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Úvodní slovo starosty

Vážení spoluobčané, 
v průběhu prázdnin se opět setkáváme nad výtiskem zpravo-
daje. Možná si najdete chvilku a vrátíte se ohlédnutím za pra-
cí zastupitelstva, obce a organizací za druhé čtvrtletí. 

I když se to zdá ještě daleko, letošní podzim bude volební. 
Proto bych vám také jedním blokem shrnul to, co se v obci 
za čtyři roky událo. Je to prezentace vás občanů, spolků a za-
stupitelstva. Je dobré přemýšlet o tom, co bychom chtěli, co 
bude, ale také se ohlédnout za tím, co se za uplynulé období 
změnilo. 
 

Z oBCE

Pozemky Na ŠaNhaji. 
V této lokalitě sousedí pozemky obyvatel Šanhaje s obecní 
parcelou, na které je kanál odvádějící dešťovou vodu z obce 
do Hranečnického potoka. Část strouhy je zatrubněna 
a vlastníci sousedních pozemků plochu využívají. 
Na žádost některých vlastníků zastupitelstvo situaci projed-
nalo a rozhodlo, že vyvěsí záměr o výpůjčce pozemku. 
Tímto krokem dává zastupitelstvo najevo, že pozemek je 
obecní a že má zájem vyjít sousedním vlastníkům vstříc z dů-
vodu údržby a dohodnutému využívání této plochy za jejich 
domy. 

Smlouva S firmou eko-kom 
Obec uzavřela s firmou EKO-KOM smlouvu o evidenci, třídění 
a nakládání s odpady. Nová smlouva se uzavírá na základě 
změny občanského zákoníku. 
Na základě evidence a čtvrtletních výkazů tato firma finanč-
ně přispívá na podporu obcí umožňující co největší třídění 
komunálního odpadu. 
Naše obec tímto získává příspěvek za papír, plast, sklo, kovo-
vý odpad, nápojové obaly, směsný komunální odpad

fiNaNce
V současné době disponuje Obec Žatčany na svých účtech 
a fondech částkou necelých 15 mil. Kč. V loňském roce byla 
část nevyužívaných peněz ve výši 2 mil. Kč uložena na ter-
mínovaný vklad s úročením 2,5 %. Úročení na běžném účtu 
je podle výše uložení od 0,6 do 0,9 %. Proto zastupitelstvo 
rozhodlo, že v letošním roce tuto transakci opět zopakujeme. 
I když je to jen za 2,1%, pořád je to výhodnější, než běžný 
účet. Výše vkladu je omezena pojištěním vkladů. Naše část-
ka je pojištěna 100%. 

Prodej Pozemku
V minulém zpravodaji jste byli informováni o odkoupení stav-
by po panu Cagašovi na obecním pozemku. Tím se sjednotily 

majetkoprávní vztahy. Zastupitelstvo rozhodlo o vyvěšení 
záměru parcely včetně stavby nabídnout k prodeji. Obec-
ní zaměstnanci dávají objekt do pořádku likvidací dřevin 
a zbytků sutě na parcele. Předpokládaná vyvolávací cena 
bude 1200Kč/m2 + cena, za kterou se odkoupila stavba, 
t.j. 150 000,- Kč. 

veSNice roku 
V letošním roce se obec přihlásila do soutěže Vesnice roku 
2014. Do soutěže se přihlásilo celkem 21 obcí z Jihomorav-
ského kraje. 
29. dubna přijela do Žatčan hodnotící komise, které byl 
ve dvouhodinové prezentaci představen život v naší vesnici. 
Prezentace se zúčastnili Žatčanští v kroji, v orlovně bylo při-
praveno malé pohoštění. 
Prezentace probíhala výstavkou kronik obce a školy, výstav-
kou informačních tisků. Na osmi banerech byly představeny 
jednotlivé okruhy dění v obci doprovázené komentářem. Ná-
sledně proběhla za vydatného deště prohlídka návsi, školy, 
fary, kostela. Další výklad byl z autobusu prohlídkou vesnice 
a blízkého okolí. Celou prezentaci v orlovně doprovázeli mu-
žáci svým zpěvem. 
30. dubna proběhlo v Tvarožné Lhotě vyhlášení výsledků. 
I když jsme nezískali zlatou stuhu, velký dojem na komisi 
udělalo vedení kronik, zejména vysoce nastavená laťka pa-
nem Josefem Sedláčkem a také úplnost školních kronik 
od roku 1865.
Komisi překvapilo, že v tak těsné blízkosti Brna se udržují 
živé tradice. Zástupkyně krajského úřadu Jihomoravského 
kraje požádala obec, zda by se krojovaní ze Žatčan mohli 
zúčastnit krajských dožínkových slavností v Brně 31.srpna. 
Tím chci poděkovat všem občanům za péči a starost o naši 
vesnici. 
Výsledné hodnocení 
V rámci krajského kola udělila hodnotitelská komise násle-
dující ocenění: 
Zlatá stuha – vítěz krajského kola obci VRBICE 
Modrá stuha za společenský život obci RATÍŠKOVICE 
Bílá stuha za činnost mládeže obci KŘTINY 
Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí obci ŽDÁNICE 
Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjek-
tu obci CETKOVICE 
Zlatá cihla v Programu obnovy venkova v kategorii obnova 
památkově chráněných objektů obci VRATĚNÍN 
Zlatá cihla v Programu obnovy venkova v kategorii obnova 
staveb venkovské zástavby obci RUDICE 
Cena naděje pro živý venkov za místní spolkový život a ob-
čanskou společnost v obci Zbraslav 
Diplomy: 
* za vzorné vedení obecní knihovny obci CETKOVICE 
* za vzorné vedení kroniky obci ŽATČANY 
* za rozvíjení lidových tradic obci ŽATČANY 

* za příkladnou péči o historickou zástavbu obce obci 
VRATĚNÍN 
Mimořádné ocenění: 
* za příkladnou práci při obnově venkova obci VRATĚNÍN 
* za inovativní přístup k rozvoji venkova obce RUDICE 
* za práci s mládeží obci RUDKA 
* za společenský život v obci VÍSKY 
* za využití dochovaných historických objektů a vytvoření 

turisticky zajímavého místa obci PŘESKAČE 
Čestné uznání: 
* za bohatý společenský život obci DOLNÍ DUNAJOVICE 
* za zachování venkovského rázu a příkladnou čistotu veřej-
ného prostranství obci NEMOCHOVICE

Starosta obce Ing. František Poláček

8 223 028,99
498 483,77
16 600,00

347 386,00
538 100,00

9 623 598,76
9 085 498,76

7 717 836,44
538 100,00
397 495,00

- 2 788,00
- 7 234,00
- 109 908,00
- 98 545,00
- 120 585,00
- 5 800,00
- 52 635,00

8 653 431,44
8 115 331,44

8115 -526 167,32
8117 2 000 000,00
8118 -2 000 000,00
8124 -444 000,00

-970 167,32

   

5 767 401,51
52 423,00

5 758 674,51
61 150,00
-8 727,00
8 727,00

-8 727,00
8 727,00

1 290 000,00
- 340 000,00

 
1 738 600,00

8 017 087,55
4 979 784,38
2 000 000,00
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Webový Projekt iNformuje o aktuálNím děNí
Na Židlochovicku 

Již od roku 2012 provozujeme portál:
www.RegionZidlochovicko.cz, ve kterém se snažíme infor-
movat o všem, co se v tomto regionu děje. Snažíme se publi-
kovat to nejdůležitější – od nejnovějších zpráv, přes kulturní 
události, až po sport a politiku. Portál není zaměřen na speci-
fické téma, a proto si na něm každý najde něco zajímavého. 
Kromě toho máme i několik dalších portálů z okolí Brna. 
Denně aktualizujeme databázi zaměstnání a brigád na Žid-
lochovicku. Zdarma nabízíme možnost vložit inzerát a firmy 
se mohou bezplatně zaregistrovat v nejobsáhlějším katalogu 
v regionu. Pořadatelé a organizátoři u nás mohou zveřejnit 
pozvánky na své akce. Portál denně navštěvuje 50 pravidel-
ných čtenářů. 
Nabídka spolupráce. 
Pořadatelům akcí či firmám je určena nabídka reklamní spo-
lupráce či mediálního partnerství. Svou reklamu můžete cílit 
na daný region, aby ji viděla jen cílová skupina zákazníků, 
anebo můžete své služby propagovat na vybraných portá-
lech, klidně i na všech dvanácti. Vzhledem k tomu, že má náš 
portál vysokou návštěvnost, můžeme zaručit, že se články 
dostanou k mnoha lidem vybraného regionu. 
Všechny portály jsou úzce provázány s Facebookem. Člán-
ky pravidelně publikujeme na našich Facebookových strán-
kách, navíc si naši čtenáři mohou sami ‘lajknout’ vybrané 
články. Ty se potom zobrazí i jejich přátelům. Náš Faceboo-
kový profil má téměř 300 fanoušků. 
Čtenáři navíc pravidelně soutěží o hodnotné ceny. Například 
náš článek se soutěží o lístky na festival vína na Pohořelicku 
zhlédlo za několik málo dní kolem 700 čtenářů. 
Naší prioritou je vaše spokojenost, ať už jste naším čtenářem, 
inzerentem či partnerem. S každým zájemcem o spolupráci 
komunikujeme individuálně a rádi splníme vaše požadavky. 

míStNí akčNí SkuPiNa za humNama PodPoruje
míStNí výrobce

Místní akční skupina (MAS) Za humnama v tomto roce reali-
zuje další partnerský projekt z prostředků Programu rozvoje 
venkova MZe. Po projektech „Mladí hasiči – bezpečná bu-
doucnost“ a „S divadly poznáváme naše regiony“ připravila 
ve spolupráci s MAS Vyškovsko (Společná cesta) a MAS 
Strážnicko projekt s názvem „Za tradicí moravského venko-
va“. 
Cílem projektu je zmapovat a zpropagovat místní výrobce. 
Při zmapování šikovných řemeslníků pomáhaly děti ze zá-
kladních škol a nejúspěšnější z nich se v úterý 24. června 
a ve středu 25. června setkaly s dětmi z partnerských MAS 
v Křenovicích u Slavkova. 
První den přijelo 35 dětí ze základních škol ve Strážnici, 

Vnorov a Hroznové Lhoty. Ve společenském sále v Kře-
novicích se setkaly s žáky křenovické školy a navzájem si 
představily svoje poznatky o výrobcích ze svých regionů. Ze 
Strážnicka přijely s ukázkami panenek ze šústí, slováckým 
ornamentem, s pracemi mistra řezbáře. Křenovické děti si 
připravily prezentace o místní cukrárně, soukromém země-
dělci a kováři.

prezentace škol 

Po ukončení prezentací následovala fyzická návštěva křeno-
vické cukrárny u Bílků, která se chlubí značkou regionální 
potraviny. Poté exkurze pokračovala do Bučovic, ke včelaři 
p. Sedláčkovi, který dovolil dětem vyzkoušet si odvíčkování 
pláství, medomed nebo si prohlédnout včely velmi zblízka. 
Odpoledne se uskutečnila prohlídka v dílně uměleckého ko-
váře, p. Bartoška v Křenovicích. Děti nejvíc zaujala možnost 
vyrobit si vlastní hřebík, ikdyž je to stálo nemnoho sil. Exkur-
ze prvního dne vyvrcholila návštěvou slavkovského zámku. 

u včelaře 

Druhý den děti ze Základní školy v Dražovicích navštívily kro-
mě cukrárny, kde si mohly vyrobit něco sladkého na památ-
ku z marcipánu, tak místní kravín, kde soukromě hospodaří 
manželé Drápalovi. Odpoledne děti čekala výrobna šperků 
ve Viničných Šumicích, odkud si spokojení návštěvníci odvá-
želi drobné dárečky.

děti z Dražovic. 

Druhý cíl projektu – zpropagovat výrobce se MAS Za hum-
nama snažila naplnit uspořádáním jarmarku při příležitosti 
Dnů Slavkova a Svatourbanských hodů v sobotu 31. května. 
Prostor k představení svého umění dostal umělecký kovář 
z bučovických Kloboučků. Za velkého zájmu kolemjdoucích 
na počkání vykoval keltský nůž, květinu a jiné předměty. Vel-
ký úspěch mezi návštěvníky měly výrobky křenovické cuk-
rárny, sýry, víno z Těšan nebo keramika z Kobylnic. Z part-
nerské místní akční skupiny Strážnicko přijeli s ochutnávkou 
pálenky, moštu i ukázkou svébytného slováckého ornamen-
tu nebo panenek ze šústí. K dobré náladě přispělo vystou-
pení folklórních souborů – Křenováčka z Křenovic, Orlíku 
z Pozořic a Salajky z Dambořic. 

Na podzim se MAS Za humnama chystá vydat souborný 
přehledný katalog o místních výrobcích a jejich produktech, 
připravují se webové stránky. O vybraných řemeslech – koší-
kářství, včelařství, kovářství, aj. se točí výuková videa pro zá-
kladní školy, pro uchování výrobních postupů a jako možný 
návod dětem, které se rozhodují o svém budoucím povolání, 
neboť by mělo stále platit, že: „Řemeslo má zlaté dno.“ 
Více na www.zahumnama.cz. 

Mgr. Hana Tomanová 

folklorní okénko 
V letošním roce bylo a ještě bude velká řada příležitostí 
ukázat žatčanské kroje a vůbec místní folkór ve své 
pestré kráse.

Hned v lednu to byl „Krojovaný ples“, o kterém byla 
zmínka již v minulém zpravodaji.

brněnsko tančí a zpívá 2014

Dne 5. června se vypravil atobus plný „Začaňáků“ 
na akci do Brna. I letos jsme byli pozváni, a zúčastnili 
jsme se opravdu v hojném počtu Za velmi teplého po-
časí se nádvoří Staré Radnice v Brně uskutečnilo, pro 
nás již druhé, setkání nadšenců brněnského lidového 

tance a zpěvu. Na prknech podia na nádvoří Staré rad-
nice se předvedla naše obec s demoverzí tradičních 
začanských hodů. Vystoupení zahájila krojovaná chasa 
s ukázkou předávání hodového práva a se svým pásmen 
hodových tanců, dále naše děti se svými tanečky a celé 
žatčanské „demohody“ zakončili zpěvem a tancem naši 
mužáci. Sváteční kroje se velmi líbily, o čemž svědčili 
všemožní fotografové, kteří se zaměřili se svými fotoa-
paráty na mládež z naší vesnice. Odpoledne se vydařilo 
a jeli jsme domů veselí a spokojení.

Žatčanské hody

Již ve středu před hodovým víkendem přivezla chasa 
z lesa ve Střelicích za veselého zpěvu parádní „máju“ 
a hned začali všichni chlapci pracovat na jejím zkrášle-
ní. Letos se také poprvé „mája“ stavěla již v pátek. Byla 
skoro tak vysoká, jako vloni a svou výškou opět dávala 
najevo celému širokému okolí, že se u nás chystají hody. 
Byla krásnou, štíhlou, viditelnou pozvánkou na naše 
hody pro všechnu místní i přespolní veřejnost. V sobo-
tu večer hrála na zábavě oblíbená skupina „Fantazie“ 
a účast byla opravdu nebývale hojná.
Neděle začínala hodovou mší svatou, po ní chlapci 
pozvali všechny obyvatele naší vesničky na odpolední 
program. Průvod prošel vesnicí okolo 15 hodiny a hned 
po příchodu na náves probíhal již tradiční rituál předá-
vání hodového práva, sólo pro starostu, taneční pásmo 
žatčanské chasy, tanečky malých a starších dětí. Tato 
vystoupení doprovázeli naši místní, vždy ochotní, muzi-
kanti spolu s mužáky, kteří jsou velmi oblíbení a žádaní 
na celém brněnsku pro svůj ryzí místní repertoár písní 
a tanců.
Večerní zábava začínala ve 20 hodin a, co se týče účasti, 
byla již tradičně docela málo navštívena. Po celý nedělní 
den vyhrávala dechová hudba Lácaranka. 
V pondělí se konaly ženáčské hody. V 18 hodin byla mše 
sv., které se účastnili někteří krojovaní.
Poté v 19 hodin následovala hodová zábava v Orlovně. 
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zdají. Prošli jsme prostorem známým z televizních zpráv 
a s vážným obličejem řekli projev do mikrofonu. Jen co 
jsme opustili budovu, začalo poprchávat. Zamířili jsme 
si to k Pražskému Jezulátku, majícího mnoho barevných 
šatiček, které se každý týden obměňují. Překvapily nás 
šatičky z Peru nebo také obleček, připomínající jihomo-
ravský kroj. 
Celí promrzlí jsme se pustili do „obědu“ v Mc Donaldu. 
Skupinka dětí ze ZŠ se odebrala na Karlín, kde jsme 
měli ubytování a čekala, až si pro ni přijde pan poslanec 
Mihola, se kterým si šli prohlédnout Prahu. Mezi tím sku-
pinka „Sokol“ mířila k Národnímu divadlu. Přešli jsme 
Karlův most a směrovali k historickému centru- na Sta-
roměstské náměstí. Minuli jsme Karlovu univerzitu, 
Národní banku (každý počítal, kolik by unesl cihliček) 
a Václavské náměstí. Divadlo, chystající se na večerní 
představení opery Rusalka, na nás působilo ohromným 
dojmem. Netušili jsme, že vzdálenost mezi spodními se-
dadly a malebným stropem je 30 metrů. Každý obdivo-
val něco jiného – někdo strop nebo lustr, herci obrovské 
pódium, muzikanti prostor pro sto hudebníků, umělci 
sochy a malby, milovníci krajiny výhled z balkonu, jež 
slouží jako únikový východ. Pan průvodce nás zavedl 
také k základním kamenům, kde prohlídka končila. Poté 
následovala jízda metrem na Karlín, kde jsme si dali spr-
chu, teplou večeři a zavrtali se do dvoupatrových postý-
lek. Pro některé byla noc úděsná. Bydleli jsme totiž kou-
sek od vlakového nádraží, kde je provoz i v noci. Jedna 
z tratí vedoucí na nádraží byla naproti sokolovny. Ráno 
nemohli mnozí z nás pochopit, proč jsou tak nevyspalí. 
Druhý den jsme museli dát ubytovnu do pořádku, sbalit 
se a věci nanosit do autobusu. Potom jsme se vydali me-
trem na Petřín. Lanovka nás vezla ze zastávky Újezd až 
k samotné Petřínské rozhledně. Fascinoval nás pohled 
na raní Prahu, který se nám nabídl z vršku rozhledny 
postavené jako napodobenina Eiffelovy věže v Paří-
ži .Nemohli jsme si nechat ujít ani Zrcadlové bludiště, 
v němž jsme se výborně pobavili. Někteří byli hubenější, 
tlustší, menší, velcí a došlo i na deformované postavy, 
které měly malý nos nebo velké zuby. Vyvrcholením 
výletu byla návštěva Pražského hradu. Je to největší 
hradní komplex ve střední Evropě. Pro většinu dětí bylo 
jistě zajímavé střídání stráží nebo prohlídka nádvoří. 
Ve Svatovítské katedrále postavené v gotickém slohu 
jsme absolvovali prohlídku, jejíž součástí bylo nahlédnu-
tí do místnosti, jíž se vchází ke korunovačním klenotům , 
a kde jsou uloženy také ostatky Sv. Václava. Zbývala po-
slední zastávka - prohlídka okruhu B (Vladislavský sál, 
napodobenina korunovačních klenotů a vstup do Zlaté 
uličky). Pak už jsme čekali u Úřadu vlády na autobus, 
který nás dovezl až do Žatčan. 
Výlet se vydařil a všem se moc líbil. Děkujeme obecní-

mu úřadu, který nám na výlet přispěl 10 000 korun, kte-
ré výrazně zlevnily výlet, paní poslankyni Anně Putnové, 
jež nám umožnila vstup do Národního divadla a Posla-
necké sněmovny, panu poslanci Jiřímu Miholovi za jeho 
doprovod Prahou, paním učitelkám, paní Procházkové 
a paní Svobodové, paní Pavelkové, Pospíšilové a panu 
Tichému za dozor a všem obětavým maminkám, bez 
kterých bychom doma zapomněli polovinu věcí. Velký 
dík patří Evě Stiborové, která zařídila výlet a ví o každé 
památce údaj, jež byste ani nečekali...
Žatčanské děti můžou prohlásit, že Praha je velmi zají-
mavé město, které má obrovské množství památek. Je 
to město umění, věží, významných osob, setkání, výletů, 
oslav, uliček plných obchůdků a restaurací, potulných 
hudebníků a dychtivých turistů, kterých sem za památ-
kami jezdí tisíce ročně. 

Za žatčanské děti Zdislava Jurečková

P. S. Poděkování patří také Zdisce Jurečkové za napros-
to dokonalou a profesionální reportáž z výletu. Rovněž 
také organizaci Sokol, která přispěla na výlet částkou 
1 000,- Kč. Výlet žatčanských školáků totiž doplnily děti, 
které už chodí do školy v Újezdě u Brna, ale jsou aktivní 
při všech kulturních oslavách v obci a také zejména v di-
vadelním kroužku TJ Sokol. Milým překvapením a dár-
kem byla komentovaná prohlídka Národního divadla pro 
naše malé herce, kterou zajistila a zaplatila také paní 
poslankyně Anička Putnová, která nás při prohlídce do-
provázela. Mnozí z nás se tak dostali na místa naprosto 
unikátní jako např. střešní terasa lemová slavným souso-
ším koňského trojspřeží. Nový dosud neznámý pohled 
na Vltavu a Hradčany byl úžasný. Jediné, co nás mrzelo 
bylo, že jsme v našem nabitém programu nestihli využít 
osobní pozvání ministra zemědělství pana Mariana Ju-
rečky k návštěvě ministerstva, protože hodina návštěvy 
se kryla s hodinou prohlídky Národního divadla, přesto 
i jemu patří naše poděkování.
Přesto, že jsme za dva dny naběhali kilometry v poča-
sí, které nám příliš nepřálo a skoro pořád pršelo, nikdo 
z dětí nereptal. Dokonce jsme si čekání v dešti na náš 

Hrála dechová muzika Liduška. Počasí letos bylo přízni-
vé a díky tomu se veškeré hodové dění konalo venku. 
Večery byly sice celkem chladné, ale kdo chtěl, ten vy-
držel a přežil. V pondělí se zábava konala v sále, aby se 
lidé nemuseli choulit ve svetrech.
Hody se i tentokrát vydařily. Už teď se těšme na ty další.

Hned na začátku prázdnin byly pozvány naše krojova-
né dívky na předávání cen na celostátní soutěži hasičů 
v Brně.
Mistrovství ČR hry Plamen a dorostu SH ČMS v požár-
ním sportu. 

V pátek 4. a v neděli 6. 7. 2014 se konalo v Brně na sta-
dionu VUT v Technoparku vyhodnocení soutěží dětí 
a mládeže v požárním sportu. Pan Josef Gargula, ja-
kožto hlavní pořadatel tohoto klání, pozval naše dívky 
na slavnostní předávání cen účastníkům. Pro 9 krás-
ných krojovaných děvčat ze Žatčan a jejich doprovod 
byl vypraven červený hasičský autobus, který je dopravil 
do Brna a zpět po oba dva dny.
Za velmi horkého počastí naše krojačky nastoupily 
na plochu stadionu ve svých sluncem ozářených slav-
nostních krojích, aby se chopily svého úkolu. Při kaž-
dém pohybu kroje „házely“ světelná „prasátka“ a do-
slova svítily. Usměvavá děvčata svůj úkol splnila s grácií 
a za ochotu v takovém horku předávat ceny byla odmě-
něna bohatým občerstvením. Na památku a poděkování 
jsme dostali děkovný dekret spolu se skleněnou trofejí, 
znázorňující plamen, která byla znakem letošního setká-
ní hasičů v Brně. Děkuji tímto všem ochotným dívkám, 
které se k této službě ochotně přihlásily a jejich mamin-
kám a babičkám, které jim kroje připravily.

Aby krojovaných aktivit nebylo málo, a aby byly rovno-
měrně rozloženy po celý rok jsme dále zváni na Jihomo-
ravské dožínky do Brna – 31. 8. 2014

V poslední prázdninovou neděli se koná v Brně akce „Ji-
homoravské dožínky“. Naše obec byla oslovena, aby se 
účastnila v krojích. Komise, která hodnotila naši obec 
v „Soutěži o vesnici roku“ na své návštěvě v Žatčanech, 
byla našimi kroji dočista nadšena. Z toho důvodu jsme 
tedy nyní zváni na účast v krojovaném dožínkovém 
průvodu, který projde v neděli odpoledne středem měs-
ta. Měli bychom se zúčastnit ve všech formách našeho 
kroje i s dožínkovými rekvizitami.
Věřím, že se najde v naší obci dost lidí, kteří mají zájem 
ukázat náš pěkný kroj v hlavním městě Moravy. Bude 
opět vypraven autobus, který nás hromadně do Brna od-
veze. Můžete se již nyní na tuto akci přihlásit u Renaty 
Kleinové 737 764 211.

Do konce roku 2014 nás dále ještě čekají „Martinské 
hody“, které se budou konat v listopadu.

Renata Kleinová

výlet do Prahy 

Poslední květnovou středu a čtvrtek jste v Žatčanech 
určitě nemohli potkat děti. Ty se totiž v doprovodu uči-
telů ZŠ a žatčanských rodáků vydaly prozkoumat naše 
hlavní město – Prahu. 
Sraz byl už v půl šesté před místní školou. Po ověření, 
zda nikdo nezaspal, jsme zamířili do Hrusic, malebné 
vesničky proslavené ilustrátorem Josefem Ladou. V de-
vět hodin začínala prohlídka Ladovy růžové vilky, ve kte-
ré je umístěno malířovo muzeum. Vyšli jsme si na pro-
cházku kolem známého rybníka a potůčku, po kterém 
se údajně v zimě klouzal kocour Mikeš. Někteří si kou-
pili zmrzlinu v proslavené hospodě U Švejků. Autobus, 
v němž mnozí ještě dospávali, nás po namáhavé cestě 
D jedničkou dovezl až do samého centra Prahy. 
Museli jsme vystoupit a utíkat do Poslanecké sněmovny, 
abychom prohlídku stihli včas. Tam na nás čekala paní 
Putnová, jež nás provedla areálem. Zjistili jsme, že lavi-
ce v Poslanecké sněmovně nejsou tak pohodlné, jak se 
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autobus krátili zpěvem veselých písniček k údivu všech 
kolemjdoucích turistů. Žatčanské děti jsou zkráka ši-
kovné a pokud by je chtěl někdo pozvat na výlet, klidně 
může, ostudu rozhodně neudělají.

Mgr. Eva Stiborová, předseda KSV

Povídání o výletu žáků ZŠ, zprávu o oslavě výročí školy a infor-
mace o novém školním roce najdete v příštím čísle. Obecního 
zpravodaje.

motoramuS

10. ročník žatčanského rámusu se opravdu vydařil. Vy-
jížďky se zúčastnilo na 90 motocyklů, různých značek. 
Všichni, co se přišli pobavit, mohli zhlédnout výstavu 
staré i současné zemědělské techniky. Protože je moto-
sraz každý rok spojen s dětským dnem, také letos bylo 
pro děti připraveno občerstvení a atrakce. Nejžádanější 
bylo malování na obličej. Přímo umělecká díla vytvořila 
na dětských tvářičkách naše kamarádka Lenička, která 
seděla dlouhých 7 hodin na svém místě a plnila dětem 
jejich přání. Odpoledne patřilo country kapele Zimour 
a Johnny – revival Johnny Casch. Večer zahrála rocko-
vá skupina Flash z Kobylnic, která sklidila velký úspěch 
a udržela tanečníky na place až do časných ranních 
hodin. Překvapením byl krásný ohňostroj, který připra-
vili organizátoři v rámci jubilejního ročníku. Děkujeme 

všem, kteří pomáhají při přípravách motosrazu. Letos 
patří zvláštní poděkování Editě a Mírovi Bílým za oběta-
vost a pracovní nasazení.

Sk ŽatčaNy - PŘíPravka dětí

V neděli 22. června 2014 se družstvo fotbalové přípravky 
SK Žatčany ročníků 2003–2007 zúčastnilo svého prvního 
turnaje, který se uskutečnil za příznivého fotbalového poča-
sí v Podolí. Od prvního utkání byl patrný výkonnostní rozdíl 
mezi žatčanskými a dalo by se říct, „zbytkem světa“, neboť 
turnaje se zúčastnil i tým FK Petržalka z Bratislavy, který se 
nakonec stal i celkovým vítězem. Na turnaj, kterého jsme 
se zúčastnili ze zvědavosti, se většina týmů připravila velice 
zodpovědně, což jsme vypozorovali hned po příjezdu, kdy si 
nešlo nevšimnout někdy i trojnásobně početnějších výprav, 
které si kromě několika trenérů a asistentů přivezly pro děti 
i své fyzioterapeuty. O takovém zázemí se nám v Žatčanech 
může jen zdát. Pojďme, ale zpět k fotbalu. Již první utkání 
jasně ukázalo, že ve fotbalových dovednostech, rychlosti 
a taktice silně zaostáváme za ostatními, nicméně v nasaze-
ní, touze dosáhnout byť jediného gólu a odhodlání dohrát 
turnaj se ctí jsme byli jasně nejlepším týmem. Přiznejme si 

my dospělí, komu z nás by se chtělo po pátém prohraném 
utkání, kdy počty gólů soupeřů byly dvouciferné, nastoupit 
s odhodláním, že se už konečně musí něco změnit, proti nej-
silnějšímu soupeři. Naše děti se však nevzdávaly, za což si 
vysloužily velikou podporu a obdiv publika a za to jim patří 
můj obrovský dík. Veliký dík rovněž patří všem rodičům, kteří 

přijeli své ratolesti na turnaj podpořit a aktivně povzbuzo-
vali po celou dobu turnaje. Z celého turnaje jsme si přivezli 
spousty zkušeností a poznatků a hlavně touhu být lepšími, 
což je daleko důležitější než jakýkoliv výsledek. 

Nyní nás čekají fotbalové prázdniny, ale od září se opět pus-
tíme do trénování, abychom na příštím turnaji k bojovnosti 
přidali i nějaký gól.
Závěrem snad už schází zmínit sestavu „žatčanských rytířů“, 
jak byl náš tým během turnaje publikem a pořadateli přejme-
nován. Takže v brance naše naděje bravůrně držel Honza 
Procházka a v poli statečně bojovali Magda Harvánková, 
Eliška Kalvodová, Tadeáš Bílý, Martin Damborský, Vojta He-
mala, Adam Procházka a Martin Vainer. 
Dveře do naší fotbalové přípravky jsou stále otevřené a již 
teď se těším, že se k nám v září příjdou podívat noví „žatčan-
ští rytíři“ z ročníku 2008.

Miroslav Bílý – trenér přípravky SK Žatčany

a3a  iv. tŘída muŽi – Sk. a

Konečná tabulka umístění

modeláŘSký klub alka ŽatčaNy

Několik členů žatčanského modelářského klubu ALKA se 
věnuje stavbě a soutěžení s rádiem řízenými historickými 
modely. Jedná se o repliky modelů postavených podle plánů 
vzniklých do roku 1950.
Letošní XII. Mistrovství Evropy v létání s těmito modely se 
konalo ve dnech 22.-27. června v Itálii na letišti Valle Gaffaro 
– asi 70 kilometrů jižně od Benátek, poblíž turistického stře-
diska Lido di Volano. Skromné „zázemí“ tohoto letiště jsme 
znali již z roku 2008, když jsme zde byli poprvé a proto jsme 
tentokráte raději využili nabídky štědrého sponzora na zapůj-
čení obytného automobilu.
Soutěžili jsme ve třech z jedenácti kategorií, kde se z našich 
členů nejlépe v soutěži větroňů dařilo Jiřímu Zámečníčkovi 
(12. místo z 32 soutěžících). Zdeněk Sýkora starší mimo 
větroně soutěžil i se dvěma motorovými modely kategorie 
TEXACO (16. z 30) a jako jediný zástupce České republiky 
v kategorii TEXACO (13. ze 16). Kompletní výsledkové listiny 
a fotogalerie nejen z této akce jsou ke zhlédnutí na interne-
tových stránkách www.mkalka.cz.
Příští rok by se tato soutěž měla konat „za humny“ - v České 
republice nedaleko Litomyšle a tak doufáme, že účast na-
šich členů by mohla být větší.
V současné době klub žije přípravami na naši největší domácí 
akci – 6. Žatčanský MODELDEN, který by se měl konat po-
slední víkend v měsíci září. 

míStNí kNihovNice PaNí marcela Procházková
zve vŠechNy čteNáŘe do míStNí kNihovNy

Knihovna je otevřena každý pátek v pravidelném čase 
od 17,00 do 20,00 hodin. V knihovně si můžete vypůjčit jak 
beletrii pro dospělé, tak knížky pro děti, pohádky, naučnou 
literaturu pro mládež i dospělé. Několikrát do roka se naku-
pují nové knihy a také se vyměňují z jiných knihoven. Půj-
čování knih se v naší knihovně neplatí, platí se pouze roční 
členský příspěvek: děti 20,- Kč a dospělí 40,- Kč. Pro všech-
ny zájemce je k dispozici i internet zdarma. K dnešními dni je 
registrováno 75 čtenářů a rádi přivítáme další nové zájemce. 

Pořadí Tým Záp + 0 - Skóre Body 
 

1. Měnín B 30 22 3 5 98: 48 69    

2. Židlochovice 30 18 3 9 87: 60 57    

3. Šlapanice C 30 17 5 8 76: 44 56    

4. Žatčany 30 16 7 7 82: 58 55    

5. Viničné Šumice 30 17 3 10 92: 51 54    

6. Babice n/Svit. B 30 16 2 12 94: 76 50    

7. Kobylnice 30 15 2 13 83: 67 47    

8. Rajhradice B 30 14 2 14 70: 72 44    

9. Moutnice B 30 13 3 14 65: 68 42    

10. Pozořice B 30 12 6 12 73: 78 42    

11. Újezd B 30 11 6 13 49: 68 39    

12. Blažovice B 30 11 3 16 53: 77 36    

13. Ochoz B 30 12 1 17 60: 73 34    

14. Podolí B 30 8 4 18 54: 74 28    

15. Opatovice B 30 6 2 22 49:117 20    

16. Blučina B 30 6 0 24 49:103 18   
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blahoPŘejeme SPoluobčaNům k ŽivotNímu jubileu 

93 let
Jiřinka Poláčková

92 let
Žofie Herzánová

90 let
Vlasta Tůmová

85 let
Růžena Blažková, Milan Ryba, Božena Trdá

Václav Klanica

80 let
Jan Křivý

75 let
Alena Lauterbachová

duben
Růžena Blažková, Milan Ryba, Jan Křivý

Květen
Božena Trdá, 

Červen
Jiřinka Poláčková,
Žofie Herzánová,
Vlasta Tůmová
Václav Klanica,

Alena Lauterbachová

ze SlovNíku (NejeN) NaŠich babiček

Ráda bych vás v tomto příspěvku na pokračování seznámila 
se slovníkem našich babiček. Kdysi jsme s přáteli zavzpomí-
nali na slova, která se kdysi užívala v našich domácnostech 
a která jsme částečně převzali i my, a ještě jsme si přidali 
některé novější výrazy. Pochopitelně jsou v našem nářečí. 
Protože jich bylo velké množství, uspořádala jsem je do te-
matických skupin, jako jsou např., ze dvora, bytové vybavení, 
povolání, činnosti, budovy, zvířata apod. 
V tomto zpravodaji bych vás ráda seznámila s výrazy, které 
se týkají potravin, jídla a předmětů denní potřeby. 

mrkvja – mrkev
okuláry – brýle
erteple, jablóška,
krumple – brambory
plucárek – keramická nádoba 
zichrhajska – zavírací špendlík 
šmirgajs, šmirgl – rozmíchaný 
tvaroh
špagát – provázek 
dryják – silné pití
kybl – kbelík 
marhule – meruňky
lavór – umyvadlo 
kchél – kapusta
mlének – mlýnek 
fazula – fazole
šufánek – naběračka 
čučka – čočka
lžíca – lžíce 
bacóchy – buchty
kastról – hrnec 
blbóni, pěry – kynuté knedlíky
švrdlák – kvedlačka 
oharky – okurky
ceďák – cedník 
blbón – věneček
konva – konev 
vajco, véco – vejce
sádelňák – hrnec na sádlo 
šmetrlón – trubička
futrál – pouzdro 
cukrdle, kokino – bonbón
šmirgl – smirkový papír 
pšenca – pšenice

babufka – hluboký plech 
kadlátka – švestka
bágl – zavazadlo 
srstky – angrešt
kutchan – pekáč 
turkyňa, turčisko – kukuřice
trdlo – tyč do máselnice nebo 
nešikovný člověk
trnky – povidla
dyňa – dýně
travnica –plachta na trávu 
šulánky – bramb. šišky
kopisť – míchadlo na škvarky 
hóby – houby
kisňa – bedna 
kudluf – závin
gábl – drát el. vedení 
blivajz – nechutné jídlo
fechtl – motorka
córačka – polévka z kys. zelí 
pincek, pinďór – pionýr (moto) 
srálky – blumy
rikša – dvoukolák 
sodovka – limonáda
šrajtofla – peněženka 
škopek – sklenice piva
fošna – deska 
štrycla – bochník
lódna – kbelík 
trdelnica – zabíjačková polévka 
šlauch – hadička 
psíchlamst – brambor. guláš
ventišlauček– hadička od 
pumpy

PozváNky Na akce

KSV ZO Žatčany ve spolupráci s KDU-ČSL
zve všechny děti, rodiče i prarodiče

na zábavné sportovní odpoledne

„LOUČÍME SE S PRÁZDNINAMI“
Koná se v pátek 29. srpna 2014 od 16,00 hodin na návsi.

Kola, koloběžky a tříkolky s sebou.
Odměny pro děti a občerstvení je zajištěno.

Obec Telnice zve srdečně všechny své rodáky
i občany naší obce na

oslavy 770. výročí
první písemné zmínky 

o obci Telnice a sraz rodáků
které se uskuteční o víkendu 23. – 24. srpna 2014

Bližší informace získáte na www.telnice.cz
na telefonním čísle 725 33 00 11 

Sdružení přátel folkloru v Brně ve spolupráci s Jihomoravským krajem
Vás srdečně zvou na

JIHOMORAVSKÉ DOŽINKY
na náměstí Svobody v Brně v neděli 31. srpna 2014

Program slavnosti je uveden na webových stránkách obce.

Kadeřnictví HELA
nabízí stříhání školáků a studentů

v termínu 1. 9., 5. 9., 6. 9.

Po a Pá 14,00 – 18,30 a So 9,00 – 13,00.
Pro všechny malé zákazníky je připravena

sladká odměna.

25. 8. – 30. 8. zavřeno – DOVOLENÁ

PEDIKÉRKA Marta Schillerová
nabízí pedikúru se slevou pro učitele 30% do 6. 9.

Objednávky na tel. 775 350 808
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Hody – tanec pod májí

Fotbalová přípravka

Brněnsko v tanci a písni

Oslavy 120 let výročí školy

Motosraz – Vokuši

Návštěva našich dětí v Parlamentu ČR

Žatčanské judo

Předávání ocenění na MR mladých hasičů na VUT


