
Obecní ZpravOdaj
vydává Zastupitelstvo obce Žatčany  2|2018

www.obeczatcany.cz



2 /20 Žatčanský zpravodaj 2018

PROJEKT MATEŘSKÁ ŠKOLA

Obec zadala vypracování projektu pro realizaci projektu vý-
stavby mateřské školky a přístavby učeben pro základní školu. 
Projekt je koncipován tak, aby bylo možné čerpat finanční pro-
středky z různých dotačních výzev. V současné době bude ote-
vřena výzva pro žádosti o dotaci na výstavbu mateřské školky.
Projekt zpracovává projektová kancelář ABRAS Blansko, admi-
nistraci projektu společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. Věříme, 
že dotaci získáme. Bez pomoci státu bychom nebyli schopni 
z vlastních prostředků akci financovat.

POŽÁRNÍ AUTOMOBIL

Výjezdová jednotka SDH má pro svoji činnost k dispozici auto-
mobil Tatra 148 CAS. Toto vozidlo již mnohé pamatuje a hasiči 
požadovali novější vozidlo, které by opět na delší dobu vyře-
šilo akceschopnost výjezdové jednotky. Na  začátku roku se 

naskytla příležitost získat modernější vozidlo Tatra 815 dovozem 
z Německa. Na základě této informace obec po konzultaci s ve-
litelem židlochovického okrsku a krajského ředitelství požádala 
Jihomoravský kraj o dotaci na pořízení staršího zásahového vo-
zidla. JMK schválil dotaci ve výši 650 000 Kč. Z původně nabí-
zeného vozidla sešlo, ale podařilo se získat vozidlo od SDH Vel-
ký Ořechov. Toto vozidlo odpovídá požadavkům naší jednotky 
a také technický stav vozidla je dobrý. Zastupitelstvo schválilo 
zakoupení tohoto vozidla v ceně 1 200 000 Kč. Toto vozidlo jste 
mohli shlédnout na  návsi u  příležitosti oslav vzniku republiky 
16. 9. Následně obec vyvěsila záměr prodat automobil Tatra 148 
CAS. O toto vozidlo projevil zájem kupec, který nabídl za vozi-
dlo 80 000 Kč. Zastupitelstvo schválilo kupní smlouvu s  tímto 
zájemcem.

Věřím, že nové zásahové vozidlo bude zdárně sloužit našim 
hasičům.

Z OBCE

ÚVOD

Ing. František Poláček
starosta obce

Milí spoluobčané,
před čtyřmi roky jste ve volbách dali důvěru tomuto zastupitel-
stvu. Čas utíká a nyní bude na nás všech, koho vyšleme na další 
čtyři roky do žatčanského zastupitelstva.
Po ohlédnutí za uplynulým obdobím mne těší to, že život obce 

není závislý jen na jedenácti zvolených. Při mnoha akcích pomá-
halo mnoho obětavých a šikovných lidí kolem nás.
Proto chci s končícím volebním obdobím poděkovat všem, kteří 
se spolupodíleli na spokojeném životu v naší obci.
V těchto dnech proběhnou volby do nového zastupitelstva, 
které povede obec další čtyři roky. Přeji vám šťastnou ruku při 
výběru nových zastupitelů.
Připomínáme si stoleté výročí naší republiky. Buďme na ni hrdi 
tak, jako jsme hrdi na naši obec, která je podstatně starší.
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OPRAVA KOMUNIKACÍ

Obec  požádala  ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na re-
konstrukci povrchu vozovky v ulici Ovčírna. Tato dotace ve výši 
1 000 000 Kč byla schválena a začaly přípravy na rekonstrukci 
vozovky. Pro realizaci byla ve výběrovém řízení ze tří nabídek 
vybrána firma SWIETELSKY s.r.o. Zakázka byla  vysoutěžena  
za 3 823 442 Kč. Práce byly zahájeny 4. 9., termín dokončení 
listopad 2018. Průběh prací nasvědčuje tomu, že termín bude 
zkrácen. 
Dále jsme požádali o stavební povolení na rekonstrukci komu-
nikace k Malé Nivě. Součástí akce je vybudování chodníku do 
nové ulice na Nivě, přeložka telekomunikačních sítí a výstavba 
zpomalovacího prahu.

Do výběrového řízení se přihlásilo pět firem. Nejvýhodnější na-
bídku předložila firma ZEMAKO s.r.o. v ceně 4 196 590 Kč. Vě-
řím, že firma zakázku zrealizuje ještě v tomto roce.

Jen několika řádky:
Téměř v každém zpravodaji se zmiňuji o našich čtyřnohých mi-
láčcích. Chtěl bych říct, že každý vlastník také přebírá odpověd-
nost za svého psa. Ale ne tak, že když se mu znelíbí, přiváže 
ho někde ke stromu a obec ať se postará. Takového jednoho 
nalezence máme v útulku a stojí to obec nemalé peníze. A když 
se vyskytne situace, že je to celá smečka psů, o to je to horší. 
Proto bych chtěl poděkovat paní Kadlecové, že pomohla vyřešit 
příbuzným vlastníka i obci takový případ a je vždy ochotná po-
moci při řešení zatoulaných nebo nalezených zvířat.
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ROZVOJ OBCE

Ing. Jan Binek, Ph. D.
předseda Rozvojového výboru obce

Naučná stezka Žatčany včera a dnes
Během září byla v obci vybudována naučná stezka Žatčany vče-
ra a dnes. Nejprve se objevily cedulky s čísly doplněné názvy 
a obrázky, v místě cedulek byly potom vybetonovány podstav-
ce a  v  posledních dnech byly namontovány stojany s  panely 
stezky. Stezka byla symbolicky otevřena v neděli 16. září 2018 
na oslavách výročí 100 let od vzniku Československé republiky.
Důvodů pro vybudování stezky bylo několik. Památky a zajíma-
vá místa v obci neměly žádné informační tabule. Pro mladší oby-
vatele či nedávno přistěhovalé občany obce je historie obce ne-
známou záležitostí a pomocí historických fotografií lze nejlépe 
ukázat proměny obce. Naučná stezka tak může pomoci k posí-
lení vztahu obyvatel k obci. Stezka nabídne spoustu zajímavého 
i pro návštěvníky obce, ale je určena především obyvatelům.

Stezka má celkem 15 panelů: 1. Vývoj osídlení, 2. Náves, 
3. Stará pekárna a služby v obci, 4. Orlovna, 5. Haltýř, 6. Škola, 
7. Církevní památky, 8. Žatčanské rybníky, 9. Keltský bojov-
ník, 10. Přírodní památka Písky, 11. Žatčanský dvůr a  mlýn, 
12. Rychlíkův mlýn a evangelický hřbitov, 13. Rybník Na Louč-
kách, 14. Sokolovna, 15. Proměny krajiny.
V terénu panely nejsou číslovány, ale v uvedeném pořadí je lze 
obejít jako okruh v délce téměř 7 km. V nejbližším okolí návsi se 
nachází 7 panelů, ostatní jsou rozptýleny jak po obci, tak v okol-
ní krajině. Na  úvodním panelu Vývoj osídlení u  katalpy vedle 
hospody jsou zakreslena umístění všech panelů.

Tvorba naučné stezky byla dlouhým procesem. Mnohdy to bylo 
jako rozmotávat klubko. Jedna fotografie, či vzpomínka vyvo-
lávala u  pamětníků další informace z  dob minulých, a  tak se 
objevovala pro mne téměř neznámá fakta. Za  nejzajímavější 
pokládám vyprávění o  tom, jak to „žilo“ na  rybníku na  konci 
60. let. Rybník byl oblíbeným koupalištěm se sportovišti i ob-
čerstvením. Fascinující také byla fotografie návsi s hromadami 
salátových okurek, které tam přebírali členové zemědělského 
družstva. Nečekaně se vynořila i fotografie vnitřku samoobsluhy 
po jejím otevření v roce 1973. Zkrátka to bylo i dobrodružství.
Hlavním zdrojem pro tvorbu naučné stezky byla kniha Z histo-
rie obce Žatčany zpracovaná v roce 2011 tehdejším kronikářem 
obce Josefem Sedláčkem. Tento podklad byl doplněn dalšími 
dohledanými informacemi a vzpomínkami pamětníků. Přibližně 
třetina použitých fotografií pochází od občanů, kteří fotografie 

zapůjčili k ofocení. Velmi zajímavým zdrojem o proměnách kra-
jiny kolem obce byla Myslivecká kronika z let 1949–1960.
Moc děkuji všem, kteří přispěli ke vzniku stezky. Vznikem na-
učné stezky ale dílo nekončí. Ukázalo se, že spousta míst 
a událostí z poměrně nedávné historie ještě není plně zdoku-
mentována. Rád bych pokračoval ve shromažďování zajímavos-
tí z  historie obce. Pokud tedy doma objevíte starší fotografie 
obce, jejího okolí a různých akcí, tak je prosím přineste k nafo-
cení na obecní úřad, nebo přímo mně (Žatčany 5, naskenované 
fotografie možno zaslat přímo e-mailem na janbinek@seznam.
cz). Po nafocení vám budou fotografie, či další dokumenty ne-
poškozené vráceny. Přivítám také, pokud sepíšete své zážitky 
z dob minulých. Děkuji za ochotu a věřím, že vás naučná stezka 
obohatí i inspiruje.

FOTOGRAFICKÉ STŘÍPKY
Z HISTORIE OBCE

Do naučné stezky se nevešla řada zajímavých fotografií. O ně-
které z nich bych se s vámi rád v tomto čísle zpravodaje podělil. 
Na jiné se můžete těšit v dalších zpravodajích.

Na prvním snímku je váha, která stála naproti Otřísalovy hospody 
(dům č. 178) na místě třetího domu vpravo při vjezdu do Žatčan 
od Újezda (dům č. 292). Fotografie pochází z počátku 50. let 
20. století. Takové váhy stávaly dříve ve většině obcí. Váha slou-
žila k vážení družstevních povozů přijíždějících z pole. V prv-
ních letech fungování zemědělského družstva totiž probíhalo 
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HUMANITÁRNÍ SBÍRKA

Vladimíra Sedláčková

V týdnu od 8. do 12. října 2018 proběhne tradiční podzimní sbír-
ka obnošeného šatstva pro humanitární potřeby. Starý textil 
můžete uložit do pytlů a odložit kdykoliv během dne do vrat 
starého obecního úřadu (vedle knihovny). Pracovníci obecního 
úřadu je budou průběžně odklízet. Přesný seznam povolených 
věcí je vyvěšen na vývěsce v obchodě u Březinů. Děkujeme za 
vaše hmotné i finanční dary.

HISTORICKÝ KALENDÁŘ,
2. ČÁST

Vladimíra Sedláčková 
žatčanská kronikářka

1943 75 let, na základě vládního nařízení z roku 1942 bylo 
 v červnu při SK Žatčany-Třebomyslice ustaveno Kurato- 
 rium pro výchovu mládeže (česká fašistická organizace),  
 které převzalo veškerý sokolský inventář 
1948 70 let, 25. 2. nástup komunistického režimu 
1953 65 let, 1. 6. provedena nečekaně měnová reforma
 (na naše hody) 
1958 60 let, 23. 2. posvěceny dva nové kostelní zvony, 
 „hrubý“ – Maria, „polední“ – Václav 
1963 55 let, regulace Hranečnického potoka 
1968 50 let, Pražské jaro – uvolnění politického a společen- 
 ského života v republice pokus o obnovu Jednoty Orla,  
 21. 8. vpád vojsk Varšavské smlouvy do    ČSSR 

1973 45 let, postavena lovecká chata s nedalekou cvičnou  
 střelnicí  u Starého lesa 
1978 40 let, do farnosti nastoupil nový kněz P. Otmar Kaplan, 
 za jeho působnosti byla mimo jiné položena nová dlaž- 
 ba, pořízeny dubové lavice, nová okna, restaurován  
 hlavní oltář, zavedeno elektrické vytápění, pořízena nová  
 křížová cesta a proti vlhkosti zbudován kolem kostela 
 vzduchový kanál, na přelomu roku 1978/1979 nastala 
 náhlá změna počasí – na silvestra bylo okolo + 10 °C, 
 a na nový rok – 20 °C 
1993 25 let, při transformaci ZD Průboj Sokolnice se naše ZD  
 osamostatnilo, vybudována oplocená obecní skládka  
 na Stání, zahájena plynofikace obce – 1. Etapa (střed  
 obce), ukončena 5. 11., 
1998 20 let, 4. 7 Primiční slavnost našeho občana Pavla 
 Křivého na Návsi, vystavěny dvě autobusové čekárny,  
 vydány 4 pohlednice obce
 18. 6. udělil předseda Poslanecké sněmovny obci znak 
 a prapor, provedena 2. etapa rekonstrukce chodníků  
 (střed obce, k družstvu)
 16. 11. byl na OÚ zřízen internet a elektronická pošta
2003 15 let, modernizován hostinec U Severů 
2008 10 let, provedena výstavba asfaltové obslužné polní  
 cesty směrem od hospodářského střediska družstva  
 přes mostek Brodek po levé straně silnice k Moutnicím,  
 vysázen biokoridor u Starého lesa, stavebními úpravami  
 se zvýšila kapacita mateřské školy na 45 dětí, obecní  
 knihovna se přestěhovala do bývalého OÚ, skončila 
 činnost původního ZD vlastníků a byla transformována  
 na akciovou společnost.

Údaje jsou čerpány z knihy Z historie obce Žatčany od Josefa 
Sedláčka, kterou vydala Obec Žatčany v roce 2011.

odměňování členů družstva ve vazbě na jejich výkon.
Díky váze bylo možné například zachytit, kolik krmiva 
z pole přivezli. Různé typy výkonů byly přepočteny na 
jednotky. Jednotky měly své finanční ohodnocení (u ka-
ždého JZD v různé výši podle jeho ekonomické situace). 
Váha zmizela ze světa v 70. letech, kdy zde začala výstav-
ba dvojdomků.

Na druhém snímku je ulice Ovčírny v dobách před rokem 
1980, kdy ještě nebyla zpevněna. Můžeme tak porovnat 
tehdejší bahnitý stav s aktuální podobou po právě pro-
běhlé rekonstrukci.

Ke zpevnění komunikace došlo na počátku 80. let v souvislosti 
s výstavbou mateřské školy. V 90. letech byla přidána vrstva 
štěrku a hrubého asfaltu.
Třetí snímek pochází z 1. prosince 1956. V popředí jsou účastníci 
hlavního honu. V pozadí můžeme vidět původní podobu domů 
č. 1 a 2 na návsi.



6 /20 Žatčanský zpravodaj 2018

FOLKLÓR

MUŽÁCI

Vladimíra Sedláčková

Pocta Františku Sušilovi František Sušil (1804–1868) byl morav-
ský teolog a kněz, vydal sbírku téměř 2 400 lidových písní pod 
názvem Moravské národní písně s  nápěvy do  textů vřazený-
mi. Moravské národní písně vyšly v první menší sbírce poprvé 
v roce 1835, velké vydání pak roku 1860. Byl aktivní v českém 
národním obrození. Sušil byl rovněž profesorem na  teologic-
kém ústavu v Brně a významným překladatelem.
Slovácký krúžek Brno požádal Začanské mužáky o účinkování 
v  komponovaném pořadu Pocta Františku Sušilovi. V pátek 1. 
června se uskutečnil v  Besedním domě pod záštitou biskupa 
V. Cikrleho, hejtmana Jihomoravského kraje, primátora města 
Brna a rektora Masarykovy univerzity velký koncert ke 150. vý-
ročí úmrtí tohoto významného moravského buditele a sběratele 
lidových písní. Začanští mužáci vystoupili v sekci Brněnsko s vo-
jenskými písněmi.

V  programu účinkovaly další významné moravské cimbálové 
a  pěvecké soubory. Z  tohoto pořadu byl pořízen záznam pro 
pořad ČT – Folklorika.
Odpoledne před vystoupením se mužáci sešli u hrobu F. Sušila 
na  brněnském ústředním hřbitově. Vzpomínka začala krátkou 
připomínkou života a díla F. Sušila, kterou připravil J. Chudáček. 
P. Miloslav Kabrda pronesl duchovní slovo a připomněl Sušilovo 
překladatelské dílo. Po krátké modlitbě mužáci zazpívali písně 
ze Sušilovy sbírky a ženy ze souboru Rozmarýna přidaly další 
písně.
Kromě této významné události se mužáci zúčastnili MFF Strážni-
ce v pořadu Ta brněnská mája tenká, dále přehlídky „Brněnsko 
ve svátek i všední den“, která se uskutečnila 12. června Staré 
radnici v Brně a čepení nevěsty na svatbě. Vystoupili na výroč-
ním koncertu CM Šternovjan, na farním dnu ve Velkých Němči-
cích, na Mezigeneračním dnu – Byla vojna byla v Sokolnicích.

MEZINÁRODNÍ FOLKLÓRNÍ
FESTIVAL VE STRÁŽNICI

Mgr. Karla Jarošová
členka souboru Rozmarýna

Letos proběhl ve Strážnici již 73. ročník Mezinárodního folklor-
ního festivalu a po mnoha letech se dostalo na  jeho program 
i  Brněnsko. Naposledy se program z  Brněnska ve  Strážnici 
uskutečnil v roce 1980. Tehdy v programu vystupovali také ně-
kteří zástupci ze Žatčan pod vedením pana Jana Zezuly, dnes 
jsou to někteří členové Začanských mužáků (Jan Lautrbach, 
Antonín Sedláček) a Újezdské Rozmarýny (Maruška Cupáková, 
roz. Sýkorová).
Na tuto významnou mezinárodní akci byla letos přizvána i cha-
sa ze Žatčan, Začanští mužáci a Újezdská Rozmarýna (nyní má 
4 členky ze Žatčan), aby se zúčastnili společného vystoupe-
ní pod názvem „Ta brněnská mája tenká. Hody na  Brněnsku 

na  přelomu 19. a  20. století.“ Tento program byl ve  Strážnici 
předveden 2x. V pátek 22. 6. 2018 na zahajovacím večeru MFF 
v  hlavním programu v  amfiteátru Bludník od  21 hodin a  ještě 
jednou v neděli 24. 6. 2018 ve 12,30 hodin při repríze celého 
vystoupení. Další skupiny vystupujících byly z  Tuřan, Ochoze 
u Brna, Troubska a Komína. Doprovázela nás CM Kyničan z Mo-
ravských Knínic a DH Večerka z Tuřan. Celkem ve společném 
vystoupení účinkovalo více než 150 lidí. Tento program dostal 
jednu z  hlavních cen, laureáta MFF Strážnice za  výjimečnou 
prezentaci lidového oděvu a  tanečního materiálu z Brněnska. 
Dokonce i etnograf, folklorista a bývalý ředitel strážnického fes-
tivalu, pan Jan Krist, se vyjádřil, že naše vystoupení patří do kle-
notnice lidové kultury. A  to je zásluha všech, kteří se téměř 
2 roky na vystoupení připravovali a byli ochotni přinést různé 
oběti. Přesto, že přípravy na v ystoupení ve Strážnici byly sku-
tečně mimořádně náročné, tak jsme si vědomi veliké pocty, kte-
ré se nám tímto dostalo a já věřím, že nakonec budeme všichni 
z nás na tyto dny s hrdostí vzpomínat po celý náš život, protože 
jsme dobře reprezentovali naši obec i oblast Brněnsko.
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ZE ŠKOLKY

ZE ŠKOLY

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Bc. Zdeňka Hrdličková
učitelka MŠ

I  v  letošním školním roce máme dvě třídy: Berušky - 17 dětí 
ve věku od 3 do 4 let a Sluníčka - 18 dětí od 4 do 6 let, celkem 
tedy 35 dětí. O děti se starají dvě stávající učitelky a nová ve-
doucí učitelka. Nové děti si postupně zvykají na školku, orientují 
se, začleňují se do kolektivu a navazují nové kamarádské vzta-
hy. Denní řád dětem umožňuje více volnosti a samostatnosti při 
dodržování dohodnutých pravidel, které si společně vytváříme 
a malujeme.
Nabídka doplňkových programů je stejná jako v minulém škol-
ním roce - Keramika, Logoprevence a Sportík.

První školní měsíc už máme téměř za  sebou. Byl ve  znamení 
příprav na oslavy 100. výročí vzniku samostatného státu. Snažili 
jsme se výtvarnými pracemi dětí také přispět k tomuto význam-
nému výročí. Mimořádně jsme zařadili aktivity dětí zaměřené 
na získávání znalostí, které se týkají historie našeho státu a stát-
ních symbolů.
Ve školce jsme si užili muzikoterapii a také Dýňování, kde si 
děti společně s rodiči vyrobili dýňové dekorace. Vydali jsme se 
také výlet do Drásova s návštěvou Zahradní železnice.  Těšíme 
se na naučné pohádky s Divadlem Šikulka, předvánoční  dílny 
pro děti s rodiči, koledování u příležitosti rozsvícení vánočního 
stromu, pohádka O Popelce, kterou hrají žatčanské děti v místní 
Sokolovně, hudební pořad s diskotékou, vystoupení v Orlovně 
ke Dni matek.
Jsme na počátku školního roku a  tak přejme dětem radostné 
poznávání, objevování a pěkné kamarádské vztahy.

SLOVO ŘEDITELKY

Mgr. Alena Stávková
ředitelka ZŠ a MŠ Žatčany

Stojíme opět na prahu nového školního roku. Co nám s sebou 
přinese tentokrát?
V mateřské škole vítala první den děti nová vedoucí paní učitel-
ka, která k nám přišla z „velké“ školky. Velice se těšila do nové-
ho prostředí v poklidné vesničce a my ji mezi sebe přijali všichni 
s úsměvem i očekáváním, co hezkého pro děti na tento rok na-
plánuje. Paní učitelka je zkušená, má spoustu praxe ve svém 
oboru a s dětmi si dobře rozumí. Spolu s ostatními paní učitel-
kami tvoří už dnes výborný tým.
I škola získala novou pracovní sílu. Poté, co od nás odešla paní 
vychovatelka, nastoupila na její místo mladá a perspektivní dru-

žinářka, která pracuje také jako školní asistentka a pomáhá jak 
vyučujícím, tak dětem tam, kde to zrovna nejvíce potřebují. Paní 
učitelky její pomoc vítají, neboť jejich přístup k žákům může být 
díky tomu mnohem individuálnější.
Ani školní jídelna nezůstala letos beze změny. Novou vedoucí 
školní kuchyně se stala naše dosavadní zaměstnankyně, která 
tuto funkci přijala navíc ke své stávající pozici školnice.
Pro děti máme na  letošek naplánováno opět spoustu zajíma-
vých akcí a výletů, společně si zazpíváme pod vánočním stro-
mem při Adventním rozsvěcování, popřejeme maminkám k je-
jich svátku, oslavíme Den dětí, navštívíme vybraná divadelní 
představení. Školáky čeká bruslení a plavecký kurz. Nelze ani 
vynechat již tradiční Jarmark školy. Absolvovali jsme exkurzi do 
Hodonínského Muzea TGM a Dýňování.
První školní den jsme ve škole zahájili přímo kouzelně. Zbývá 
jediné: popřát dětem, rodičům i zaměstnancům, aby byl tento 
školní rok krásný, kouzelný a hlavně pohodový.

VYSTOUPENÍ MUŽÁKŮ
A ŽATČANSKÉ CHASY

V TĚŠANECH

Vladimíra Sedláčková

Žatčanská chasa a Mužáci dostali pozvání na Národopisné slav-
nosti do Těšan. Spolu se ženami z Rozmarýny předvedli úry-
vek z komponovaného pořadu „Ta brněnská mája tenká“, který 
byl uveden na MFF ve Strážnici v červnu letošního roku. Chasa 
zatančila starodávné tance z Brněnska a Mužáci a Rozmarýna 
přidali další hodové písně. Vystoupení zakončili závěrečným 
kolem.
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ŠKOLA VOLÁ

Mgr. Simona Klimešová
učitelka ZŠ Žatčany

Prázdniny utekly jako voda a nový školní rok je opět tady. Prv-
ní den byl pro děti i rodiče plný překvapení. Ve škole je čekal 
kouzelník s programem plným magie a legrace. Omalovánky se 
samy omalovávaly, ve vzduchu kroužil prsten, karty se ztrácely 
a zase znovu objevovaly. Kouzelník byl samý vtip a legrácka, a 
proto za své vystoupení sklidil zasloužený potlesk.

Další den už jsme se všichni pustili do práce. V letošním roce 
přibylo do první třídy šest prvňáčků, pět děvčat a jeden chlapec. 
Děti jsou šikovné a myslím, že nám práce půjde dobře od ruky. 
Určitě zbude čas i na zábavu a hry.
Na konci minulého a začátku tohoto školního roku jsme se s 
dětmi věnovali přípravám na výročí vzniku ČSR. Děti malovaly 
auta značky Škoda, karlovarský porcelán, T.G.Masaryka nebo 
lidové kroje. Vytvořily moc hezké referáty, ve kterých jsme do-
zvěděli spoustu zajímavých věcí.
Po pěkném začátku školního roku se pustíme do práce, a jak 
praví staré české přísloví „S chutí do toho a půl je hotovo.“

SVÁTEK MATEK 

Vladimíra Sedláčková

Letošní Svátek matek se uskutečnil v neděli 13. května. Bohatý 
program doprovázel svým slovem moderátor Jan Procházka. 

Zcela zaplněný sál orlovny prožil kulturou nabité odpoledne 
– nechyběly básně, tanec, písničky od dětí z MŠ a ZŠ, hra na 
saxofon i kytaru, ukázky cvičení kroužku judistů pod vedením 
Davida Pavelky, dívky z aerobiku a závěrečné vtipné vystoupení 
tatínků, kteří letos předvedli zdařilou divadelní improvizaci na 
píseň Komáři se ženili.

ŽATČANSKÉ HODY 2018 

Jaroslav Kalvoda
hlavní stárek 2018

Jak již bývá milou tradicí, tak i letos u nás v obci proběhly kro-
jované hody. Tento rok se konaly v  termínu 26.–28. května, 
ovšem přípravy začaly již mnohem dříve a  to na  konci února 
zvolením hlavního páru, Jaroslava Kalvody a  Kateřiny Flajšin-
gerové.

Ve středu započal hodový týden tím, že stárci společně s dal-
šími pomocníky přivezli na náves máju. K tomu je doprovázela 
kapela Jutolánka, která ještě před příjezdem stárků připravila 
obec na třídenní veselí. V pátek proběhlo na návsi ruční stavění 
máje a po zdařilé akci byly hody zahájeny menší stárkovskou 
veselkou.
V sobotu proběhla předhodová zábava se skupinou Na 2fáze, 
na kterou si našlo cestu 450 účastníků. Muzika hrála až do brz-
kých ranních hodin a dle zpětné vazby byla akce velmi poda-
řená.

ČARODĚJNÉ ODPOLEDNE 

Edita Bílá

V pondělí 30. dubna 2018 se na žatčanském fotbalovém hřišti 
konalo čarodějné odpoledne pro děti. Přes 75 malých čaroděj-
nic a čarodějů plnilo úkoly, za jejichž splnění na každého čekala 
sladká odměna. Letní počasí umocňovalo pohodu svátečního 

odpoledne. Dětský smích a štěbetání dospělých se rozléhalo do 
široka. Vůně špekáčků a klobás provoněla údolí. V podvečer-
ních hodinách upálili žatčanští hasiči pod dohledem zvědavých 
dětských očí jednu z přítomných čarodějnic.
Hřiště žilo i přes sedající tmu a chlad až do nočních hodin.

AKCE KONANÉ V OBCI
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V neděli se stárci i krojovaní sešli společně v kostele Nejsvě-
tější trojice na slavnostní mši svatou. Po mši proběhla takzva-
ná obchůzka, kdy jsme za  doprovodu DH Lácaranka obešli 
každé stavení v  obci a  všechny občany pozvali na  odpolední 
program pod májí. V  15 hodin vyšel průvod krojovaných dětí 
a  chasy, kterou letos tvořilo 22 párů. Po  příchodu na  náves 
pan starosta předal stárkům hodové právo, těm, kteří dovršili 
18 let, dal za klobouk paví peří a po sóle pro starostu patřila 
náves tanečkům mladších i starších dětí a následně své pásmo 
brněnských tanců zatančila i krojovaná chasa. Také bylo milou 
povinností stárků přivítat na  hodech všechny přespolní hosty, 

kterých k  nám do  Žatčan letos dorazilo více než sto! Po  pří-
chodu z večeře začala na návsi hodová zábava, při které hrála 
k tanci a poslechu skvělá DH Lácaranka.
Hodové pondělí stárci přenechali ženáčům, kteří připravili 
výbornou zábavu za doprovodu DH Zlaťanka a všichni ti, co do-
razili i na poslední muziku, si ji zajisté užili.

Za žatčanskou chasu chci poděkovat všem, kteří se jakkoliv po-
díleli na přípravě hodů v Žatčanech a v neposlední řadě také 
všem občanům, kteří určitě s velkým úsměvem zvládají toto ka-
ždoroční narušení naší obecní pohody.
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ŽENÁČSKÉ HODY 

Mgr. Tomáš Kalla
za ženáče

Za příjemného květnového večera se v pondělí 28. 5. konaly tra-
diční ženáčské hody v Žatčanech. Každoroční stálice (Jarošovi, 
Pavelkovi, Pospíšilovi, aj.) letos doplnily také některé nové páry 
(Kallovi ml., Jarošovi ml., Jagošovi), které napomohly k udržení 

nastolené úrovně zábavy v posledních letech. Celá sestava, 
která dohromady čítala 13 párů, předvedla nástup, při kterém 
přivítala hosty, a později zatancovala šotyšku a vyhlásila ženáč-
ské sólo. K dobré náladě napomohl mimo jiné i teplý večer s 
takřka letní teplotou a DH Zlaťanka, která hrála k poslechu i tan-
ci. Venkovní zábavu navštívilo kromě početné skupiny krojova-
ných necelých 100 hostů, jenž přispěli k výborné atmosféře i po 
půlnoci, za což jim velmi děkujeme a těšíme se na další ročník.

DĚTSKÝ DEN

Edita Bílá
za Kulturní a sociální výbor ZO Žatčany

V sobotu 9. 6. 2018 uspořádala obec Žatčany, Orel jednota 
Žatčany, SDH Žatčany, Skaut a MO KDU-ČSL dětský den. Od 
jedné hodiny zápolily děti ve vybíjené. Poté se konal turnaj v 
přehazované. Turnaje se zúčastnily tři týmy a to pod vedením 
Klárky, Elišky a Vojty. Tým Klárky skončil na třetím místě, tým 
Elišky na druhém a tým Vojty na místě prvním. Od půl třetí za-
plnily fotbalové hřiště soutěžící děti. Čekalo je deset disciplín, 

z nichž pro děti asi nejzajímavější bylo skauty vytvořené lano-
vé centrum. Měly také možnost si otestovat paměť, zajezdit na 
šlapacím traktorku, vyzkoušet trpělivost při skládání hlavolamu, 
zastřílet ze vzduchovky nebo s hasiči zkusit uhasit dům. Nechy-
běla ve velkém horku ani nádrž s vodou. Ta byla v neustálém 
obložení dětí. Škoda jen, že nebyla větší, aby se v ní mohly také 
vykoupat... Všechny soutěžící děti dostaly za odměnu sladkosti 
a děti, co hrály i turnaj, párek v rohlíku. Pro ty malé a nejmen-
ší byl připraven od KDU-ČSL skákací hrad. Věříme, že všichni 
odešli v podvečerních hodinách domů příjemně unavení a spo-
kojení.
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VÝLET DO LYSIC
A KUNŠTÁTU – RUDKY

Edita Bílá
za Kulturní a sociální výbor ZO Žatčany

V pátek 8. 6. 2018 se žatčanští výletníci, především senioři, vy-
dali na svůj další očekávaný výlet. Tentokrát nás autobus vezl 
na severozápad a  to do Lysic, kde nás čekala první zastávka 
na zámku a poté do Kunštátu-Rudky, kde byla ta druhá v  jes-
kyni Blanických rytířů. Ráno se nad Žatčanami honila mračna. 
Trochu smutní, že nám výlet proprší, ale plní očekávání, že ko-
nečně bude zalito a voda nám doplní prázdné sudy, jsme vzhlí-
želi k obloze. V Brně pršelo tak, že nebylo vidět na cestu, ale 
u nás doma bohužel zase nic. Pršelo nám celou cestu do Lysic 
a propršela nám i část této návštěvy. Ale alespoň na chvíli bylo 
příjemně dýchatelno. Zámek v Lysicích je malý, ale krásný a udr-

žovaný zámek. Jeho interiér tvoří menší, ale zajímavě zařízené 
místnosti. Jeho zámecké zahrady s květinovými záhony a  so-
chami zdobí překrásná unikátní kolonáda. Po prohlídce zámku 
a  zahrad, již za  slunečného počasí, jsme se přesunuli do  Zá-
mecké restaurace, kde nás již měl čekat oběd. Bohužel jsme si 
na jídlo museli skoro hodinku počkat. Ale dočkali jsme se a po-
chutnali si. Bohužel jsme nabrali mírné zpoždění a do Kunštátu 
jsme se tak museli přesunout velmi rychle. V Kunštátu-Rudce 
jsme si prohlédli jeskyni Blanických rytířů, jejíž vstup stráží vel-
ký lev, který byl, stejně jako sochy v jeskyni samotné, vytesán 
z pískovce. Po původní soše T. G. Masaryka od tvůrce celého 
díla Stanislava Rolínka bohužel zbyly již pouze boty. Pokochali 
jsme se keramickými výtvory kunštátských umělců v  Zahradě 
smyslů a přesunuli se do Kunštátu na náměstí, kde jsme se roz-
prchli do cukráren na odpolední kávu a zmrzlinu. Cesta domů 
v  přehřátém autobusu byla trochu náročná, většina výletníků 
podřimovala, ale všichni a spokojení jsme se zase vrátili domů. 
Tak kam příště? 
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FESTIVAL NETRADIČNÍCH
AKTIVIT

Edita Bílá 
za Kulturní a sociální výbor ZO Žatčany

V sobotu 1. září 2018 se v Žatčanech na fotbalovém hřišti konal 
2. ročník Festivalu netradičních aktivit pro děti a dospělé, jehož 
pořadatelem byl turistický oddíl Sluníčko Šitbořice s hlavasem 
Janem Novotným a obec Žatčany jeho partnerem. Takto velká 
akce se chystá půl roku dopředu, a  i když se pořadatel snaží 
zařídit vše na výbornou, jediné, co se objednat nedá, je počasí. 

A u těchto velkých venkovních akcí bohužel vše na počasí zá-
leží. A  letos, ač téměř půl roku předtím nepršelo, přišly právě 
v  tuto sobotu silné deště. A  pro natěšené děti i  rodiče velké 
zklamání. Alespoň dvě hodinky nám počasí přálo a děti si mohly 
užít skákací hrad, kolotoč, vyjížďky na koních, koloběžky, různé 
dílny, bludiště, virtuální realitu, bubliny z vykulse nebo tančení 
s  moderátorkou Niky. Velkou radost udělaly dětem bonbony, 
padající z nebe z modelu letadla MK Alka. Bohužel příliš brzy 
všechny zahnal silný déšť a akce se musela přesunout s ome-
zeným provozem do orlovny. Zde pokračovala dílničkami, vir-
tuální realitou, hudebním vystoupením Kamily a písničkáře Po-
káče a kinem. Doufáme, že i přes nepřízeň počasí, si to většina 
zúčastněných užila. 

FARNÍ DEN 2018 – OTEVŘENÍ
KOMUNITNÍHO CENTRA

DONA BOSKA 

Mgr. Simona Hemalová

V neděli 9. září 2018 se uskutečnil v Újezdě u Brna Farní den 
žatčanských a újezdských farníků, při kterém pomocný brněn-
ský biskup Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul Dr. slavnostně posvětil 
a požehnal nové Komunitní centrum Dona Boska. Na slavnost 
byli pozváni kněží a řádové sestry pocházející z obou farností 

a také kněží, kteří v těchto farnostech působili.
Farní den začal ve 14,00 hodin mší svatou v kostele sv. Petra 
a  Pavla v  Újezdě a  od  15.00 hodin pak pokračoval bohatým 
programem na farním dvoře, kde svým zpěvem všechny přivítal 
místní dětský sbor pod vedením Dominika Hladkého. Následo-
vala úvodní scénka „Stavba komunitního centra“, kterou sehrál 
farní tým, jenž tuto akci společně s  P.  Petrem Hoškem něko-
lik měsíců připravoval. Dále vystoupil žatčanský dětský sbor 
vedený Jakubem Tučkem a děti z náboženství se scénkou pod 
vedením paní Ludmily Jenišové. Markéta Pospíšilová a Michae-
la Bednářová nacvičily s dětmi ze Šternovjánku hezké folklorní 
pásmo o husičkách.
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OSLAVY 100. VÝROČÍ VZNIKU 
ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY 

Mgr. Jana Rudolecká
místostarostka

V  neděli 16. září se v  naší obci konaly oslavy ke  100. výročí 
vzniku samostatného československého státu. Takto významné 

výročí si zasluhovalo odpovídající program, který jsme sestavo-
vali a ladili několik měsíců předem. Počasí v září už bývá nestálé 
a tak jsme netrpělivě sledovali předpovědi. Když bylo potvrze-
no, že nás čeká krásný letní den, oddychli jsme si a pustili se 
do  finálních příprav. Program byl nabitý a  tak jsme jej museli 
zahájit již ve  13.30 hod. Po úvodním slovu pana starosty nám 
starší děti předvedly taneční pásmo a slavnostně jsme odhalili 
novou naučnou stezku kolem obce. Nemohly chybět ani písně 
újezdské Rozmarýny a Začanských mužáků. Se svými písněmi 

Od 16,00 hodin měly děti kolem kostela připravené různé zá-
bavné soutěže, za  jejich splnění dostávaly korálek na  šňůrku 
a  nakonec také medailonek Panny Marie posvěcený sv. pa-
pežem Janem Pavlem II., čímž si vytvořily krásný růženec. Pro 
malé děti byl k dovádění připraven skákací hrad.
Většina návštěvníků se zapojila do soutěže se žlutými a červe-
nými provázky, které dostali při vstupu na farní dvůr. Cílem bylo 
spojit všechny provázky obou barev, aniž by se jich jejich maji-
telé pustili a vytvořit tak společenství lidí pod mottem Farního 
dne „Kde jsou dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed 
nich“.
Během celého odpoledne bylo možné projít všechny prostory 
Komunitního centra, prohlédnout připravené fotografie z rekon-
strukce budov a seznámit se s prezentacemi místních kroužků.

Pro všechny příchozí bylo za dobrovolný příspěvek připraveno 
bohaté občerstvení, jako např. francouzské palačinky, vafle, 
párky v rohlíku, grilované maso a klobásky, k pití limonáda, pivo 
a  víno. Na památku každý dostal propisovací tužku, prospekt 
Komunitního centra s  obrázkem Dona Boska a  také zakoupit 
několik druhů „lázeňských“ oplatků a vinné skleničky s logem 
Komunitního centra.
Celým programem skvěle provázela Anička Kalvodová a Tomáš 
Kaválek. Na  závěr Farního dne příjemně k  poslechu i  k  tanci 
hrála cimbálová muzika Šternovjan. Počasí akci přálo, Farní den 
navštívilo přibližně 600 hostů a  tak už zbývá jen popřát, aby 
se do Komunitního centra často vraceli a rádi se zde společně 
setkávali.
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vystoupily děti pod vedením Jakuba Tučka. Historické shrnu-
tí událostí týkajících se vzniku republiky přednesla Vladimíra 
Sedláčková. Následovalo recitační pásmo dětí a slavnostní akt 
u  památníku obětem válek, na  jehož konci děti vypustily ba-
lonky v barvách trikolóry. Poté nám čas zpříjemnila Jutolánka. 
Úderem 16 hod. začal na  zaplněné návsi koncert skupiny Ja-
vory Beat v čele se sourozenci Hanou a Petrem Ulrychovými. 
Nádherný hlas Hany Ulrychové a známé i novější písně Javorů 
vytvořily nezapomenutelnou atmosféru. Po skončení koncertu 
nás až do večera provázely písničky chlapců z Jutolánky a na-
šich Mužáků. I doprovodný program byl pestrý: uspořádali jsme 
tradiční řemeslný jarmark, zajistili výbornou kávu z  pojízdné 

kavárny manželů Rychlíkových. Pochutnat jsme si mohli na klo-
báskách z  udírny a  krkovičce z  grilu, párky v  rohlíku zajistili 
členové Motobandy Vokuši, děvčata roznášela koláčky. Na pro-
stranství u samoobsluhy se konala výstava veteránů a nově za-
koupené Tatry našich dobrovolných hasičů. Úspěch slavil i pro-
dej obecních triček. Pan Doubek pořádal projížďky v  kočáře. 
V rámci dne otevřených dveří jsme si mohli prohlédnout školu, 
dílnu MK Alka, kostel včetně věže, kapli a orlovnu, v níž se ko-
nala výstava prací místních občanů. Doufám, že v bohatém pro-
gramu si každý našel své a všichni odcházeli domů spokojení. 
Velice děkuji všem, kteří nám s přípravou oslav pomáhali.
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VÝLET NA SLOVÁCKO 

Edita Bílá
za Kulturní a sociální výbor ZO Žatčany

V pátek 21.září se žatčanští výletníci vydali za dalším zážitkem. 
Za krásného slunečného počasí jsme si to namířili na Slovác-
ko. Naše první zastavení vedlo na překrásný zámek Buchlovi-

ce, kde nás po prohlídce zámku i jeho famózních zahrad čekal 
v restauraci u zámku výtečný oběd. Další zastavení vedlo do 
nedaleké obce Modrá. V obci se nachází pěkný archeoskanzen 
a sladkovodní expozice Živá voda, kde jsme z tunelu na dně 
rybníka mohli pozorovat život v něm. Někteří krásnou procház-
kou a ti méně zdatní autobusem se na naše třetí a poslední 
zastavení přesunuli do Velehradu, významného poutního místa. 
Uteklo to rychle a už byl podvečer a náš autobus se musel vrátit 
zpět do Žatčan...  

VOLEJBALOVÝ TURNAJ
O POHÁR STAROSTY  

Edita Bílá
za Kulturní a sociální výbor ZO Žatčany

V neděli 23. září 2018 se uskutečnil klasický burčákový volejba-
lový turnaj „O pohár starosty obce“. Bohužel snad pro nepřízeň 
počasí, snad pro nabitý program, se sešly jen dva soutěžící týmy. 
Orel a Srdcaři. Na druhém místě skončil tým Srdcařů a turnaj 
opět vyhrál Orel Žatčany. 
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ÚVAHA „MLADÉHO MYSLIVCE“

Vojtěch Lízal

V Žatčanech bydlím 43 let. Myslivost dělám krátkou dobu, ale 
o myslivost se zajímám odmalička. Dovoluji si tvrdit, že většina 
myslivců, každý z nás, se snaží přírodu, její faunu a flóru ochrá-
nit a pomáhat jí jak jen to jde, na rozdíl od těch, kteří z ní jen 
těží a dále ji postupně ničí. Dnes je odvážné být myslivcem, ctít 
myslivecké zvyky a  tradice, dodržovat zákony, nařízení a  při 
tom všem ještě za situace, kdy je zvěř téměř nepřetržitě ruše-
na volnočasovými aktivitami, zlepšovat její podmínky pro život 
a neposlední řadě provádět její odlov. Uvědomme si, že staro-
usedlíci, kteří věděli, že myslivost a myslivci k vesnici neodmy-
slitelně patří, pomalu vymírají a noví obyvatelé, kteří přicházejí, 
nemají vztah ani k obci samotné, natož pak k přírodě, ke zvěři 
nebo k myslivcům. Vytvářejí se skupiny obyvatel, kteří vidí jen  
své zájmy a dodržování nějakých pravidel je jim ukradené, mám 
na mysli cyklisty, pejskaře, jezdce na motorkách, čtyřkolkách, 
airsoftové party a další. 
Samotnou kapitolou jsou psi. Tito domácí mazlíčkové mají své 
nároky na životní prostředí, a  to nemalé. Zkušenosti s „rodin-
ným“ venčením psů, což běžně vidím při pochůzkách honitbou, 
jsou šokující. Majitelé psů je nechávají volně pobíhat bez ohle-
du na to, že je zvěř stresována, rušena, takže stále více zvěře 
doplácí na lidskou bezohlednost. 
V červenci jsem seděl na posedu u Starého lesa. V devět hodin 
večer vyběhly z lesa čtyři nezletilé dívky, křičely, pištěly, smály 
se a běžely po strništi na cyklostezku. Aniž o tom věděly, hnaly 
před sebou vyplašeného srnce a několik zajíců. 
Jdete do přírody s tím, že uvidíte nějakou zvěř? „Chyba lávky“ 
– šlápnete do  psího exkrementu. Dalším faktorem snižování 
stavu drobné zvěře jsou přemnožení a chránění predátoři jak 

srstnatí, tak pernatí. Zdatně jim sekundují tzv. „ochranáři“. Tato 
úzká zájmová skupina má bohužel vliv na tvorbu zákonů, a to 
na rozdíl od myslivců bez hmotné odpovědnosti. 
Je proti nám vedena cílená kampaň jak v  televizi, tak v  tisku. 
Mládeži je podsouváno, že lov je něco špatného. V dnešní době 
střelit pytlačící kočku, a že jich je, to chce velkou odvahu. Pro 
ochránce zvířat skoro na kriminál. Do myslivosti dnes mluví kde 
kdo, aniž by tomu alespoň trochu rozuměl. 
A co teprve české zemědělství, to je kapitola sama o sobě. Co 
vidíme – lány kukuřice, slunečnice, řepky a  stroje s  takovou 
pojezdovou rychlostí, že zvěř nemá šanci uniknout. Na podzim 
mrtvé pole postříkané Roundupem, absolutně bez života. Je to 
pohroma pro zvěř i pro lidi. 
Nejsou to myslivci, kdo zavinil úbytek drobné zvěře. Koroptev 
se nestřílí cca 50 let, stejně není. Bažantí slepice to samé, zajíce 
střílíme jen do tomboly na ples, a to jen v některé části revíru. 
Kde jsou křepelky, skřivani, konipasi, chocholouši, stehlíci atd. 
… Postříleli je myslivci? Hon je víceméně procházka revírem, se-
tkání a posezení s přáteli. Rozhodně to nejsou žádné střelecké 
manévry. 
Napsal jsem tuto úvahu pro ty myslivce a  občany, kteří stále 
pečují o  přírodu a  naši zvěř, tedy živé tvory, kteří mají právo 
na život. Ve státě, který se k nám chová jako k vyděděncům, 
jsme bohužel stále více osamoceni, odstrkování a znevažováni. 
Ale tím se nesmíme dát odradit. Zase tak málo nás není. Buďme 
připraveni oplácet dobro dobrem a řídit se heslem „Na hrubý 
pytel, hrubá záplata!“ Jsme dobrovolný spolek, jehož členy 
sdružuje společný zájem o přírodu, zvěř, lov a kynologii. Není 
nám lhostejné ani životní prostředí. Tuto svoji zálibu vykonává-
me ve svém volném čase a za své finanční prostředky. 
Tato úvaha je můj osobní pohled na současnou myslivost. 

  Myslivosti zdar.

POSTŘEHY „NÁPLAVY“ Č. 4

JUDr. Milan Bedroš

Nedá mi to, abych nereagoval na reakce na mé „Postřehy ná-
plavy č.3.“, kdy nechci s  nikým už polemizovat, ale jen uvést 
věci na  správnou míru. Je skutečností, že jsem tak pozitivní 
reakci obyvatel obce nečekal, kdy mi dávali za pravdu slovně 
jak na  potkání nebo jen zvednutím palce. Dokonce mi jeden 
občan přišel osobně poděkovat domů. Samozřejmě jsem se se-
tkal i s negativní reakcí některých obyvatel a myslivců obce, ale 
došel jsem k přesvědčení, že nepochopili smysl mého příspěv-
ku. Bylo mi vytýkáno, že jsem nespravedlivý, že se myslivci sta-
rají o stav a chov vč. nákupu kuřat, že stavy decimuje doprava 
a zemědělství, že plní všechny předpisy apod. V žádném přípa-
dě jsem nezpochybnil, že by se myslivci nestarali o chov, ale jen 
jsem je vyzval k zamyšlení, zda je nutné organizovat za dané-
ho nízkého stavu drobné zvěře hony a nedat si raději na čas 
pauzu. Vím i  s  denního tisku, že je tento stav tristní na  mno-
ha místech naší republiky, kdy například myslivecká sdružení 
na Vyškovsku se dohodly, že si dají na nějaký čas pauzu.

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
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ŽATČANSKÁ
CYKLOVYJÍŽĎKA 2018

JUDr. Milan Bedroš

Co v obci ještě nebylo, tak jsou cyklovýlety. S myšlenkou uspo-
řádat takový výlet přišel Bob Zrza a  myšlenky organizace se 
ujali Jana a Radek Valentovi. S ohledem na probíhající vinobra-
ní v našem okolí byly vybrány Bořetice neboli Republika Kraví 
Hora a jejich známé vinné uličky. V daný den 22. 9. 2018 v 10,00 
hodin se sešlo na shromaždišti před Hospodou u Severů 12 cyk-
loturistů, z toho dvě děti ve věku 8 a 14 let. Původně stanovená 
trasa v délce cca 26 km v jednom směru, s ohledem na noční 
déšť a zablácené plánované polní cesty se nedodržela a byla 
pozměněna. Abychom se co nejvíce vyhnuli státním silnicím jeli 
jsme po obslužných komunikacích a na obrátce v Kobylí jsme 
měli ujeto cca 46 km. Po cestě jsme se zastavili na ochutnávce 
vína a burčáku ve vinném sklepě u Stani Omasty v Němčičkách, 
kde jsme ochutnali jak různé druhy vína, tak burčák a poopravili 
defekty na kolech. Hlad nás ale hnal dál do Bořetic, kde jsme 
nesehnali pro velký počet jiných cyklo výletníků jídlo – čekání 
po  objednání jídla až 1 hodinu. Hlad byl tak silný a  košt vína 

v  Němčičkách nám stačil, tak jsme oželeli v  Bořeticích vinné 
uličky a jeli jsme dál do Kobylí v naději sehnání restaurace, kde 
nás nakrmí což se nám nakonec podařilo. Vinou hledání vhodné 
trasy a hledání jídla jsme se dostali do časové tísně a s ohledem 
na brzké stmívaní jsme se vykašlali jen na cyklotrasy a maza-
li jsme co nejrychleji nejkratší cestou k  domovu i  po  státních 
silnicích, což se nám podařilo ještě za šera v 19,20 hodin zas 
u  Hospody u  Severů, kde jsme provedli vyhodnocení výletu 
s předáním vzájemně nafocených fotek. Co říci na závěr – vý-
let se vydařil, najeli jsme cca 80 km, všichni účastníci zaslouží 
uznání a zvláštní uznání patři 8leté Denisce Pavelkové.
Protože se výlet vydařil, tak jsme ho nazvali 1. v pořadí a do bu-
doucna chceme organizovat cyklovýlety jak na jaře, tak na pod-
zim.

Na  další Žatčanské cyklovyjíždky jsou všichni zájemci srdeč-
ně zváni. Pořádání jednotlivých akcí bude cca měsíc předem 
avizováno jak plakátově, tak na  webových stránkách obce 
a na obecním televizním okruhu.
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XVI. MISTROVSTVÍ EVROPY
RÁDIEM ŘÍZENÝCH

HISTORICKÝCH MODELŮ
LETADEL  

Zdeněk Sýkora
za Modelářský klub ALKA Žatčany, z. s. 

Zástupci žatčanského modelářského klubu se od  roku 2007 
pravidelně zúčastňují Mistrovství Evropy rádiem řízených histo-
rických modelů letadel ( jedná se o repliky modelů, které byly 
navrženy před více než 60 roky) . Letošní, již 16. ročník této 
vrcholné soutěže se konal ve dnech 24. – 29. června na nád-
herném letišti nedaleko maďarského městečka Jakabszállás.
Z našeho klubu se na  toto klání vypravili čtyři členové – oba 
Zdeňci (otec a syn) Sýkorovi a nováčci v létání s těmito modely 
– Robert Šmídek z Velkých Němčic a Patrik Hájek z Těšan, cel-
kově s deseti soutěžními modely. V silné konkurenci soutěžících 
ze 14 zemí světa se zástupcům našeho klubu tentokráte sice 
nepodařilo dosáhnout na stupně vítězů, ale to nám nepokazilo 
radost z krásně prožitého týdne mezi příjemnými lidmi, pro ně-
které z nás již dobrými známými a kamarády. Závěrečný večer 
se pod alkáckým altánem, při kytaře, flétně, zpěvu a dobré ná-
ladě sešlo 28 lidí sedmi národností.

Pokud vše půjde podle našich představ, bude nás příští rok če-
kat cesta do Itálie - do provincie Ferrara.
V. Mistrovství České republiky rádiem řízených historických mo-
delů letadel (31.8. – 2.9.2018)
Letošním pořádáním této akce byl pověřen moravský klub SAM 
78 a tak bylo využito příležitosti tuto víkendovou soutěž usku-
tečnit na krásném modelářském letišti Czech Heaven u Ivančic. 
Z  našeho klubu se této akce zúčastnili tři soutěžící se sedmi 
modely.
V kategorii velkých motorových modelů (Texaco) ze Zdeňkovi 
Sýkorovi staršímu podařilo vylétat bronzovou medaili.

AEROBIK A ATLETIKA  

Zdenka Dokoupilová 
Za Orel Žatčany vedoucí kroužku 

Kroužek atletiky a aerobiku začal v tomto školním roce velice 
úspěšně. První týden v  září jsme se vydali do  Prahy v  rámci 
běžecké Orelské ligy. I když naši sportovci stáli na zastávce již 
o půl páté ráno, nic je neodradilo. V Praze jsme běhali na Petřín 
a že to byl kopec, nikdo se však nezalekl a všichni se statečně 
poprali s tak velkou výzvou. Nakonec jsme měli tři umístění. Pak 
jsme si prošli snad celou Prahu a přijeli jsme ve večerních ho-
dinách s nádhernými zážitky. 1. místo Karolína Lužová, 3. místa 
Šárka Králová a Michaela Kalvodová. V neděli nás ve Vyškově 
reprezentovala v lehké atletice Karolína Lužová a získala ve 
čtyřboji pohár za 1. místo.
V sobotu 22. 9. jsme opět jeli brzy ráno v rámci běžecké ligy, 
a  to do  České Třebové. Cesta vlakem uběhla rychle, ale než 
jsme došli na  louku vysoko v  kopcích, tak jsme si pořádně 
protáhli svaly na nohou a pak se nám dobře běželo. Užili jsme 
si na  prolízačkách, skákacím hradu a  také jsme cestou zpět 
navštívili koně. Přivezli jsme si mnoho hezkých zážitků a pěk-
ných umístění. 1. místo Jakub Sedláček – dvě medaile a pohár, 
1. místo Karolína Lužová medaile a pohár, 2. místo Magda Har-
vánková, 2. místo Veronika Králová, 3. místa Eliška Kalvodová, 
Matyas Lauterbach, Antonie Severová. Druhý den v  neděli si 
jela ještě jednou zaběhat do Dolních Bojanovic naše neúnav-
ná děvčata. Naše nejmladší pětiletá Antonie Severová statečně 
bez maminky a umístila se z 21 soutěžících na krásném sedmém 
místě. Magda Harvánková na  pátém místě a  Karolína Lužová 
na místě prvním. Příští týden jedeme do Blažovic a pak do Telče.  

Chcete-li se přidat a zažít krásné zážitky přijďte mezi nás každé 
úterý od půl páté menší děti a starší o půl šesté, za příznivého 
počasí na hřiště, jinak do orlovny.

SPORT
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MOTORÁMUS 2018

OBECNÍ KNIHOVNA 

Zveme všechny zájemce o pěknou knihu do naší obecní knihov-
ny, kterou můžete navštívit pravidelně každou středu od 17–20 
hodin. V knihovně je přibližně 3 900 svazků. Knihy pro dospělé, 
děti, také naučná literatura a časopisy. Každým rokem se nakupují 

nové zajímavé knížky. Přivítám ráda další čtenáře. Poplatek na 
rok je pro dospělé 40 Kč a děti 20 Kč. Pro děti čeká sladká 
odměna.

Na Vaši návštěvu knihovny se těší Procházková Marcela,
místní knihovnice.

JARNÍ ABONOMÁ
V BOLERADICÍCH

Vladimíra Sedláčková

Letošního jarního předplatného do divadla v Boleradicích se 

zúčastnilo rekordních 19 účastníků ze Žatčan. Společně s tel-
nickými a nesvačilskými diváky jsme viděli pět velmi zdařilých 
divadelních představení. Připomínám, že dopravu hradí obec, 
diváci si platí vstupenky.

Předpokládám, že se obci znovu podaří na tuto úspěšnou spo-
lupráci navázat i v příštím roce.

OBECNÍ TRIČKA

Na slavnostech konaných ke  100. výročí vzniku republiky jste 
měli možnost koupit si obecní trička, která jsou pro případné 
zájemce stále k zakoupení na obecním úřadě v úředních 
hodinách. Cena dětského trika je 150,- Kč, dámského 190,- Kč 
(vypasovaná, elegantnější varianta), pánského 180,- Kč. Vzhle-
dem k  tomu, že některé barvy se vyprodaly a  byla poptávka 
i po jiných barevných variantách a velikostech, máte nyní mož-

nost objednat si obecní tričko dle vašeho vkusu. Nápis na prsou 
je u všech triček (dětské, dámské, pánské) stejný: „Su ze Začan 
…“. Na zádech pak mají děti: „… a to je hustý!“, dámy: „… a su 
na  to hrdá!“ a pánové: „… a su na  to hrdé!“ Nápis je uveden 
v  místním nářečí. Můžete vybírat podle připojených vzorníků 
a velikostních tabulek. Cena dotisku se bude odvíjet dle celko-
vého počtu objednaných triček, ale pokusíme se vyjednat cenu 
obdobnou té původní. Vaši objednávku na  trička zasílejte na 
e-mail: obec@obeczatcany.cz. 

INZERÁTY – POZVÁNKY
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Čarodějné odpoledne

Hody

Výlet do Lysic a Rudky – Kunštátu

Oslavy k výročí 100 let ČSR

Národopisné slavnosti v Těšanech

Ženáčské hody

Volejbalový turnaj

Farní den 2018

Z AKCÍ V NAŠÍ VESNICI


