 
postřehů a požadavků. Tento 
úmysl jsem přehodnotil tak, že 
bude vhodnější vaše připomínky 
zapracovat do celkového směřo-
vání obce na základě výsledků 
dotazníku. 

Kabelová televize 
V současnosti dochází ke změ-

nám ve složení programů kabelové 
televize. Při přechodu Slovenska 
na digitální vysílání není současné 
vybavení naší kabelovky schopno 
přijímat programy Markíza a 
STV2. Během července by měla 
firma zajišťující provoz navrhnout 
a zprovoznit příjem těchto 
programů. Tím by se rozšířila 
nabídka dalších programů. Toto 
vysílání by bylo již jen v digitálu. 

Na požadavek části občanů 
o vysílání programu Nova sport 
budeme s provozovatelem hledat 
řešení, jak tento program zařadit 
do nabídky. Jedná se o placený 
kanál a roční poplatek by činil asi 
30 tis. Kč. Obec vybírá na 
poplatcích 180 tis. Kč. Provozo-
vateli platí 130 tis. Kč a v letošním 
roce předpokládá investice na 
rekonstrukci kabelovky v ceně 50 
tis. Kč. 

Vyhláška o pohybu psů 
Výbor životního prostředí 

připravuje návrh vyhlášky 
o pohybu psů. K tomuto kroku 
jsme se rozhodli proto, že 
domácích mazlíčků přibývá a 
nejsou to vždy jen mazlíčci. Je 
třeba upřesnit, za jakých podmínek 
je možné venčení psů. Je to také 
z důvodu bezpečnosti, protože 
v případě napadení psem nemá 
obec v rukou žádné závazné 
stanovisko, podle kterého by bylo 
možné situaci řešit. 

Ing. František Poláček, starosta obce 

P O Č E T  O B Y V A T E L  O B C E  P Ř E K R O Č I L  L I M I T  8 0 0  

Po 27 letech těsně překročil 
počet obyvatel obce hranici 800 
obyvatel. K 31. 12. 2010 měla 
obec 801 obyvatel, z nichž bylo 
404 mužů a 397 žen. 18 % 
obyvatel bylo ve věku do 15 let 
(143 osob), 66 % ve věku 15 – 64 
let (532 osob) a 16 % obyvatel 
obce bylo starších 65 let (126 
osob). V prvních dvou věkových 
kategoriích bylo více mužů. 
V případě seniorů byl počet žen 
vůči mužům téměř dvojnásobný.  

Největšího počtu obyvatel 
dosáhla obec na konci 60. let 20. 
století. Poté více než dvě desetiletí 
počet obyvatel postupně klesal. 
Teprve od druhé poloviny 90. let 
se začal počet obyvatel zvyšovat. 
Toto zlepšení bylo způsobeno 
zejména přistěhováním nových 
obyvatel. V roce 2003 se do obce 
přistěhovalo rekordních 27 oby-

vatel, v období 2006–2008 počet 
přistěhovalých každoročně překra-
čoval 20 osob. Průměrný roční 
počet přistěhovalých činí za uply-

nulých deset let 16,5 osob, 
v případě vystěhovalých jich 
průměrně každý rok z obce odešlo 
12,3 osob. Vztah mezi počtem 
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narozených a zemřelých byl 
v posledním desetiletí vyrovnaný. 
Zvrat nastal až v roce 2010, kdy se 
narodilo dvojnásobně více dětí 

(12), než kolik osob zemřelo (6). 
V posledních dvou letech stěho-
váním spíše několik obyvatel 
ubylo. Hranice 800 obyvatel byla 

tedy překročena především díky 
zvýšené porodnosti.  

Počet obyvatel okolních obcí 
většinou také vzrůstá. Újezd 
u Brna v roce 2005 překročil 3000 
obyvatel a na konci loňského roku 
dosáhl 3178 obyvatel (za rok 2010 
nárůst o 80 obyvatel). Sokolnice 
rostou významněji až od roku 
2003. K 31.12.2010 měly 2195 
obyvatel. Nesvačilka se dlouho 
držela na stabilním počtu, 
v posledních letech poklesl počet 
obyvatel až na 316 obyvatel. 
Moutnice rostly do roku 2007, 
potom došlo ke stagnaci a 
mírnému poklesu. Nyní mají 1211 
obyvatel. Měnín roste velmi 
pozvolna a loni dosáhl 1722 
obyvatel. 

Ing. Jan Binek, Ph.D. 

H L A V N Í  Z Á V Ě R Y  Z E  Š E T Ř E N Í  N Á Z O R Ů  O B Y V A T E L  O B C E  

Počátkem dubna proběhlo 
dotazníkové šetření názorů 
obyvatel na rozvoj obce. Výsledky 
šetření jsou důležitým podkladem 
pro strategii rozvoje obce a dávají 
důležité signály o životě v obci. 
Šetření se zúčastnilo 177 občanů 
(návratnost tedy činila téměř 30 
%). 

V obci se žije dobře 77 % 
dotazovaných. Panuje vysoká spo-
kojenost s podmínkami pro život. 
Nejspokojenější skupinou obyvatel 
jsou obyvatelé ve věku 15 – 29 let, 
velmi spokojené jsou i rodiny 
s dětmi do 18 let. Nejvíce byl 
oceněn klidný život, dobrá 
dopravní dostupnost Brna a vzhled 
obce. Citelně jsou vnímány 
mezilidské vztahy v obci. Podle 
42,7 % osob nejsou moc dobré. 
S mezilidskými vztahy souvisí 
možnosti vzájemného setkávání 
obyvatel. Častou příčinou 
problémů v oblasti mezilidských 
vztahů je nedostatečná, či 
zkreslená komunikace, nedostatek 
informací či informace nepřesné. 
71 % obyvatel souhlasí s tvrzením, 
že obyvatelé Žatčan mají dostatek 

příležitostí ke společenským 
kontaktům.  
Nejpozitivněji hodnotili tyto 
příležitosti občané ve věku 15–29 
let. Mnozí občané jsou nespoko-

jeni s dostupností lékaře a 
s nedostatkem či špatnou dostup-
ností obchodů a služeb. Mezi 
nejvíce postrádanými službami 
byla uvedena pošta a zařízení, kde 
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by se dalo posedět, popít či pojíst. 
Zajímavé je, že pošta i lékař chybí 
výrazně více lidem v produktivním 
věku, než seniorům. Počet služeb 
v obci je odrazem velikosti obce a 
úrovně poptávky, možnosti řešení 
jsou tedy omezené. 

Během posledních několika 
měsíců prošly internetové stránky 
obce výrazným zlepšením kvality a 
staly se velmi aktuálním infor-
mačním zdrojem o dění v obci i 
v širokém okolí. Informace o dění 
v obci sleduje na obecních 
internetových stránkách minimálně 
jednou do měsíce 64 % účastníků 
šetření. Z nich se i několikrát do 
týdne podívá na stránky 17,4 % 

osob. Věkovou skupinou, která 
nejčastěji využívá tento infomační 
zdroj, jsou osoby ve věku 30–49 
let  (81,2 %). Z osob nad 65 let 
obecní stránky navštěvuje 43,3 %, 
což jsou téměř všichni, co mají 
v této kategorii internet.  

Pro stanovení vize a dlouho-
dobých cílů strategie rozvoje je 
zásadní dotaz, jak moc by se obec 
měla rozrůstat. Dle 45 % účastníků 
šetření by se měla obec postupně 
rozrůstat na přibližně cca 1000 
obyvatel. Populační vývoj v po-
sledních letech se v tomto duchu 
ubírá.  

Rozvoj obce je otázkou nejen 
aktivit zastupitelstva obce či 

investičních úspěchů. Podstatnou 
roli v každodenních rozvojových 
činnostech hraje mnohem větší 
skupina obyvatel. Pro rozvoj obce 
je ochotno něco udělat 61 % 
obyvatel. Nejochotnější jsou 
obyvatelé ve věku 50–64 let. 
Pozitivní je, že z občanů, kteří se 
přistěhovali v posledních letech, 
jsou ochotni zapojit se všichni 
účastníci šetření. Své zapojení do 
rozvoje obce konkretizovalo 29 
občanů. Nejčastějším způsobem 
zapojení je zapojení do pořádání 
různých akcí, úklid obce či 
provádění různých manuálních a 
údržbových prácí. 

Ing. Jan Binek, Ph.D. 

P R V N Í  P R O J E D N Á N Í  K E  S T R A T E G I I  R O Z V O J E  O B C E  

Ve středu 22. 6. 2011 od 19. 
do 21. hodiny se uskutečnilo první 
setkání občanů k připravované 
strategii rozvoje obce Žatčany. 
Jednání se celkem zúčastnilo 35 
občanů. Hlavním cílem bylo dát 
občanům základní informace o 
strategii, situaci v obci a aktuálních 
rozvojových činnostech a získat 
první podněty od veřejnosti. 

Po úvodním slově starosty 
přiblížil Jan Binek význam 
strategie a její hlavní části. Shrnul 
klíčové poznatky ze šetření 
obyvatel a uvedl vybrané 

informace o obci. Prezentace 
těchto bodů je uvedena 
na internetových stránkách obce. 
Navázal opět starosta s informa-
cemi o aktuálních záležitostech.  

V letošním roce by měla být 
vybudována s pomocí dotace od 
Jihomoravského kraje komunikace 
na Dolech (mezi Kousky a silnicí 
k Újezdu). Při řešení nezatížených 

úseků místních komunikací bude 
využívána zámková dlažba. 

Probíhají finální projektové 
práce k zahájení výstavby 
chybějících inženýrských sítí 

na Šanhaji (ke stávajícím domům i 
pro novou výstavbu).  

Možným krokem k vyřešení 
technických problémů a k zahájení 
výstavby na Malé Nivě je nabídka 
developera na zainvestování 
lokality a zajištění všech 
inženýrských sítí a vybudování 
příjezdové komunikace.  

Připravováno je vytvoření 
nových dětských hřišť v dalších 
částech obce (na dolním konci, 
v parku na Dolech).  

Kompostárna je využívána a 
vzhledem k objemu hmoty bude 
muset být rozšířena zpevněná 
plocha. Odbyt kompostu je 
zajištěn. Zájemci z řad občanů 
mohou využít možnosti odběru.  

Stávající nájemci na starém 
obecním úřadě ukončili své 
aktivity a budova je nabízena 
novým zájemcům. V případě 
neobsazení bude prostor využit 
pro obecní účely. 

Obec chystá další výsadbu 
biokoridorů v jižní části katastru. 
Výsadba bude v případě přijetí 
naší žádosti hrazena plně ze státní 
dotace a budou tak vysázeny 
zbývající plochy zeleně plánované 
v rámci komplexních pozemko-
vých úprav.  
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Povodí Moravy před několika 
dny představilo plán na úpravu 
povodí Litavy. Řeka v případě 
větších dešťů působí v Židlochovi-
cích vzedmutí Svratky. V okolí 
Blučiny, Měnína a Žatčan se proto 
zvažuje vybudování suchých 
poldrů a v určitých úsecích návrat 
řeky do původního koryta. 

V následné diskuzi byla 
zmíněna otázka bezpečnosti obce. 
V jednání je přednáška zástupců 
Policie ČR pro občany, v níž by 
byly zmíněny návody, jak se 
chovat v různých situacích. 
Ožehavým tématem se ukázal 
dopravní provoz.  

I když ve srovnání s okolními 
obcemi je intenzita dopravy nižší, 
tak zejména nákladní doprava 
působí hluk a mnohdy i ohrožení. 
Byly navrženy různé způsoby 
řešení. Nejreálnější cestou je 
doplnění přechodů pro chodce 
v nejexpo-novanějších místech.  

Byly řešeny možnosti reakce 

na požadavek po kvalitnější 
restauraci vzešlý z dotazníkového 
šetření. Jde o signál pro podni-
katele – musí nabídnout zařízení 
v takové kvalitě, aby přilákalo 
dostatek hostů. Obec danou 
záležitost nemá jak přímo ovlivnit.  

Velmi potřebnou záležitostí je 
vyčištění jednotlivých vyústění 
dešťové kanalizace (u hřiště, 
u mlýna, u Hranečnického potoka). 
Tento proces je bohužel velmi 
nákladný (zemina je kontami-
novaná). V první fázi je třeba 
udělat projekt a kalkulaci nákladů. 
Před započetím akce musí být 
všichni obyvatelé co nejdéle 
napojeni na splaškovou kanalizaci, 
aby už nedocházelo ke znečištění 
dešťové kanalizace. 

Dále byl vznesen dotaz 
k možnostem zřízení zastávky 
linky 612, která jede zkrácenou 
trasou a v obci nestaví. Bylo 
konstatováno, že v úseku průjezdu 
obcí nejsou z  dopravně-
bezpečnostního hlediska vhodná 
místa (v blízkosti křižovatek a 
zatáček není možné povolit).  

Zazněla stížnost na často 
houkající alarm u fotovoltaické 
elektrárny z důvodu vysoké 
citlivosti. Je třeba důrazně požádat 
majitele o nápravu.  

Řešeno bylo i fungování 
kabelové televize a možnost 
rozšíření programové nabídky. 
V případě placených kanálů by to 
znamenalo navýšení poplatku. 
Nejdříve se musí zjistit skutečný 
zájem občanů. 

Ing. Jan Binek, Ph.D. 

M U Ž Á C K Ý  S O U B O R  Z E  Ž A T Č A N  

Myšlenka založit mužský 
pěvecký sbor, který zpívá lidové 
písně, zrála poměrně dlouho. Až 
teprve po našem prvním 
krojovaném plese v letošním 
masopustě se muži dohodli, že se 
do toho pustí a začali jednat. 
Oslovili známé, o kterých věděli, 
že mají rádi lidovou píseň a rádi 
zpívají, začali se pravidelně 
scházet v ateliéru p. Libora Jaroše 
a pilně trénovali. 

Do svého repertoáru zařadili 
převážně písně z Brněnska, Žatčan 
a blízkého okolí. Zpívají písně 
vojenské, hodové, o lásce apod.  
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O výběr písní, čistotu stylu a 
přednesu se stará zejména pan Jan 
Zezula. 

Věkové složení je různé, 
od mladých stárků až po zkušené 
starší zpěváky. Přibližný počet je 
10 – 15. Oblečeni jsou v bílé 
košile, červené nebo tmavomodré 
kordule, černé kalhoty, na hlavách 
mají černé klobouky. 

Nově založený soubor již 
prošel svým křtem na veřejnosti. 
Zúčastnil se festivalu Brněnsko 
tančí a zpívá, který se konal 
na Staré radnici v Brně dne 9. 6. 
2011. Našim mužům se dostalo cti 
celý koncert zahajovat. A podle 
bouřlivého potlesku a ohlasu 
četného publika byla znát vřelá 
odezva. Celé vystoupení se jim 
skutečně podařilo. 

Mužáci ze Žatčan byli slyšet i 
o letošních hodech. 

Je před nimi ještě hodně práce. 
Vždyť náš region oplývá krásnými 
a ještě mnohdy neobjevenými 
písněmi. Také přemýšlejí o ofi-
ciálním názvu souboru. Těšíme se 
na jejich další vystoupení a věříme, 
že jim jejich elán vydrží i do 
dalšího období. 

Vladimíra Sedláčková 

V  Ž A T Č A N E C H  V Z N I K L  M A T E Ř S K Ý  K L U B  B U D U L Í N E K  

Od počátku května letošního 
roku probíhají každou středu 
dopoledne od 9:30 do 11:30 hodin 
v místní sokolovně v Žatčanech 
setkání maminek a dětí. Klub 
Budulínek vznikl s cílem vytvořit 
prostředí pro vzájemné setkávání a 
výměnu zkušeností maminek a 
zejména pro navazování kontaktů 
nejmenších dětí se svými vrstev-
níky. Děti, dosud se pohybující 
pouze v rámci rodiny, si zvykají na 
širší kolektiv, objevují nepoznané 
věci a navazují nová přátelství. 
Mají zde také širokou škálu 
možností, jak se vyřádit. Během 
každé schůzky se mohou děti 
zapojit do společných her, zazpívat 
si a zahrát na jednoduché hudební 
nástroje či se rozveselit u dětských 
říkanek. Větší děti ocení cvičební 
nářadí z vybavení sokolovny. 

Program jednotlivých setkání 
je poměrně volný a odvíjí se 
od věku a rozpoložení přítomných 
dětí. Nejmladším dětem stačí 
možnost užít si neznámých hraček, 
starší jsou již ochotny zapojit se 
do jednoduchých společných 
činností. Sokolovna s hladkou 

podlahou je ideální dráhou 
pro všechny typy dětských vozidel 
a děti si možnosti závodění 
pořádně užívají. Pro děti jsou 
hračky jedním z nejdůle-žitějších 
faktorů spokojenosti – postupně se 
snažíme klub vybavit hračkami. 
Na některé hračky se maminky 
složily, velkou část hraček 
darovaly paní Edita Bílá a Lenka 

Suchá, jimž touto cestou 
děkujeme. 

Věříme, že činností klubu jsme 
zaplnily chybějící mezeru v široké 
nabídce možností setkávání v Žat-
čanech. Přijďte se i vy za námi 
podívat a pomoci vytvořit příjemné 
prostředí pro naše děti. O letních 
prázdninách má i Budulínek 
prázdniny, takže na viděnou v září. 

Za mateřský klub Budulínek Ludmila Binková 

M Y S L I V E C K É  S D R U Ž E N Í  

Přelom jara a léta znamená pro 
členy Mysliveckého sdružení 
Žatčany péči o stavy zvěře 
v honitbě. Po zimě myslivci čistí a 
desinfikují zásypy, které se využijí 
už zas koncem srpna. Nově se 

v tomto období instalují napáječky 
s vodou, jejíž nedostatek může být 
pro mladou zvěř kritický. 

Právě v tomto období dochází 
k líhnutí mláďat. První se objevují 
malí zajíci a to už v únoru či 

březnu. V pozdější době je 
následují srnčata a v květnu až 
červnu i bažantíci a koroptve. 
Proto je naší prioritou jejich 
ochrana. Sami myslivci omezují 
pohyb v revíru s loveckými psy a 
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o totéž prosí i ostatní spoluobčany. 
Při vysekávání trávy čí jeteliny se 
občas někomu podaří najít bažantí 
hnízdo, pokud toto hnízdo ochrání 
a informuje o tom jakéhokoliv 
člena Mysliveckého sdružení, 
získá při jeho úspěšném 
vylíhnutí od M.S. při podzimních 
honech 1 ks bažantí zvěřiny.  

Bohužel nedostatečné ochrá-
nění hnízda často přiláká predátory 
(vrány, straky, ježky) a ti jej zničí.  

Pokračujeme nadále v ošetřo-
vání krmných plodin na políčcích, 
jednocení a okopávání řepy, sečení 
a sušení sena, zalévání a obsékání 
nově vysazených stromků. Letos 
členové Mysliveckého sdružení 

pomáhali obci s likvidací plevel-
ných rostlin v novém biocentru 
nad Starým lesem. 

Opět docházelo ke škodám 
na majetku M.S. Nejprve někdo 
poškodil železné dveře na Výrovce 
ve Starém lese a pak dva zloději 
vykradli a zdevastovali mysli-
veckou chatu. Naštěstí je při činu 
vyrušil člen Mysliveckého sdru-
žení a následně rychlým zásahem 
policie byly tyto známé firmy 
dopadeny. Hned následující týden 
byla chata opět vykradena, ale 
tentokrát se ztratila už jen 
nefunkční elektrocentrála. 

Jako již několikátý rok i letos 
byl podle stop zjištěn pohyb 
divokých prasat v porostech 
kukuřice, slunečnice a řepky. 
Od 16. května je povolen odlov 
srnců a to především průběrných 
(horší zdravotní stav či špatná 
kvalita trofeje), nevhodných 
do dalšího chovu. V naší úživné 
honitbě takových ale není mnoho, 
a je třeba dlouho vybírat a strávit 
hodně času v honitbě, než se 
podaří úspěšný odlov. 
 

MVDr. Ondřej Ryba 

M I S S  A E R O B I K  A  A T L E T I C K É  Z Á V O D Y  

Miss aerobik 
V sobotu 9. dubna 2011 se 

uskutečnil 8. ročník celorepubli-
kových závodů Miss aerobik v naší 
žatčanské orlovně. Soutěže se 
zůčastnilo celkem 36 dětí ze 4 
orelských jednot: Žatčany, 
Jiříkovice, Zlín a Pozořice.  

 
Soutěžilo se ve čtyřech kolech: 

cvičení podle lektorky, povinné 

cviky (kde se předvedl správně 
provedený kotoul, hvězda, šnůra a 
výkopy k hlavě), dále soutěžící 
předvedli svou hlavní sestavu a 
nakonec následovala volná 
disciplína. Zhlédli jsme například 
hru na hudební nástroje, zpěv, 
cvičení s balonem, břišní tance a 
různé další kreace. Porota neměla 
lehké rozhodování, neboť soutěžící 
jsou rok od roku lepší. 
Naše soutěžící se umístili takto: 
- nejmladší kategorie:  
1.místo Veronika Kalvodová, 
2.místo Magda Harvánková, 
3.místo Soňa Pavelková,  
5.místo Gabina Sychová,  
6.místo Lucie Hiršová,  
7.místo Karolína Lužová,  
9.místo Petr Koudelka,  
10.místo Michaela Kalvodová, 

11.místo Markéta Jurečková 
- starší kategorie: 
2.místo Klára Zapomělová,  
3.místo Karolína Molatová, 
5.místo.Zdislava Jurečková, 
6.místo Emilie Dokoupilová, 
8.místo Šárka Koudelková,  
9.místo Anna Kalvodová,  
10.místo Eliška Kopečková, 
16.místo Jakub Koudelka,  
17.místo Veronika Michálková 
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- nejstarší kategorie:  
1.místo Magda Bínková,  
2.místo Hedvika Dokoupilová, 
5.místo Marie Kalvodová 
Děkuji všem, kdo se podílel 
na přípravě soutěže, za obsluhu 
hudby, maminkám za pohoštění a 
našim sponzorům za skvělé ceny. 

Atletické závody 
S aerobikem na atletických 

závodech v Bohunicích dne 
9. května 2011.  

Ačkoliv žatčanské sportovce 
zklátila nepříjemná viróza, přece 
se našlo pár zdravých jedinců, kteří 
se mohli zůčastnit. Počasí nám 

také nepřálo, a tak se vše 
odehrávalo v tělocvičně. Soutěžilo 
se v různých disciplínách (hod na 
cíl, podlézání a přeskok překážky, 
slalom a jiné). Soutěž byla na dvě 
kola a sčítal se čas a body 
za splněné úkoly, ale odčítaly se i 
tresné body. Užili jsme si dost 
legrace, jelikož po skončení 
malých závodníků se předvedli i 
tréneři (paní Koudelková a Dokou-
pilová). Všichni moc povzbu-
zovali, a tak se nemohly nechat 
zahanbit. 

Konkurence byla celkem 
veliká, kolem 70 dětí.  

 

Naše umístění: 
- mladší kategorie: 
7. místo Gabinka Zichová,  
- starší kategorie – chlapci: 
6. místo Jakub Koudelka,  
- starší kategorie – dívky: 
1. místo Emilie Dokoupilová,  
- nejstarší kategorie – dívky: 
5. místo Šárka Koudelková. 

Na závěr vyhlásili nejlepšího 
sportovce ze všech kategorií a 
velikým překvapením bylo, že 
Emilie Dokoupilová si odnesla 
trofej nejcennější a to pohár. Ač 
jsme jeli s malým počtem dětí, tak 
jsme měli dobrý úspěch. 

Za Orel Zdenka Dokoupilová 

P O C H O D  D O  S T A R É H O  L E S A   

Dne 16. dubna proběhl již 
tradiční pochod do Starého lesa. 
Od 8 hodin se postupně scházely 
děti a některé i s doprovodem 
rodičů, poměrně hojně byly 
zastoupeny i maminky s kočárky. 
Celkem to bylo kolem 200 
účastníků. Trasa tentokrát vedla 
ze Sokolovny přes rybník a pak 
kolem Hranečnického potoka. 
Na 94 registrovaných soutěžící če-

kalo dostatek stanovišť s různými 
soutěžemi, které vyzkoušely jejich 
sílu, rychlost, obratnost a dobré 
oko. Díky různému nastavení 
obtížnosti je zvládli všichni 
od školčátek až po teenagery.  

Ve Starém lese byla zapůjčena 
od M.S.  chata a hned vedle hořel 
táborák, kde si každý mohl opéci 
nějakou uzeninu z vlastních zásob, 
chleba, hořčici a pití už zajistil 

Sokol a s obsluhou pomohly 
zdatné babičky. Během dopoledne 
byla připravena ukázka výcviku 
psů od kynologů z V. Hostěrádek, 
M.K.Alka předvedl své modely a 
hasiči ukázku požární techniky. 
Se soutěžemi pomohli i členové 
skupiny historického šermu, kteří 
pro všechny udělali i malou 
ukázku svého umění.  

 

 
 
A nakonec přijel i slíbený 

gepard. Bohužel se již nejednalo o 
starého známého Jožina, který loni 
uhynul ve stáří 14 let, ale o jeho 
syna. Ten naštěstí zdědil po otci 
mírnou a klidnou povahu a tak si 
ho mohli pohladit i ti nejmenší 
účastníci.  

MVDr. Ondřej Ryba 
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Č A R O D Ě J N É  O D P O L E D N E  

Novodobým zvykem posled-
ních let se stala tradice oslavit 
poslední dubnový den před začát-
kem máje „pálením čarodějnic“. 
Na tento den se připravují 
především dospělí a mládež. Také 
v Žatčanech se před několika lety 
konal pro děti táborák. A protože 
děti milují karnevaly a převleky, 
rozhodli jsme se pro ně tuto akci 
po několika letech připravit. 

Zahájení bylo v sobotu 
odpoledne na fotbalovém hřišti. 
Pro děti členové kulturního a 
sociálního výboru OZ připravili 
celou řadu veselých soutěží. 
Vzhledem k tomu, že většina dětí 
přišla v čarodějném převleku, 
který jim mnohdy při hrách 
překážel, bylo plnění soutěží ještě 
veselejší. Za každý splněný úkol, 
jako například hod bačkorou 
do koše, střelba lukem vyrobeným 

z šatního ramínka, hod koštětem, 
prolézání pytlem strachu, kop 
na branku, srážení lahví či veselé  
„snášení vajíček“, byly děti  

odměněny barevnou kresbou 
na tělo. Někdo dostal kytičku na 
tvář, jiný hvězdičku na zápěstí. 

Na konci soutěžního odpo-
ledne získal za splněné úkoly 
každý malý pomalovaný čaroděj či 
čarodějnice sladkou odměnu.  

Na závěr byla obřadně spálena 
překrásná slámová čarodějnice, 
kterou vyrobila paní Kleinová. 
Když čarodějnice dohořela, pustily 
se děti do opékání špekáčů.  

Celé akce se zúčastnilo asi 120 
dětí a jejich rodičů a kamarádů. 
Počasí nám přálo a kolem sedmé 
hodiny odcházely usměvavé a 
soutěžením unavené děti domů, 
aby rychle usnuly a rodiče mohli 
zasednout ke svým táborákům. 

Závěrečné poděkování patří 
všem, kteří se akce zúčastnili, a 
také těm, kteří ji finančně či svou 
osobní účastí podpořili.  

Mgr. Eva Stiborová 

K R Á T C E  Z  I N T E R N E T O V Ý C H  S T R Á N E K  O B C E  

Oslava svátku matek 
V neděli 8. května 2011 se 

konala v žatčanské orlovně oslava 
svátku matek. Program besídky byl 
velice pestrý, sestával ze 13 
samostatných vstupů od nejmen-
ších dětí z MŠ, ze ZŠ, z hudebních 
i sportovních kroužků až po vy-
stoupení tatínků se scénkou 
"Všichni jsou už v Mexiku".  

 
Na besídce jste mohli vidět 

tanečky, básničky, břišní tance, 
hudební čísla, aerobní sestavy, 
ukázky z juda i krátké divadelní 
dramatizace.  

 

Všechny děti předvedly krásná 
vystoupení a jistě svým výkonem 
potěšily své milé maminky, 
babičky i další diváky.  

Volejbalový turnaj 
Za krásného slunečného počasí 

se v neděli 22. května 2011 
na volejbalovém hřišti v Žatčanech 
uskutečnil již tradiční volejbalový 
turnaj O pohár starosty obce.  

Přestože letošní volejbalový 
turnaj, patrně vlivem krásného 
počasí, lákající mnohé více k vodě 
a k různým výletům, proběhl 
za malého zájmů diváků i 
aktivních sportovců, viděli jsme 
velice vyrovnaný zápas mezi 
dvěma žatčanskými družstvy.  

O vítězství se nakonec muselo 
rozhodnout až ve třetím setu, kdy 
družstvo Obecního zastupitelstva 
(hrající bohužel jen se dvěma 
členy OZ) po napínavé hře zdolalo 

druhé, také dobře hrající družstvo 
Žatčan. 

Vzhledem k očekávání nako-
nec tedy opět vyhráli Žatčany a 
všichni, kdo přišli a prožili 
příjemné odpoledne na místním 
volejbalovém hřišti. Sláva 
vítězům, čest poraženým! 

 
Vítězné družstvo hrálo ve 

složení: E. Stiborová, O. Tichý, 
M. Klein, A. Sedláček, J. Svoboda 
a O. Zapoměl ml., druhé družstvo 
Žatčan ve složení: M. Bílý, 
Z. Dokoupilová, J. Dokoupil, 
V. Dokoupil, J. Fiala a R. Lejska. 

Ing. Radek Hemala 
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D Ě T S K Ý  D E N  

Dne 1. června slaví svátek 
všechny děti. Pro ty žatčanské 
letos základní a mateřská škola 
spolu s obcí připravily „Dětský 
den“ - neboli odpoledne plné her.  

Rozmarné počasí nakonec 
celou akci uzavřelo do orlovny. 
Ale to náladu nikomu z malých ani 
velkých nezkazilo. V prostorách 
orlovny vzniklo 10 stanovišť 
s úkoly.  

Děti předváděly své doved-
nosti sportovní i vědomostní a 
odměňovány byly pamlsky. 
Chodba se stala slalomovou 
dráhou pro koloběžky a místem 
siláků, přetahujících se lanem. 
V sále děti lovily rybičky, skákaly 
slalom, šplhaly po laně, poznávaly 
rostlinky, skládaly puzzle, házely 
šipky, balónky a kroužky na terče 
a nebo předváděly své vědomosti 
ve zdravovědě. 

I přes nepříznivé počasí byla 
účast hojná – od těch nejmenších 
dětí až po starší školáky. A svou 
šikovnost a vědomosti nakonec 
mohli předvést i rodiče. Ale ti už o 
sladkosti takový zájem nejevili. 

V podvečer se počasí 
umoudřilo, přestalo pršet a všichni 
zúčastnění se přesunuli do školní 

zahrady, kde tatínkové přichystali 
ohniště. Opékaly se buřtíky, 
zpívalo se při kytaře, dospělí se při 
vínečku dobře bavili a nejvíce si to 
užily děti, které si v prostorné 
školní zahradě vyhrály. Až 
do večerních hodin zvonil ze 
školní zahrady do okolí dětský 
smích.  

Edita Bílá 

Ž A T Č A N S K E J  R Á M U S  

4. června 2011 jsme uspořádali 
v pořadí 7. Motosraz. Vypadalo to, 
že nám počasí konečně bude přát a 
tak i přípravy probíhaly v daleko 
veselejším duchu. Ve 14:00 hodin 
začala vyjížďka, které se 
zúčastnilo 94 motocyklů. 
Naplánovaná trasa – Telnice, 

Sokolnice, Prace, Zbýšov, 
Šaratice, Těšany, Nesvačilka, 
Žatčany – Dvůr, kde proběhla 
exhibice kaskadérů z Moravských 
Budějovic. 

U Dvora se k motokoloně 
přidaly historické motocykly 
místních motorkářů. Za povšimnutí 

stál také automobilový veterán, 
který zrepasoval  p. Jan Křivý st. 

 Ve 14:00 hodin začal 
na place, jako tradičně, program 
pro děti. Vedle soutěží, se kterými 
nám pomohla Terezka Sýkorová a 
Hedvika Dokoupilová, si mohly 
také zaskákat na trampolíně a 
povozit se na čtyřkolkách. 
Neobvyklou atrakcí, zároveň však 
velmi žádanou, byla projížďka 
s panem Doubkem a jeho 
kobylkou Quiny. Za odměnu 
dostaly děti balónky a občerstvení, 
v podobě cukrovinek a ovocných 
pohárků.  

Odpoledne nám zpříjemnila 
country kapela Zimour, Johnny 
Casch-revival, PKT. Večer zahrála 
skupina  Robbie Williams – 
revival. Příjemným zakončením 
byla discotéka Luďka Růžičky, 
alias Dj Luigi. 

K tomu, aby celá akce 
proběhla hladce, je zapotřebí 
hodně práce a úsilí.  
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Začíná to sečením trávy a 
přípravou placu. Tohoto se, jako 
by samozřejmostí, vždy ujme p. 
Ivoš Ryba, kterému taky za to patří 
díky. Doprava všech rozměrných 
věcí je taky důležitá, díky 
p. Dušanu Mouchovi a Klempířům 
K+R bylo vše na svém místě včas. 

Děkujeme panu starostovi a 
zastupitelstvu za jejich podporu. 

Děkujeme sponzorům: 
- Jaroslavu Procházkovi a firmě 
Sýkora, za finanční podporu, 
- Josefu Drdovi ze Sokolnic, 
za půjčení chladírenského vozu, 

- Milanu Šlapanskému z Újezda, 
za práce na el.přípojce, 
- p. J. Doubkovi a všem motor-
kářům i (ne)motorkářům, kteří se 
na akci podíleli. 

Fotografie z této akce si 
můžete prohlédnout na interne-
tových stránkách obce. 

Radka Procházková 

Ž A T Č A N S K É  H O D Y  

Letošní hody byly v mnohém 
tradiční i netradiční. Ve čtvrtek 
žatčanská chasa přivezla 
za veselého zpěvu hodovou máji, 
která musí být do soboty 
připravená v plné parádě na to, aby 
vévodila celé vesnici. Je to nelehký 
úkol. Mezitím děvčata chystala 
hodové věnce. Je to letošní 
novinka. Dívky ovily věnce 
zeleným krušpánkem a ozdobily 
barevnými mašlemi. Chlapci 
po setmění společně obešli 
všechny domy, kde bydlí 
krojované dívky, a každý své 
stárce  postavil nazdobený věnec. 
Tak se snadno pozná, kdo je letos 
stárka.  

V posledních letech máme 
v obci skoro tradici, že hlavní 
stárka není místní. Doufám, že 
k této tradici se nebudeme vracet. 
Naše obec je totiž plná krásných 
mladých děvčat. 

V pátek mládež usilovně 
pracovala na zdobení a čištění 
máje, výzdoby orlovny pro případ 
špatného počasí a přípravě návsi. 

 
Sobota se nesla v duchu 

očekávání, jaká ta mája bude. 
Dopoledne ochotní muži postavili 
na návsi pódium pro muzikanty a 
odpoledne ve 14 hodin byl ten 

pravý okamžik pro vztyčení 
nazdobené máje. Vše se obešlo bez 
zranění a za hezkého počasí. 
Bohužel večer se nebe zatáhlo a 
pršelo. Sobotní zábava s kapelou 
Rafael se odehrála v sále místní 
orlovny. 

Hodová neděle se probudila se 
sluníčkem na tváři. Po slavnostní 
mši svaté krojovaní hoši spolu 
s dechovou hudbou Horenka prošli 
vesnici a zvali všechny obyvatele 
na hody. 

 
Krojovaný průvod vykročil 

od "hradu" v 15 hodin. Prošel 
hlavní ulicí až nakonec 
Nesvačilské ulice a dále zpět na 
náves pod máji.  

Program pod májí zahájily děti 
svými tanečky a potom mladá 
chasa zatančila Českou besedu. 
Velmi milé bylo hodové sólo, 
při kterém všichni tancující dostali 
místo tradiční mašličky bonbón. 
Hodové odpoledne ukončil svým 
vystoupením náš mužský sbor.  

Ve 20 hod. pokračovalo hodo-
vé veselí na návsi taneční zábavou. 
Opět všechny přítomné překvapila 
nápaditost mladé chasy, když při 
sóle rozdávala voňavá perníková 
srdíčka. I když nedělní noc byla 
dost chladná, nálada byla výborná. 

 
Před půlnocí se pod májí 

odehrálo půlnoční překvapení. 
Byla to velmi netradiční soutěž. 
Blíže popisovat není možné. Kdo 
tam byl, tak ví, a kdo nebyl, tak 
alespoň přijde příště.  

Hodové pondělí patří již 
několik let ženáčským hodům. 
V letošním roce bylo vidět, jak se 
vyvíjí kroj pro vdané ženy v naší 
obci. I když ještě šly i rukávce, 
mnohé si již pořídily nové kroje. 
Hlavy všech žen zdobily uvázané 
šátky. Muži postupně oblékají 
tmavě modré kordule. Po celý 
večer hrála dechová muzika 
Zlaťanka. Mladá chasa si 
v průběhu večera zatančila Českou 
besedu naruby a také verbuňk 
naruby. Bylo to velmi veselé.  

 
Co dodat na závěr? Je vidět, že 

folklor v naší obci kvete a škoda 
pro všechny, kteří u toho nebyli. 

 
Touto cestou bychom chtěli 

poděkovat všem dětem, které 
letošní hody obohatily svou účastí 
na nácviku tanečků a jejich 
rodičům, kteří je oblékli do 
krásných krojů. 

Renata Kleinová & Martina Fialová 
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M K  A L K A  N A  M I S T R O V S T V Í  E V R O P Y   

Jednou z nejvýznamnějších 
akcí, na kterou se celou zimu 
připravovala část členů našeho 
klubu, byla účast na IX. 
Mistrovství Evropy rádiem 
řízených historických modelů, 
které probíhalo ve dnech 22. až 
26.6.2011. Pro letošní rok se 
pořadatelem tohoto modelářského 

setkání stala nejstarší a 5. nejmenší 
republika na světě „Nejjasnější 
republika San Marino“. 

Na dlouhou a únavnou cestu 
na toto krásné slunečné místo jsme 
se vydali v počtu 13 účastníků s 15 
modely letadel. V silné konkurenci 
pilotů nejen ze zemí Evropy, ale i 
z Austrálie a Ameriky, se nám sice 

nepodařilo dosáhnout na stupně 
vítězů, ale nalétané časy některých 
našich modelů ukazují, že se již 
pomalu stáváme pro ostatní 
rovnocennými soupeři.  

Fotografie a reportáže nejen 
z této akce, ale i z další činností 
našeho klubu, jsou ke shlédnutí 
na internetových stránkách 
www.mkalka.cz. 

 

Zdeněk Sýkora 

O S L A V Y  9 0 .  V Ý R O Č Í  Z A L O Ž E N Í  K O P A N É  V  Ž A T Č A N E C H  

Na letošní rok připadlo 
výroční 90. let od založení 
organizované kopané v naší obci. 
Dlouho jsme zvažovali, jestli 
vůbec oslavu organizovat a jakým 
způsobem. Pro hrstku nadšenců, 
kteří jsou ochotni pro žatčanskou 
kopanou obětovat svůj volný čas, 
je příprava takové akce vždy velmi 
náročná. Nakonec rozhodl zájem a 
nadšení hráčů I. mužstva, že se 
k přípravám oslav přikročilo.  

Další otázkou bylo, kdy oslavy 
uspořádat. Mezi ukončením 
soutěží a začátkem prázdnin 
zbývaly dva volné víkendy, z toho 
v prvním se konaly místní hody. 
Volba proto zákonitě padla na 
poslední předprázdninový víkend, 
a to konkrétně na sobotu 
25. června. 

Další otázkou byla forma 
oslav. Při posledním výročí byla 
zvolena forma exhibice (stará 
garda versus „Bolkova jedenáctka“ 
a I. mužstvo versus jedenáctka 
rozhodčích), v letošním roce jsme 
se rozhodli pro klasický turnaj 
za účasti mužstev z okolních 
spřátelených sportovních klubů. 

Vlastnímu turnaji předcházelo 
zajištění důstojného prostředí pro 
pořádání akce. Z tohoto důvodu 
jste mohli vidět dva týdny před 
konáním turnaje v prostorách 
hřiště celkem početnou skupinu 
hráčů a funkcionářů vybavených 
košťaty, kbelíky, malířskými a 
natěračskými  štětkami a plechov-
kami barev, jak zvelebují kabiny i 
hřiště. Bylo vidět, že hráči si vzali 
přípravu oslav za své, a tím byl 

učiněn první krok k úspěšnému 
uspořádání akce.  

Den oslav zahajovala místní 
přípravka. Od 10 hodin si zahrála 
ve velice přátelské atmosféře 
s dívčí přípravkou Zbrojovky 
Brno. Děvčata ukázala pěknou 
technickou kopanou a zaslouženě 
zvítězila 8 : 3. Zároveň využila 
této příležitosti k slavnostnímu 
ukončení fotbalové sezony. 

Mezitím vyrostly před kabina-
mi párty stany, roztopila se udírna 
a na rožni se začaly otáčet vepřové 
kýty. Vše bylo připraveno na hlav-
ní odpolední program.  

Tradičním bodem programu 
bývá při podobných příležitostech 
utkání bývalých hráčů domácího 
klubu, tzv. „starých pánů“. 
Bohužel všichni oslovení soupeři 
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(Bošovice, Měnín, Moutnice a 
Újezd u Brna) odřekli svoji účast 
pro nedostatek hráčů nebo pro 
účast na jiné akci. „Staří páni“ 
z toho byli poněkud rozmrzelí, ale 
nakonec jim náladu alespoň trochu 
spravilo krátké exhibiční utkání se 
současným I. mužstvem (3 : 1 pro 
mladé). 

Turnaje mužů, který se hrál 
systémem „každý s každým“, se 
zúčastnili hráči SK Měnín, SK 
Moutnice, SK Újezd u Brna a 
pořádajícího klubu. Domácím se 

celkem dařilo. V prvním utkání 
porazili hráče Újezdu 4 : 0. Pro 
úplnost nutno dodat, že hráči 
Újezdu domácím výhru značně 
ulehčili, neboť po vydatných 
oslavách ukončení sezony 
z předchozího dne se sotva drželi 
na nohou. V dalším zápase 
Žatčany zvítězily nad Měnínem 

3 : 1. Tím došlo k situaci, že 
poslední zápas  rozhodoval o 
celkovém vítězi turnaje, neboť  v 
něm domácí narazili na dosud také 
neporažené mužstvo Moutnic 

(s Měnínem 0 : 0, s Újezdem 
4 : 0). Nakonec se ukázali jako 
lepší hosté z  Moutnic, kteří 
zvítězili 2 : 0 a zajistili si vítězství 
v turnaji. Na druhém místě skončili 
domácí, třetí SK Měnín a čtvrté 
místo obsadili hráči SK Újezd.  

Obavy ze špatného počasí, 
které slibovali meteorologové, se 
naštěstí – až na jednu krátkou 
přeháňku - nenaplnily, a tak mohl 
program po ukončení turnaje 
pokračovat posezením při repro-
dukované hudbě až do pozdních 
nočních hodin.  

SK děkuje místní organizaci 
hasičů za zapůjčení klubovny i 
spolupráci při organizaci akce. 

Poděkování patří také obec-
nímu úřadu za pomoc při úpravě 
hřiště a přilehlých travnatých 
ploch. 

 
Myslím, že se oslavy celkem 

zdařily, i když vše nevyšlo 
na 100%. Co je na takové akci 
vždy cenné, je to, že se dala 
dohromady skupina lidí, kteří 
dokázali udělat kus práce. 
Po letech bude určitě na co 
vzpomínat. 

Ing. Antonín Sedláček 

M O S T Y  P Ř E S  C E Z A V U  

V současné době máme 
v našem katastru čtyři železo-
betonové mosty přes Cezavu. 
Každý z mostů má svoji historii; 
společný osud stihl tři starší mosty, 
když při přechodu fronty přes obec 
23. dubna 1945 mezi 13. – 14. 
hodinou je vyhodila ustupující 
německá armáda do povětří. 

Mosty mají svoje pojme-
nování, mladším  spoluobča-nům 
by patrně jejich názvy nic neříkaly, 
asi by nevěděli, kde je most 
u Šlajse, u Zbraně nebo u Ropy. 
Tak si o nich něco povězme: 

Most K Měnínu – U Šlajse 
Název mostu je odvozen 

z německého Schleuse (čti šlajse) 
znamenající propust. 

Bylo to místo poblíž 
současného mostu, kterým se 
struhou vracela voda z  náhonu 
vodního mlýna Na Hrázi zpět 
do Žatčanského rybníka před jeho 
vypuštěním v roce 1834. Ještě 
po 2. světové válce byla strouha 
znatelná. 

O tom, kdy  byl postaven původní 
most, nemáme zprávy, protože ale 
ležel na tahu hlavní silnice 

z Hodonína do Brna a silnice 
ze Žatčan do Moutnic byla 
postavena v roce 1845, lze 
předpokládat, že mohl být vysta-
věn někdy brzy po vypuštění 
Žatčanského rybníka (1834). Je 
jistě naším mostem nejstarším. 
Po zničení mostu za přechodu 
fronty byl postaven provizorní 
dřevěný most, po kterém se jezdilo 
až do roku 1963. To už byl tak 
zchátralý, že kdo na něm při 
projíždění těžších aut stál, 
pociťoval, jak se celá konstrukce 
chvěje. Při velkém jarním tání 
v roce 1963 byly velké obavy, že 
nahromaděné kry most odnesou, 
muselo zasahovat vojsko. Od roku 
1963 je v provozu nový moderní 
most železobetonový. 
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Na obrázku vidíme na dřevěném 
mostě naše tehdy mladé občany 
Miroslava Kalvodu, Zdenka 
Chmelíka a Klementa Dohnálka. 

Fotografii poskytla paní Marie 
Kheilová z č. 118, sestra Miroslava 
Kalvody žijícího dosud v Bošo-
vicích. 

Most k Újezdu - U Zbraně 

 
Také tento most má zajímavý 

název. Říká se mu podle toho, že 
v těch místech byla stavidla, která 
usměrňovala tok nezregulované 
Cezavy do Žatčan. Stavidlům se 
asi také říkalo zbraň, protože 
zbraňovala (zabraňovala) vodě téci 
kam nemá. Když se tam postavil 
most, začalo se říkat, že stojí 
u zbraně.  

Most byl postaven v roce 
1894, když se dokončovala stavba 
silnice z Újezda do Žatčan. 
Do Újezda tudy žádná cesta 
nevedla, muselo se tam chodit 
oklikou kolem starého řečiště 
Cezavy Flonkami přes rychma-
novský most nebo přes Telnici. Po 
válce byl zničený most nahrazen 
dřevěným, současný železobeto-
nový most byl stavěn zároveň 
s úpravou silnice v roce 1963 a je 
posunut asi 20 metrů od původního 
místa směrem k obci. 

Most u Ropy 
Tento most byl postaven až po 

regulaci Cezavy ukončené v našem 
katastru v roce 1928. 

Pro začínající těžbu nafty 
v našem katastru pod Telnicí bylo 
nutné vybudovat komunikaci 
s novým mostem. V roce 1937 
začala ropu těžit společnost 
ROPA, Olejodoly Žatčany, odtud 
se vžilo jeho pojmenování. Dodnes 
se celému továrnímu objektu říká 
Ropa, i když se tam ropa přestala 
v roce 1956 zpracovávat. 

 

Most byl za války zničen jen 
částečně, na zachovalých pilířích 
byl nejdříve postaven dřevěný 
povrch, později nahrazen 
asfaltovou vozovkou na silných 
traverzách. 

Nový most 

 
V rámci komplexních pozem-

kových úprav byl v letech 2006 – 
2007 postaven za hřištěm moderní 
železobetonový most přes Cezavu 
v návaznosti na zbudovanou 
asfaltovou obslužnou zemědělskou 
komunikaci, kterou stále více 
využívají cyklisté, kolečkoví 
bruslaři i pěší občané 
k procházkám v klidovém prostře-
dí. V poslední době si za mostem 
upravili letiště aktivní modeláři, 
jinak si přes něj také krátíme cestu 
do Újezdu. 

Který název se pro most 
natrvalo ujme, přinese čas. Nabízí 
se: Nový, U hřiště, Za hřištěm, 
také U biokoridoru. Domnívám se, 
že nejpřiléhavější název je 
,,Nový“. 

Josef Sedláček, kronikář obce 

C O  N Á S  J E Š T Ě  L E T O S  Č E K Á  

Červenec: 29.-30.7. SUNFEST, pořádá p. L. Růžička 
Srpen: 28.8. Loučíme se s prázdninami - odpoledne pro děti, pořádá KSV  
Září: 25.9. Volejbalový turnaj o pohár starosty, pořádá KSV  
 28.9. Modelářský den, pořádá MK Alka  
Říjen: 2.10. Oslava 880 let od první písemné zmínky o obci 
 28.10. Drakiáda, pořádá MK Alka 
Listopad: 6.11. Lampionový průvod světlušek  
 13.11. Svatomartinské posezení u cimbálu, pořádá KDU-ČSL a Orel 
 27.11. Rozsvícení vánočního stromu, pořádá ZŠ a MŠ Žatčany 
Prosinec: 18.12. Dětské divadelní představení, pořádá TJ Sokol 

27.12.  Živý Betlém, pořádá Orel a KDU-ČSL  
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Pochod do Starého lesa 16.4.2011 

 
Čarodějné odpoledne 30.4.2011 

 
Žatčanskej rámus 4.6.2011 

 
Ženáčské hody 20.6.2011 

 
Velikonoční pomlázka 25.4.2011 

 
Dětský den 1.6.2011 

 
Hody - krojovaný průvod 19.6.2011 

 
Oslava 90. výročí založení kopané 25.6.2011
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