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Kostel Nejsvětější Trojice v Žatčanech

Foto: Libor Jaroš

Vážení občané,
v letošním roce vás neustále informuji o přípravě na výstavbu splaškové
kanalizace. Úsilí nás všech směřuje k její realizaci. Stavební firma a její pracovníci
pomyslně čekají před vstupem do obce a jsou připraveni na zahájení prací. Vše je
podmíněno vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace. V červnu k rozdělení dotací
u Rady fondu nedošlo, další dělení bylo ze září odročeno na říjen. Po získání dotace
můžeme hned začít, počasí je zatím příhodné. Po zkušenostech z výstavby
vodovodu víme, že vlastní práce lze zvládnout za 1 až 1,5 roku.
Z akcí menšího rozsahu usilujeme o provedení slíbené opravy Sýpky u dvora.
Opravu za finančního přispění obce a ZD má zajišťovat Pozemkový fond, který je
správcem majetku státu. Provedení opravy je zatím v nedohlednu.
Rekonstrukci vedení elektřiny na posílení napětí v Koutě a na Návsi prováděla
Jihomoravská energetika a. s. (JME). Jednalo se o akci, kterou JME prováděla na
svém vlastním vedení ve vlastní režii. Při této příležitosti byly v této části obce
vyměněny pouliční lampy veřejného osvětlení za nové.

Plánovaná a Jihomoravským krajem dotovaná oprava sousoší Nejsvětější
Trojice byla zahájena demontáží sousoší, které bylo převezeno do restaurátorské
dílny akademické sochařky Radky Levínské. Sousoší se zde čistí, slepuje a doplňuje
jednotným materiálem. Oprava má být dokončena ještě v letošním roce.
Překážku v silničním provozu u Sýpky se po době 15-ti měsíců od jejího
výskytu ještě nepodařilo opravit. Přes každý měsíc urgované provedení opravy není
Správa silnic schopna provést opravu z důvodu nedostatku financí.
Z veřejně prospěšných prací byla provedena poměrně rozsáhlá oprava svršku
hřbitovní zdi. Pravidelná údržba veřejných ploch a zeleně včetně okolí rybníka jsou
již samozřejmostí.
Snažíme se dělat vše pro zlepšení našich životních podmínek.
Ing. Oldřich Zapoměl, starosta obce

Ze zastupitelstva obce
21. zasedání dne 9. 6. 2004
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Na stavbu kanalizace je vydáno stavební povolení a uzavřena smlouva
s dodavatelem stavebních prací; na dotace stále čekáme.
Byla schválena rozpočtová opatření č. 7, rozpočet byl zvýšen o dotaci do školství
a pro vybavení Sdružení dobrovolných hasičů.
Schválen návrh změny Územního plánu obce. Jedná se o rozšíření ploch pro
bytovou výstavbu.
Internetové stránky obce se zakládají na adrese www.obeczatcany.cz
Příspěvek na opravu a údržbu věžních hodin bude poskytnut po předložení
kalkulace nákladu. Věžní hodiny jsou veřejnou službou pro širokou veřejnost.
Projednala se zpráva o stravování důchodců ve školní jídelně, počet vydaných
obědů za měsíc poklesl pod 150 porcí.
Provoz v Mateřské škole bude po celou dobu prázdnin zrušen.
Byla projednána stížnost občana na znečištění životního prostředí vlivem
létajících květů kanadských topolů a na padající větve z nich. V mimovegetačním
období bude stav řešen postupnou řízenou likvidací jednotlivých stromů.
V době prázdnin bude provedena urgovaná rekonstrukce vedení elektřiny kolem
samoobsluhy.
Majitelé psů budou upozornění na povinnost bezpečného zajištění psů tak, aby
nebyl nikdo ohrožen.

22. zasedání dne 14. 7. 2004
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Projednáno plnění rozpočtu k 30. 6., příjmy 4.564 tis. Kč, výdaje 3.331 tis. Kč;
rozdíl posílí rezervy na kanalizaci.
Projednání rozpočtových opatření č. 8.
Předsedové výborů a komisí obce podali zprávu o činnosti za 1. pololetí 2004.
Byla projednána zpráva o valné hromadě Regionu Židlochovicko, která zvolila
orgány svazku.
Na vypracování konceptu digitalizace Územního plánu obce byl vybrán
zpracovatel ing. arch. Jiří Hála.
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Na provedení opravy sousoší Nejsvětější Trojice byla vybrána akademická
sochařka Radka Levínská.
Tři akademičtí sochaři byli vyzváni na podání návrhu na nový pomník padlých.
V obci byla započata rekonstrukce el. vedení, která má být dokončena do konce
srpna.
Bylo zadáno předělání přípojky elektřiny pro kabelovou televizi.
Proběhly volby do Evropského parlamentu, účast 35,15% voličů, výsledek voleb
v ČR je alarmující.
Byla vyslechnuta informace o chování nejmenované občanky obce, stav vážný.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projednal se postup v plnění úkolů veřejněprospěšných akcí v obci.
Projednána a schválena rozpočtová opatření č. 9 a č. 10.
Dění v obci v době prázdnin: zabezpečení ZŠ, demontáž sousoší Nejsv.Trojice,
oprava elektrorozvodu, oprava místního rozhlasu, nebezpečí požárů, stav vody
v Hranečnickém potoce, a.j.
Byla instalována nová světla v části obce, kde proběhla rekonstrukce vedení
elektřiny.
Osobní jednání starosty na Správě a údržbě silnic ohledně překážky na silnici
u Sýpky.
Počet stravujících se důchodců ve školní jídelně, výhled do budoucna.
Na provedení stavebního dozoru při stavbě kanalizace je přihlášeno pět
zájemců.
Projednány a schváleny požární poplachové směrnice a řád ohlašoven požárů.
Schválení peněžního daru narozenému dítěti.
Projednání podání žádosti na změnu zařazení do Matričního úřadu Těšany.
Na Katastrálním úřadě v Židlochovicích se provádí převod parcel v intravilánu
(vnitřní obvod) obce do digitální formy, po dobu září - říjen bude vydávání LV
pozastaveno.
V říjnu bude bez poplatku uskutečněn sběr vyřazených televizorů a ledniček.
Vývoz domovních fekálií bude zajišťovat svozová firma SITA, cena 31 Kč/km
jízdy, 178 Kč/m3 vody.
V neděli 3. 10. bude uspořádán tradiční turnaj ve volejbalu.

Krátce z obce
Nový pomník padlým
V roce 2001, v období příprav na oslavu 870. výročí první zmínky o obci
Žatčany, byl z parku na Návsi odstraněn rozpadající se pomník padlým. Po
posouzení odborníků bylo rozhodnuto, že se původní pomník nebude opravovat.
Bude vystavěn pomník nový, na kterém nebude specifikovaný termín, zda se
jednalo o padlé z 1. či 2. světové války. Záměrem je, aby nový pomník byl
uměleckým dílem, které bude důstojnou vzpomínkou na oběti válek ztvárněnou do
současných podmínek.
V nevyhlášeném nabídkovém řízení byli osloveni tři akademičtí sochaři ke
zpracování svých představ o vzhledu a umístění nového pomníku. Zatím svoje

nabídky předložili dva z nich. Jedná se o tři návrhy. Jejich modely byly vystaveny
19. září na faře při příležitosti ukončení její opravy.
První dvě nabídky jsou od akademického sochaře Jiřího Sobotky, který
navrhuje tvar se stylizovaným profilem lidské hlavy. Lidská hlava v jeho filosofickém
pojetí vyjadřuje identitu osoby člověka, protože každá osoba se podle tváře pozná
a každá tvář je jiná. Za nejvhodnější místo v obci považuje veřejnou plochu před
domem č.1.
Třetí nabídka je od ak. sochaře Vladimíra Matouška, který ve své tvorbě
pracuje s námětem „lidské ruce“. Ruce jsou podle něj nejdokonalejším nástrojem
lidského těla; jsou schopny s jemností pohladit, polaskat, potěšit, umějí pracovat,
držet jakýkoliv nástroj, jsou schopny vyrobit umělecké dílo, ale naopak jsou i schopny
škodit, ničit, rozbíjet, ale také i zabíjet. Proto považuje jejich ztvárnění ve svém díle
za projev úcty k lidem, kteří padli ve válkách. Místo pro umístění pomníku si vybral
na hřbitově za bránou v rohu, tam, kde byl po poslední válce také umístěn hromadný
hrob padlých.
Popis uvedených návrhů je vystaven ve vývěsce na samoobsluze.
Navržená místa umístění pomníku nejsou definitivní, pomník může být
umístěn i jinde. Na základě poznatků ze široké veřejnosti o tom bude brzy
rozhodovat zastupitelstvo obce. Z návrhů bude vybrán jeden.
Věřím, že se podaří vybrat ten nejlepší návrh a také nejvhodnější místo jeho
umístění.
Ing. Oldřich Zapoměl, starosta obce

Nový školní rok v Mateřské škole Sluníčko
V letošním školním roce 2004/2005 je do žatčanské mateřské školy zapsáno
23 pravidelně docházejících dětí. Hned první den jsme se seznámili s novými
předškoláčky, prohlédli si změny ve škole – přestavby nábytku, hračky, učební
pomůcky a zahradu.
Během celého
dne se o děti starají
učitelky Ivana Cábová a Milena Krpenská, jídlo připravuje
kuchařka
Ludmila
Hladká
a o čistotu
a úklid ve školce i na
zahradě se stará
školnice Jiřina Sekaninová.
Začátkem září
máme za sebou už
první shlédnuté „kouzelnické“ představení
v žatčanské Základní
škole a návštěvu v ma- Cesta za pokladem.
Foto: Ivana Cábová
teřské škole Těšany, kam jsme si zajeli na pohádku se vzpomínkami na prázdniny
„OPICE V AFRICE“.
V polovině září jsme se sešli i s rodiči, seznámili je nejen s provozem, režimem i
výukou jejich dětí, ale i s plánovanými akcemi v tomto školním roce. Milé bylo i ohlédnutí

za uplynulým školním rokem – fotky z akcí dětí (výlety do okolních MŠ, shlédnutí pohádek
v brněnských divadlech, Bobřík odvahy – táborák a nocování v MŠ, celodenní hra ve
Starém lese „MALÁ OLYMPIÁDA“, dny otevřených dveří v zimě a na jaře, sportovní
úspěchy v Brně, soutěživá a zábavná odpoledne nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče.
Pevně věříme, že až se příští rok zase ohlédneme, budeme mít v paměti tak
milé vzpomínky jako letos počátkem začínajícího nového školního roku.
Ivana Cábová, ved. učitelka

Kouzlo nechtěného
Půvab života je mj. v tom, že některé velmi nepříjemné události se časem
mohou proměnit ve výhodu. Jinak řečeno, bez toho zlého by nás často nepotkalo
zase mnoho pěkného. I tak se lze podívat na výjimečně nízký počet žáků v tomto
školním roce v naší škole. Vysvětlím: především méně dětí ve třídě totiž umožní tolik
žádaný individuální přístup a péči o ně. V čem jsou jeho přednosti? Ze zásady - po
dohodě s rodiči - děti nadané v tom či onom předmětu budou zdolávat pracovní
sešity navíc, zaměřené třeba na řešení obtížnějších slovních úloh, či určování
slovních druhů. Naopak se jistě najdou rodiče i žáci, kteří zvolí alternativu učitelské
pomoci v předmětu, kde se dítěti tolik nedaří. Vypracování individuálních plánů ve
třídách s pětadvaceti žáky i více je pro učitele přece jen daleko náročnější a hlavně,
hůře realizovatelné.
Dále: ve školách našeho typu jsou tři žákovské počítače zařízené státem.
Menší počet žáků umožní je prohánět po skupinkách přímo ve vyučování
a procvičovat a opakovat si tak učivo zábavnou formou. Škola pracuje především
s programy firmy Terasoft, rodiče s nimi rádi seznámíme. Rodiny vybavené
počítačem mohou dítě tímto způsobem prozkoušet a motivovat i doma.
K obohacení základního učiva o rozšiřující poznatky chceme využívat
především patnáctiminutových ranních intervalů od příjezdu autobusu do začátku
vyučování. Po čase počítáme se zahájením krátkých ranních konverzačních cvičení
v angličtině. To vše se zatím týká především žáků čtvrtého ročníku.
Ve druhé třídě se zaměříme zejména na včasnou depistáž případných poruch
učení dětí a zabezpečení odborné pomoci v pedagogicko psychologické poradně.
Velkou pozornost musíme společně, myslím tím doma i ve škole, věnovat především
výcviku čtení druháčků. Některým dětem, které se učily číst netradiční, genetickou
metodou, zpočátku dělá potíže například čtení delších slov. Pokusíme se využít
starších žáků ze čtvrté třídy o přestávkách ke stmelení převážně chlapeckého
kolektivu ve třídě druhé. Zejména velké přestávky chceme proto také orientovat na
sportovní činnost, která je „mužskému pokolení“ odjakživa vlastní.
Všem nám jde o to, aby děti chodily do školy rády. Podaří-li se jim alespoň
částečně naplnit slib, který jsme si v letošním olympijském roce společně dali, že
budou po celý školní rok v Žatčanech bojovat tak jako olympionici: čestně, srdcem
a vydají ze sebe vše, co jako dítka dokáží, víc přát si nelze.
Snad mi prominete také poděkování obecnímu zastupitelstvu a úřadu v čele
s panem starostou ing. Oldřichem Zapomělem za podporu škole. No řekněte, kolik
by se našlo takových starostů, kteří s korunou z vavřínových ratolestí na hlavě
přiběhnou školákům zapálit olympijský oheň? I to hovoří za mnohé.
Také nás moc potěšila ochota bývalých žáků školy ze Žatčan, dnes již dětí
ze ZŠ ÚJEZD U BRNA, uspořádat našemu prvnímu stupni orientačně-bojovou hru
a trávit s nimi část volného dne. Bylo nám společně dobře.
Dr. Danuše Šklíbová, ředitelka školy

Pozvánka do knihovny
„Knihovna je sklad moudrostí“.
A tak přijďte načerpat trochu moudra!! Určitě si každý vybere podle své libosti.
Naše knihovna se může pochlubit novými přírůstky. Bylo zakoupeno 37 nových knih,
např.:
Knihy pro dospělé :
Detektivky :
Frýbort
Bodygard
Christie
Vraždy podle abecedy
Hassel
A zničte Paříž
Davidsen
Dobré sestry –
Viewegh Vybíjená
špionážní román ze
Blacker
E-mail ze záhrobí
současnosti
Gabriel
V zajetí kardinála
Silva
- Zpovědník
Remešová Posel dobrých zprávaneb Já žil, jak jsem žil (životopis
Knihy pro děti:
o zpěvákovi Karlu Gottovi)
Wilsonová Dítě v kufru
Kubátová
Jak
- Půlnoc
roztancovat babičky
Blytonová
Lidičky
Kouzlo rodinného
z kouzelného stromu
stolu
Příběhy kouzelného
Chamberlainová - Ve stínu cypřišů
stromu
Bérard
Levandulové noci
Říha Honzíkova cesta
Javořická Omyl
Kadeforsová - Samota ve dvou
Legátová Želary
Langerová Nové dopisy od Felixe
Černík
Za pohádkou pro
kluky
Naučné pro dospělé :
Miller Vitamíny na vašem stole
Naučná pro děti :
Martin
Grilujeme na
Haškovec
Galérie géniů –
zahradě i doma – 195
200 osobností česreceptů
kých dějin, životní
Zerbstová
-Zelený čaj – přírodní lék
osudy a informace
– vše o druzích, přípravě
slavných Čechů
a receptech
Machovská - Cukety a zeleninové
Výměnný fond – zapůjčeno dalších 30
saláty
nových knih.
Každý pátek od 17 do 19 h v budově MŠ se na Vás těší
Miluše Lengálová, knihovnice

Nové turistické informační centrum a vinotéka v Židlochovicích
Turistické informační centrum a vinotéka v Židlochovicích bylo slavnostně
otevřeno 19. srpna 2004 v budově staré radnice. Otevření se zúčastnili i starostové
okolních obcí. Přítomen byl také krajský hejtman Ing. Stanislav Juránek a starostka
města Židlochovice JUDr. Hana Kratochvílová, která početné hosty přivítala svým
projevem. Ke slavnostnímu otevření hrála lidová muzika DONAVA z Těšan, která
doprovázela slavnost lidovými písněmi. Renovované starobylé radniční sklepní
prostory jsou vhodně využity pro vinotéku, ve které jsou vystavována a prodávána
špičková vína deseti vinařů z okolí Židlochovic. Všechna vystavená vína je možno
zakoupit. Podrobnosti o vystavujících vinařích i vínech včetně ceníku jsou
návštěvníkům k dispozici.
Návštěvníci - zejména turisté a cykloturisté – mohou získat v centru informace
i propagační materiály o turistických a přírodních zajímavostech včetně přehledu
o možnostech ubytování a stravování či konání kulturních a sportovních akcí.
Centrum bylo vybudováno ve spolupráci se Spolkem pro obnovu obcí Cezava,
Sdružením Cyklostezka Brno-Vídeň a mnoha dalšími. Také občané podnikající v
naší obci v oblasti pohostinství, výroby keramiky nebo sportovních oděvů či jiných
aktivitách souvisejících s cestovním ruchem mají možnost prezentace v informačním
centru. V období červen - září je informační centrum otevřeno denně od 9 do 17
hodin.
Eva Stiborová

Kulturní a společenské akce
Krátké ohlédnutí za letošními hody
Tradiční žatčanské hody letos proběhly ve dnech 5. - 7. 6. 2004. Počasí nám
vcelku přálo až na chladný sobotní večer, a proto se předhodová zábava konala
v sále orlovny. Za hojné účasti zejména mládeže hrála skupina Impuls z Blučiny.
Hodová neděle začala slavnostní mší svatou, při které byla přítomna také krojovaná
mládež a děti.
Letos se hodových slavností účastnilo 12 párů stárků. Dopoledne chodili
chlapci společně s krojovanou kapelou Nenkovjanka z Nenkovic zvát na hody.
Odpoledne prošel krojovaný průvod obcí a skončil na návsi pod májí. V kulturním
programu vystoupilo 27 krojovaných dětí s pěkným folklorním pásmem básniček,
písní a tanců z Brněnska. Doprovázela je místní lidová kapela v krojích. Poté
vystoupili stárci s Českou besedou. Obě vystoupení byla odměněna bouřlivým
potleskem. K večerní zábavě na návsi hrála kapela Nenkovjanka.
V pondělí se uskutečnily tradiční ženáčské hody. K podvečerní zábavě hrála
skupina Bonapart z Újezdu. Zúčastnilo se celkem 9 párů stárků v kyjovských
a jiříkovských krojích. Dá se říci, že letošní hody se vydařily, zejména co se týká
počtu aktivních krojovaných účastníků.
Vladimíra Sedláčková

Žatčanské hody 2004

Foto: Radek Hemala

Koncert countryové skupiny Mrak
V příjemném letním večeru 24. 7. 2004 se uskutečnil na žatčanské návsi
koncert countryové skupiny Mrak z Nesvačilky. Přítomní hosté si mohli vyslechnout
staré známé trampské hity a nezřídka si zpívali spolu s kapelou. Později se někteří
osmělili a začalo se tančit. S uspokojením konstatujeme, že od zimního countrybálu
této skupiny se úroveň hudebního a zejména vokálního projevu opět zvýšila. Těšíme
se na další vystoupení.
Vladimíra Sedláčková

Skupina Mrak

Foto: Libor Jaroš

Slavnost dokončení stavebních úprav na faře
V neděli 19. září se konala na místní faře slavnost u příležitosti dokončení
všech stavebních úprav, zejména bytu, dvora a zahrady. V prostorách fary byla
instalována výstava, která dokumentovala historii Kouta a průběh oprav. Byly
vystaveny návrhy nového pomníku obětem válek. Návštěvníci si rovněž mohli
prohlédnout výtvarné práce mladých umělců z Kouta - obrazy Veroniky Jarošové,
fotografie Martina Kostyála, paličkované krajky Ludmily Hlouchové a keramiku Lucie
Maroušové. Na upraveném dvoře byly vystaveny modely vyrobené v místním
modelářském kroužku ALKA. V úvodním kulturním programu vystoupili Petra
Havelková a Lukáš Jurečka, kteří přednesli skladby pro dvoje housle. V následujících
projevech byli přítomní seznámeni s průběhem oprav, s výňatky z dobových kronik
a poděkováním všem, kteří se zasloužili o zdárné dokončení. Poté zazpívala místní
schola a děti předvedly
na dláždění dvora lidový
tanec Šotyška. Na závěr
byli přítomní pozváni k
bohatému stolu, který
se prohýbal dobrotami,
které
připravily
ženy z farního
společenství. Příjemné
odpoledne pokračovalo
popíjením vína, burčáku
a
piva
a
volným
besedováním.
Vladimíra Sedláčková
Farní dvůr – tanec Šotyška

Foto: Radek Hemala

Předpokládané kulturní a společenské akce říjen - prosinec
3. 10.
30.10.
13.11.
prosinec
prosinec
7.12.
19.12.
24.12.
prosinec
31.12.

Volejbalový turnaj o pohár starosty obce
Miss aerobic
Martinská zábava u cimbálu
Dětská divadelní pohádka
Předvánoční výstava
Mikulášská nadílka v kostele
Soutěž ve střelbě na asfalt. holuby
z malorážky
Štědrovečerní vyhrávání po vesnici
Živý Betlém
Tradiční ohňostroj na návsi

Obecní úřad
Orel
Orel
Sokol
MŠ Žatčany
Farní společenství
Myslivecké sdružení
Farní společenství
Farní společenství
Obecní úřad
Karla Jarošová

Ze sportu
Rozlosování mistrovských soutěží v kopané – podzim 2004
Datum

Muži IV. třída sk. A

Dorost III. třída sk. A

Žáci III. třída sk. A

Přípravka - sk. A

2. - 3. 10.

neděle 10,30 h
Žatčany - Přísnotice

sobota 15,30 h
Žatčany - Podolí
sobota 15,30 h
Prace - Žatčany
neděle 9,00 h
Mokrá - Žatčany
sobota 15,00 h
Žatčany - Těšany

sobota 13,00 h
Žatčany - Blažovice
neděle 8,30 h
Vin. Šumice - Žatčany
sobota 15,00 h
Žatčany - Tvarožná
neděle 13,00 h
Měnín - Žatčany
sobota 14,00 h
Žatčany - Prace

sobota 10,30 h
Mokrá – Žatčany
sobota 13,30 h
Žatčany – Újezd
neděle 9,00 h
Rajhrad - Žatčany
Sobota 13,00 h
Žatčany - Těšany

9. - 10. 10.

Volno
neděle 10,30 h
Žatčany – Podolí B
23. - 24. 10.
neděle 10,30 h
Kobylnice B - Žatčany
30. - 31. 10.
sobota 11,45 h
Želešice B - Žatčany
6. - 7. 11.
neděle 10,30 h
l
Žatčany - Těšany B
Pozn.: Dorost hraje svá utkání na hřišti v Žatčanech pod hlavičkou Újezd u Brna B.
16. -17. 10.

Antonín Sedláček

Aerobik ve Vyškově
V sobotu 11. 9. 2004 se zúčastnila děvčata z aerobiku spolu se svými cvičitelkami
Orelských ústředních závodů ve Vyškově. Jelo celkem devět děvčat a jeden chlapec, všech
věkových kategorií. Účast byla hojná, cca 120 soutěžících z celé jižní Moravy. Soutěžilo se
ve čtyřboji a pětiboji.
Za
nejmladší se
zúčastnila Maruška
Kalvodová. I přes
menší zdravotní problémy získala ve
čtyřboji krásné 2.mís
to. Za mladší žákyně
nás reprezentovaly
Hedvika Dokoupilová
a Dita Škrháková.
Bojovaly také ve
čtyřboji. Dita Škrháková získala kov
nejcennější - 1. místo,
Hedvika Dokoupilová
2. místo. Ze starších
Naše úspěšná výprava
žákyň se umístila nej- Foto: Roman Škrhák
lépe Eliška Dokoupilová, a to na 3. místě. Z nejstarších žákyň zabodovaly Martina
Horáková – 2. místo a Mirka Cábová – 3. místo. Všechny soutěžily v pětiboji.
V samostatné disciplíně Šplh získala 2. místo Eliška Dokoupilová, za nejstarší
žákyně 1. místo Mirka Cábová a Martina Horáková 2. místo.
Odpoledne se všichni přemístili do bazénu tamního aquaparku a starší žákyně
zde pokračovaly v pětiboji plaváním. Ostatní soutěžící měli volný program a patřičně
jej využili. Pod dohledem dospělých děti vyzkoušely tobogány a do sytosti se
vyřádily. Nenechaly se zahanbit ani cvičitelky pí. Škrháková a pí Dokoupilová, které

soutěžily v petangu. Přestože soupeři byli zdatní a zkušení, dokázaly všechny
porazit. Obhájily tím loňské vítězství a ukázaly, že mají sportovního ducha.
Nutno dodat, že z počtu soutěžících, kteří se zúčastnili ze Žatčan (10 dětí), získali
šest medailí a další čtyři medaile z vedlejších disciplín. Je to fantastický výkon. Proto
všem dětem, které tak statečně bojovaly a hlavně se nebály zúčastnit, jejich
cvičitelky děkují. Ukázaly, že i tak malá obec jako jsou Žatčany, se dokáže dobře
prezentovat, zvlášť když má tak šikovné děti.
Dagmar Škrháková

Ze školní kroniky
Ničivé katastrofy - blesky, krupobití, vichřice, ohně, epidemie moru nebo
cholery, tragická úmrtí - působily našim předkům nemalá trápení a potíže. Dočítáme
se o nich v obecních a školních kronikách i v jiných dochovaných písemnostech.
Barvitě a podrobně popisuje ve školní kronice dvě z takových pohrom tehdejší řídící
učitel obecné školy Gabriel Richter, tedy očitý svědek těchto událostí. Přečtěte si
doslovný zápis v tehdejší spisovné češtině.
Velké krupobití v r. 1889
„Dne 20. srpna r. 1889 odpoledne potkalo naši a mnoho ještě dalších obcí,
počínaje od Jiřic (pozn. Jiříkovice) až po Bučovice hrozné neštěstí. Okolo 3. hodiny
odpolední zakabonila se obloha a za chvilku tak se setmělo, že ve světnici nebylo
možno čísti. Najednou zdvihl se vichor tak strašný a prudký, že jen prach pozorovati
bylo. Vzduchem tak silně hučelo a dunělo, jakoby ve vzdálí hřmělo. Dunění víc a více
se od západu blížilo, načež najednou krápě velké a kroupy padati počaly. V jedné
takřka sekundě nastal liják, padaly kroupy ledovce zvící vejce slepičího a co zastihly,
to zničily. Rachot stal se hrozným. Křidlice ze střech padaly, okna všechna proti
západu ležící i vnitř potlučena ledovci, takže v samé obci žatčanské a třebomyslické
přes 600 tabulí vytlučeno bylo. Ve školní budově staré byla všechna okna vytlučena.
Pomoci nebylo možno - kdož konečně dovede zabrániti rozkacenému živlu ničiti, co
v cestu mu přijde? Po chvíli se však vichorec s krupobitím utišil, a tu teprve bylo
možno pozorovati tu hroznou spoustu, jež krupobití způsobila. Všude pláč a nářek se
ozýval. Mnozí lomíce rukama běhali dědinou jako smyslů zbaveni a vyhlídali svých
domácích, které bouře v poli zastihla. Strašlivé bylo podívání na lid a dobytek
vracející se z pole. Nevýjimaje snad ani jediného byli všichni samá krev a boule.
Nejvíce poranění utrpěli na hlavě a rukou. Mnozí zpět vraceli se domů bez dobytka,
neboť krávy a koně při pracích polních zaměstnaní rozutíkali se na všechny strany,
jsou tím strašným rachotem poplašeni, tak že dlouho trvalo, než opět dobytek byl
pochytán a domů doveden. Kůň p. Josefa Sedláčka č. 18, který mu utekl a jedním
skokem uháněl k Začanům, zahynul v Hranečnickém potoku. Ohromné množství
ptactva a jiné zvěře bylo od kroup zabito. Tehdejší nájemce honby p. Antonín
Kundera dal zajíce a koroptve po polích posbírati a prodával pak 1 zajíce po 50
krejcarech a 1 koroptev po 15-20 krejcarech. Hůře ještě řádila bouře v jiných obcích;
tak k. p. ze spolehlivých zpráv zabito bylo kroupami v revíru měnínském přes 1.000
zajíců, tolikéž koroptví a 150 bažantů. Jeden bažant se prodával za 40-50 krejcarů.

Ničivá vichřice v r. 1890
Odpoledne po 6. hodině byly Začany a okolí zachváceny prudkou vichřicí,
která po způsobě smršti od jihozápadu s ohromnou prudkostí a silou se přihnala
a velikých škod na staveních, stromech a polní úrodě způsobila. Před bouří bylo
pozorovati zvláštní útvar mraků - vypadaly totiž jako ohnivá koule. S prvním nárazem
přihnalo se mračno písku a drobného kamení, takže nebylo možno ani prohlédnouti.
Ustrašený lid v jednom skoku hnal se domů. Sebenepatrnými skulinami vnikl písek
do stavení, takže i pobyt ve světnici byl téměř nesnesitelným. Černými mraky
probíhaly blesky ohromné délky a zvláštního světla -rázem se docela setmělo. Každý
nyní s úzkosti čekal, co se dále díti bude. Venku zatím burácel vítr zrovna děsně. Se
střech lítaly křidlice a z oken sklo, akátové stromy, jimiž ulice jest vysázena, ohýbaly
se až k zemi, praštěly, lámaly se a ulomené větve jejich zanášela vichřice daleko.
Zdálo se, že nastal soudný den. Když se bouře, provázena lijákem a kroupami,
přehnala, bylo teprve viděti spousty, kterých ohromná vichřice učinila. Na školní
budově bylo 21 tabulí v oknech vytlučeno, jedno i s rámem vytrženo. Střecha byla
velice poškozena, takže na půdu pršelo a voda stropem do učírny a bytu učitelova
protékala. V polích byly mandely, které se tam v dosti značném počtu ještě
nacházely, rozmetány, těžké snopy kroupami vytlučeny a vichřicí daleko rozmetány,
takže od pravých majitelů nebyly ani nalezeny. Který z občanů si přispíšil, měl pak
druhý den z rána větší a více mandelů než před katastrofou. Plodiny v polích, jako
kukuřice, řepa, brambory, byly od kroup potlučeny a zničeny. Podotknouti sluší, že
rolníků zdejších bylo málo proti krupobití pojištěno. “
Josef Sedláček, kronikář obce
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Foto: Libor Jaroš
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