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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás všechny pozdravil a seznámil s událostmi těchto dnů, které už 

proběhly, nebo nás čekají.
Hlavní  téma,  které  hýbe  nejen  s  Vámi,  ale  i  s  obecním rozpočtem,  je  kanalizace. 

Předpokládaný termín, kdy si budete moci Vaši kanalizaci napojit do šachty, je březen 2008. 
Firma VOD-KA ukončila až na malé nedodělky výkopové práce. V jarních měsících provede 
dosypání  sedlé zeminy,  namontuje ventily do šachet  a zkrátí  vyčnívající  oranžové trubky. 
Během zimního období  dokončí  také  montáž na přečerpávací  stanici.  Všechny tyto  práce 
mohly být hotové již v tomto roce, pokud by nedošlo ke zpoždění uvolnění dotace ze Státního 
fondu životního prostředí. Pracovní tempo na fondu je mírně řečeno pomalé. Naštěstí pro nás 
se  tak  nechová  VOD-KA,  která  provedla  výkopové  práce  na  I.  etapě  kanalizace  rychle 
a kvalitně. Zahájení II. etapy začne ihned, jakmile bude možné čerpat další dotaci z fondů EU. 
Předpokládaný termín zahájení je na jaře příštího roku.

V  návaznosti  na  dokončovací  práce  kanalizace  proběhne  také  úprava  chodníků 
a zbudování parkovacích míst pro automobily mimo vozovku. To si vyžádá nemalé náklady, 
bude to však poslední kopání v obci.

Na Malé nivě se provádí přípravy na výstavbu nové ulice dle Územního plánu obce. 



Po zbudování  komunikace  a  inženýrských  sítí  bude  v  této  lokalitě  stát  asi  32  rodinných 
domků vesnického typu. Zástavba celé ulice bude pod dohledem stavebního úřadu a obce. 
Zastupitelé  schválili  regulativy,  které  určují  dodržování  základních  pravidel  zástavby 
pro domky vesnického typu. Regulativy budou dostupné na Úřední desce, na stavebním úřadě 
v Sokolnicích a na místním OÚ.

V současné době probíhají práce na obslužných polních asfaltových cestách v našem 
katastru, které navážou na 
sousední polní cesty a cy-
klostezky.  Tyto  práce  se 
provádí  na základě  Kom-
plexní pozemkové úpravy, 
do níž spadá také výstavba 
nového mostu  přes Cezavu 
(foto  vpravo)  a  výsadba 
biokoridorů.  Finanční  po-
krytí  celého  projektu  za-
jistí  v  plné  výši  Pozem-
kový úřad. 

V  mateřské  škole 
došlo o prázdninách k vý-
měně  oken  a  venkovních  dveří.  Celá  budova,  hlavně  střecha  školky,  by  potřebovala 
rekonstrukci. Nabízí se řešení: provést nástavbu budovy se sedlovou střechou, v níž bude  
i základní škola. Provoz školy i školky by se tím značně zlevnil. Budova základní školy by 
také potřebovala značné investice do oprav. Touto problematikou se bude zastupitelstvo obce 
dále zabývat.

Umělý kopec, který vyrostl u fotbalového hřiště, srovnala firma VOD-KA tak, aby se 
na něm mohlo sáňkovat, pokud bude příznivá zima.Výška kopce ještě není konečná, naveze 
se na něj zemina také z II. etapy kanalizace. Poté se zatravní a bude součástí odpočinkového 
areálu, na který je vypracovaný projekt.

Digitální vysílání televizních programů, které se rozjíždí u nás i v okolních státech, 
bude  přijímáno  do  naší  ústředny  na  OÚ.  Do  vašich  televizních  přijímačů  však  půjde 
analogový signál. V praxi to znamená, že kdo má připojenou kabelovou televizi, nemusí dělat 
žádná další opatření ke sledování televizních programů.

Na pozemku po staré pekárně je zpevněná rovná plocha o rozměrech 12 x 13 metrů, 
která  bude  sloužit  v  zimě  pro  děti  na  bruslení  a  v létě  jako  hřiště  na  petang.  Petang  je 
společenská sportovní hra pro všechny generace. Pochází z Francie a rozšířila se do celého 
světa.

V neděli  7.  října  proběhl  na tenisovém hřišti  tradiční  turnaj  ve volejbale  O pohár 
starosty obce. Za pěkného počasí proti sobě nastoupilo šest družstev. Mimo putovní pohár  
pro vítěze vyhrála první tři družstva petangové koule, které mohou uplatnit na již zmíněném 
novém hřišti.  Dobrá  nálada  a  radost  z  pohybu,  za  přispění  Pepíčkova  řeznictví,  které  se 
postaralo  o občerstvení,  to  jsou  důvody proč  se  těšíme na  další  jarní  kolo  volejbalového 
turnaje.

Na  závěr  chci  touto  cestou  poděkovat  paní  Zdeňce  Hansové  z  Brna  a  paní  Nadě 
Dvořákové z Havířova za darování pozemku na rybníku naší obci. Paní Hansová a Dvořáková 
jsou dcerami pana Emila Zezuly, rodáka ze Žatčan. Obec má zájem na tom, aby byl rybník 
v jeho majetku a rybářské právo využívali místní rybáři, tak jak tomu bylo před léty.

Pevné zdraví a pohodu Vám přeje
Jaroslav Osička,

starosta obce



Ze zastupitelstva obce

13. zasedání dne 1.8.2007
• ZO  ukládá  starostovi  obce  dodržet 

všechny termíny prací spojené se zahá-
jením nového školního roku.

• Usnesení: ZO schvaluje poskytnout na-
rozenému  občánku  Žatčan  Michaele 
Suché dar ve výši 5.000,- Kč.

• Usnesení:  za  vodovodní  přípojku  činí 
příspěvek od občanů 4.000,- Kč s plat-
ností od 2.8.2007.

• ZO bere na vědomí: zvážit umístění par-
kovacích míst v ulici K Nesvačilce.

• Zaměstnat pracovníka v obci na 400 ho-
din veřejně prospěšných prací.

14. zasedání dne 12.9.2007
• ZO schvaluje zásadu, že 2 metry gravi-

tačního svodu přípojky do jímky bude 
hrazeno obcí. Na tento gravitační svod 
se  občané napojí  svými přípojkami  na 
svoje náklady.

• ZO  bere  na  vědomí  zprávu  starosty 
o průběhu  prací  na  podtlakové  kanali-
zaci.

• ZO  ukládá  starostovi:  zajistit  převod 
pozemku u rybníka p. č. 3157 k. ú. Žat-
čany,  který  chce  věnovat  darem  paní 
Hansová a Dvořáková obci Žatčany.

• Hledat  způsob,  jak  likvidovat  padané 
listí a další organický odpad.

• ZO bere  na  vědomí ukončení  provozu 
hostince u Severů k 31.12.2007.

15. zasedání dne 3.10.2007
• ZO schvaluje pověřit starostu obce pří-

padným uzavřením smlouvy na poskyt-
nutí překlenovacího úvěru u Komerční 
banky ve výši 10 mil. Kč.
ZO  schvaluje  obecné  regulativy  pro 
usměrňování výstavby obce dle Územ-
ního plánu.

• ZO  schvaluje  přihlásit  obec  Žatčany 
do Sdružení místních samospráv České 
Republiky za jejího člena.

• ZO bere  na  vědomí kolaudaci  polních 
asfaltových cest a nového mostu.

16. zasedání dne 22.10.2007
• ZO  schvaluje  smlouvu  č.  01870411 

o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního  prostředí  České  republiky. 
Pověřuje  starostu  obce  podpisem  této 
smlouvy.

• ZO schvaluje  splácení  úročené  půjčky 
4.402.600,-  Kč  ze  SFŽP,  čtvrtletně 
111.000,-Kč od 31.3.2008 v souladu se 
zněním smlouvy č. 01870411 o poskyt-
nutí podpory ze SFŽP.

• ZO  schvaluje  navýšení  obecního  roz-
počtu o 4.800.000,- Kč z krajské dotace 
na  podtlakovou  splaškovou  kanalizaci 
obce Žatčany – I. etapa.

• ZO bere na vědomí čištění  Hranečnic-
kého  potoka  Zemědělskou  vodohospo-
dářskou správou.

Jaroslav Osička

Krátce z obce
Humanitární sbírka

Během měsíce  října  proběhla v  naší  obci  tradiční  podzimní  sbírka starého ošacení 
pro účely  charity.  Bylo  odevzdáno  velké  množství  pytlů  s  textilem i  finanční  prostředky 
určené  na  úhradu  dopravy.  Všechny  dary  byly  vděčně  přijaty.  Děkujeme  touto  cestou 
za všechny,  kterým  tato  sbírka  pomohla  v  jejich  tíživé  životní  situaci.  S  podobnou  akcí 
počítáme i na přesrok.

Vladimíra Sedláčková



Divadelní představení v orlovně
V pátek 5. října se uskutečnilo v orlovně divadelní představení veselohry od Ephraima 

Kishona - Oddací list. V této divadelní hře se představil Divadelní spolek J. K. Tyla z Újezda 
u Brna. Četné publikum se dobře bavilo a vtipné konverzaci bouřlivě aplaudovalo. Příjemná 
pohoda večera byla podpořena prodejem výtečného burčáku o přestávce.

Vladimíra Sedláčková

Posezení u cimbálu
V neděli 11. listopadu 2007 v 16:00 hodin ve velkém sále orlovny zatančí žatčanské 

děti  hodové  pásmo,  na  které  naváže  posezení  u  cimbálu.  Hrát  bude  cimbálová  muzika 
Donava. Všichni jste srdečně zváni.

Marie Jurečková

Pozvánka na pohádku
TJ Sokol Žatčany srdečně zve na tradiční vánoční pohádku, která bude v letošním roce 

trošku netradiční, a proto nese název „Z pohádky do pohádky“.Těšte se na Jeníčka a Mařenku, 
trpaslíky, pana krále, jezinky a Smolíčka. Představení pro školy se budou konat 13. a 14.12., 
pro ostatní veřejnost v neděli 16.12. Přijďte se s dětmi a s malými herci příjemně pobavit.

Eva Stiborová

Mateřská škola Sluníčko
Školní  rok  2007/2008  jsme  zahájili  3.9.2007 celodenním  provozem  a návštěvou 

hudebního  představení  zná-
mých Tetin  v naší  ZŠ, kde 
jsme společně přivítali letoš-
ní prvňáčky ve školních la-
vicích. Do naší MŠ nastou-
pila nová paní učitelka Zdeň-
ka  Hrdličková.  V letošním 
školním  roce  máme  přihlá-
šeno  celkem  28  dětí  (15 
chlapců a 13 dívek). 
V  měsíci  říjnu  jsme 

navštívili společně s MŠ 
Těšany  hudební  před-
stavení  v divadle  Bolka 
Polívky „Kamarádi v di-
vadle“, a také pohádko-
vé  pásmo  v  žatčanské 
ZŠ. Během celého roku 
plánujeme  spoustu  akcí 
pro  děti,  rodiče  a  vše-
chny  kamarády MŠ, 
např.  sportovní 



odpoledne na školní zahradě, den otevřených dveří v MŠ, návštěvy divadelních představení 
v  Brně,  Těšanech  
i Žatčanech, od ledna roku 2008 plavání pro zájemce v Blučině a v neposlední řadě školku 
v přírodě na konci školního roku.

Michaela Kozáková, vedoucí učitelka

Ze školy

Milí rodiče, vážení občané,
rozběhl se nový školní rok, a tak jsem se zamyslela nad tím, že i naše vesnická škola si 

zaslouží informovat veřejnost o své činnosti. Často se říká: Co dá taková škola na vesnici 
mému dítěti do života? Nic, je lepší dát je do školy ve městě. A je rozhodnuto. Rozhodují 
však rodiče dětí správně? Trochu se nad touto otázkou zamysleme. A možná změníme svůj 
názor. Základní škola a mateřská škola Žatčany se má čím chlubit. Děti sem chodí rády, mají 
zde stejné podmínky vzdělávání a mimoškolní aktivity jako děti ve městě. Možná by jim  
i leckterá městská škola záviděla. Nevěříte? Dovolte mi nahlédnout do harmonogramu akcí 
školy.

Tak třeba zájmové činnosti dětí: pohybové hry v mateřské školce pod vedením slečny 
učitelky Kozákové, angličtina v mateřské školce se slečnou učitelkou Rochlovou, logopedická 
prevence  paní  učitelky  Hrdličkové,  počítačový  kroužek  se  slečnou  učitelkou  Kozákovou, 
výuka  anglického  jazyka  na  základní  škole  paní  učitelky  Hauserové,  plavecký  výcvik, 
lyžování  s paní  ředitelkou  Opavskou.  Výběrem kroužků  to  rozhodně  nekončí.  V průběhu 
školního  roku  proběhne  spousta  zajímavých  akcí  jak  v mateřské,  tak  v základní  škole. 
Aktivity  ve školní družině jsou letos tématicky zaměřeny na putování  po celé zeměkouli. 
Výčet všech aktivit by byl hodně dlouhý.

Ve škole i ve školce došlo k personálním změnám. Paní učitelku Cábovou vystřídala 
v mateřské školce paní učitelka Hrdličková, která se svou logopedickou prací navíc nad rámec 
práce učitelky bude jistě pro školu i obec přínosem. V základní škole nám místo paní učitelky 
Wolfové  přibyly  dvě  nové  učitelky.  Paní  učitelka  Hauserová  pečuje  o  výuku  spojeného 
druhého a třetího ročníku a slečna učitelka Rochlová o naše prvňáčky. Čtvrtý a pátý spojený 
ročník je v péči paní ředitelky Opavské a paní učitelky Hegerové.

Pro  děti  školy  děláme,  co  je  v našich  silách.  Tak  jak  to  umíme  nejlépe.  A  také 
k hrdosti obce, která nám za pomoci rodičů, sponzorů a obecního úřadu vychází hodně vstříc. 
Má zájem na tom, aby škola fungovala ve prospěch obce, rodičů i dětí. Ještě stále si myslíte, 
že vesnická škola vzdělává děti  na nižší  úrovni než ve městě?  Pokud ano,  tak se mýlíte. 
Všechno funguje, jenom se o tom málo ví a píše. Přijeďte se k nám podívat a přesvědčíte se 
o tom, že naše žatčanská škola hrdě konkuruje městským školám a svým rodinným přístupem 
mnohé školy strčí s přehledem do kapsy.

Mgr. Monika Opavská, 
ředitelka školy

Ze sportu

5. ročník MISS AEROBIC

Letošní  soutěž  MISS  AEROBIC  byla  velmi  početná.  Sešlo  se  celkem  5  jednot: 
Žatčany, Obřany, Pozořice, Zlín a Praha-Dobříš. Konkurence byla velká, ale naši závodníci se 
nezalekli a bojovali ze všech sil. Celkem se soutěžilo ve čtyřech disciplínách – cvičení podle 
lektorky, volná disciplína, hlavní tanec a povinné cviky. Pro některé závodníky bylo velmi 



těžké vymyslet volnou disciplínu tak, aby co nejvíce zaujala porotu. Viděli jsme např. břišní 
tance,  hry  na  flétnu,  housle,  kytaru,  zpěv  nebo  balet.  Nejvíce  porotu  zaujal  balet  Elišky 
Dokoupilové,  která  udělala  krásnou  tečku  za  tímto  vystoupením,  a  také  potvrdila  svoje 
vítězství. Naši závodníci se letos umístili takto:

nejmladší kategorie 3-8 let:
3. místo Zdislava Jurečková
4. místo Emilie Dokoupilová
5. místo Anna Kalvodová
6. místo Šárka Damborská
7. místo Julie Kalvodová
8. místo Jakub Koudelka
9. místo Veronika Kalvodová
10. místo Karolína Jurečková

starší kategorie 9-13 let:
8. místo Hedvika Dokoupilová

16. místo Magda Bínková
17. místo Dita Škrháková
18. místo Marie Kalvodová

22. místo Nikol Krejčí
24. místo Aneta Báderová
25. místo Aneta Soukupová
26. místo Tereza Sýkorová

nejstarší kategorie 14-17 let:
1. místo Eliška Dokoupilová

Děkujeme  našim  sponzorům: 
Pepíčkově uzenářství, p. Březinové a firmě 
Elseremo z Újezdu.

Poděkování  patří  také  porotě:  
p.  Škrhákové,  p.  Michlovi,  sl.  Kurcové  
a sl. Cábové, dále obsluhujícím p. Sedlá-
čkové,  p.  Dolákové,  p.  Gregorové  a  p. 
Dokoupilovi za technický servis a  také všem 
ostatním, kteří se zapojili při úklidu a chystání 
této velké akce.

Za TJ Orel ředitelka soutěže Zdenka 
Dokoupilová 

Nejmladší účastník soutěže – Veronika Kalvodová

Z historie
V  seriálu  o  historii  žatčanských  ulic,  domů  a  obyvatelích  základními  údaji 

pokračujeme podrobnějšími informacemi o jednotlivých ulicích.

Ú J E Z D S K Á 
Název
Ve Vlastivědě moravské z roku 1910 sepsané Augustinem Kratochvilem se dočítáme, 

že  tato  ulice  byla  pojmenována  NOVÁ  nebo  také  ÚJEZDSKÁ.  Název  Nová  vychází 
ze skutečnosti, že z letech 1897 - 1901 byly po levé straně ulice postaveny nové domy číslo 
71 - 77, předtím tam bylo pole. Také se jí lidově říkalo KOZÍ, pravděpodobně proto, že se 
v tamních  chaloupkách  hojně  chovala  tato  domácí  zvířata.  Názvy Nová nebo Kozí  se  už 
neužívají, teď jí říkáme Újezdská (K Újezdu).

Poloha
Ulice začíná v oblouku křižovatky státní silnice do Újezda, po levé straně končí nově 

přestavěným domem z  bývalé  zámečnické  dílny  Richarda  Osičky,  po  pravé  straně  končí 
domem číslo 59 (Miroslav Tichý), potom následuje park na Dolech. Ulice je plně zastavěna. 



Historie zástavby
nové domy         domy celkem     čísla  

do roku 1771 nestál v ulici žádný dům
1790 3   3 32,33,34 - po pravé straně
1890 3   6 47,57,59 - po pravé straně
1921 1   7 69 - po pravé straně
1921 10 17 nová výstavba po levé straně

70,71,72,73,74,75,76,77,84,85
1950 x 17 žádná výstavba
2006 6 23 281,292,296,297,299,301  

                                                                      - 2        domy č. 73 a 77 zbořeny
                                                                       21

Do roku 1921 byla ukončena výstavba všech domů po pravé straně ulice, začátkem 20. sto-
letí vzniklo na levé straně 10 nových domů. Nová výstavba na bývalém hřišti na kopanou 
začala v roce 1976, bylo postaveno 6 jednoposchoďových vilek. Ulice je nyní plně zastavěna.

Současnost
V roce 2006 je v ulici 21 domů, z nich je 14 trvale obydlených s 49 obyvateli, 7 domů 

je neobydlených, 2 domy byly zbořeny (č. 73 a 77).
Při náletu v roce 

1945 vyhořely 2 domy
Při  přechodu fron-

ty  týden  před  osvobo-
zením  obce,  15.  dubna 
1945,  zaútočilo  sovětské 
letectvo na pozice němec-
kých vojsk  soustředěných 
přímo v naší obci. Při ná-
letu vyhořel domek Václa-
va Lauterbacha č. 74 a sta-
řečka Oharka č. 75. 

Podnikání
V minulosti byl na 

č.  84  obchod  smíšeným 
zbožím Boženy Sedláčko-
vé a na č. 76 krejčovství hluchoněmého Josefa Vágnera. Po roce 1989 má na č. 75 stolařství 
Zdeněk Vágner. Dagmar Sýkorová z č. 292 podniká na bývalém OÚ č. 93 a v provozovně 
v Blučině v oboru sportovního odívání, na konci ulice stojí nová zámečnická dílna Jaroslava 
Osičky a jeho syna Richarda. 

Doly
Jak  už  bylo  zmíněno,  za  posledním domkem po pravé  straně  silnice  k  Újezdu  se 

stékaly dešťové vody z horní části obce do dvou rybníčků. Většímu, podél státní silnice, se 
říkalo Velké Doly, menšímu jižně za ním, odděleného hrází, Malé Doly. Oba byly propojeny 
betonovým potrubím. Z Velkých Dolů odtékala při zvýšené hladině voda kanálem pod silnicí 
do bývalé mlýnské strouhy.

Na hrázi kolem silnice bylo stromořadí, na protější stráni hustý porost akátů a keřů. 
Za strání vedla polní cesta a za ní se začala stavět pravá strana nově vznikající ulice Kousky. 
Ve Velkých Dolech se  v  letních  měsících  dalo  ještě  do  roku 1945 koupat,  ale  dno bylo 
bahnité, voda sahala po pás. Také byly využívány zemědělci, např. k namáčení slaměných 
povřísel  o  žních,  umývání  koní  či  k  zatahování  rozeschlých lejt  na močůvku.  V zimě se 
na Dolech bruslívalo a hrával se hokej, Malé Doly patřily dětem. Až dosáhl led určité síly, 



ledovalo  se,  tzn.  že  přišli  najatí  dělníci  místního  řezníka  Bohumila  Kalvody  a  sekyrami 
vysekávali ledové kvádry a odváželi je povozem do jeho prostranné chladírny masa. Led se 
v chladírně dařilo uchovávat až do jara. Druhý řezník v obci Josef Poláček v Třebomyslicích 
měl pro tento účel vyhrazen Hranečnický rybník.

Doly byly od hřiště na kopanou odděleny státní silnicí na Újezd. Při utkáních se často 
stávalo, že míč spadl do Dolů. Než se podařilo míč z vody vylovit, musela být hra přerušena 
(chudý sportovní klub na druhý míč neměl).

Doly byly v roce 1961 při rekonstrukci silnice na Újezd (nový most, napřímení silnice, 
asfalt) zavezeny zeminou z rozebraného kopečku před křižovatkou k sokolnickému nádraží. 
Ještě před tím bylo na Dolech položeno potrubí dešťové kanalizace ulice Kousky. V roce 
1975 vysázeli myslivci na Dolech park, v posledních letech je pravidelně udržován. 

Obecní mostní váha
Na konci ulice, přibližně tam, kde teď stojí dům Jaroslava Osičky, vybudovaly v roce 

1940 společně  Žatčany a  Třebomyslice  podle  stavebního  plánu  zednického  mistra  Josefa 
Rujbra z Třebomyslic obecní váhu. Sloužila zemědělcům k vážení dobytka a zemědělských 
produktů. Váhu obsluhovala paní Otřísalová z hostince přes silnici naproti. Po založení JZD 
v roce 1950 až do vytvoření nového hospodářského střediska ve Dvoře (1956) používalo váhu 
družstvo. Potom byla váha zbořena.

Hřiště na kopanou
Fotbalové hřiště na Stání si zřídil Sportovní klub v roce svého založení 1921. Hřiště se 

rozprostíralo  směrem od silnice  podél  stodol  do míst  dnešních  garáží.  Jedna  branka byla 
postavena u silnice na Újezd, tedy ve stavební čáře ulice Újezdské. Přes severní část hřiště 
vedla veřejná záhumenní cesta a stávalo se, že se muselo utkání i přerušit, aby povoz mohl 
po cestě projet. O žních se na hřišti mlátilo obilí. Hřiště bylo malé, nevyhovující. V roce 1949 
se  fotbalistům splnilo  přání  mít  hřiště  odpovídající  jejich  představám. Byla  jim  přidělena

parcela  pod  kostelem, po úpravách se  10. dubna 1949 na novém  hřišti  hrálo první
 utkání.  Staré hřiště  nebylo  řadu roků nijak  využíváno,  až v roce 1974 prodal  MNV 
pozemek na stavební parcely.

Josef Sedláček, kronikář
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