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Divadelní představení Z pohádky do pohádky (prosinec 2007)                                    foto: Ondřej Ryba 
 
 
Vážení občané, 
dovolte mi, abych Vás pozdravil a seznámil Vás v novém vydání obecního zpravodaje 
s úkoly, které nás v dohledné době čekají. 

Hlavní téma, které se nás dotýká, je kanalizace. Koncem března, pokud to počasí 
dovolí, můžete začít napojovat na kanalizační řád své domovní přípojky, spadající do I. etapy 
stavby kanalizace. Nejzazší termín připojení je do konce tohoto roku. Nedodržení připojení se 
do jímek v termínu by znamenalo částečné nebo úplné vrácení dotace. Tato možnost však 
nepřipadá v úvahu. Věřím, že se k připojení na kanalizační síť postavíte zodpovědně 
a do konce roku tuto povinnost splníte. O všech podrobnostech o připojování se do šachet 
budete včas informováni. Na bezporuchový provoz kanalizace budou dohlížet dva místní 
občané - zaměstnanci VOD-KY, kteří budou vybráni z uchazečů o tuto práci na základě 
výzvy obecního zastupitelstva. 

Další akce, která již byla zahájena, je nástavba mateřské školy s prostory pro školu 
základní. Rozhodnutí zastupitelstva obce zastřešit mateřskou školu s nástavbou pro ZŠ vyřeší 
hned tři problémy, které před námi stojí. Do rovné střechy MŠ zatéká, náklady na vytápění 
obou škol se sníží na polovinu a hlavně starou základní školu bude možné výhledově opravit, 
aniž by muselo dojít k přesunutí žáků do okolních obcí. Naše děti by se jen stěží vracely 



zpátky do lavic v plném počtu a škola by mohla zůstat pro malý počet žáků uzavřená. Projekt 
nástavby mateřské školy zpracovává v současné době firma A 77 - ARCHITEKTI, která 
vyhrála výběrové řízení. Projekt se stavebním povolením bude přiložen do 31.3.2008 
k žádosti o dotaci z evropských fondů. Dotace pokryje 85% všech nákladů stavby. 

Projekt, který je prvním krokem k výstavbě nové ulice v lokalitě Malá niva, dal 
vypracovat a také ho uhradí p. Karel Hrouzek. V nové ulici vyroste asi 32 domů. Majitelé 
budoucích stavebních parcel převedli na obec bezplatně pozemek pro komunikaci 
a inženýrské sítě. Další spoluúčast stavebníků na nákladech spojených se stavbou silnice 
a inženýrských sítí bude ošetřena smluvně. 

V lednu jsme také podali žádost o dotaci na výsadbu biokoridoru prostřednictvím 
agentury FONTES na Státní fond životního prostředí ČR. Pás stromořadí v hodnotě 2 mil. Kč 
bude vysázen ještě v letošním roce směrem od Starého lesa k Újezdu. Dotace pokryje 90% 
všech nákladů, záruka na výsadbu biocentra je tři roky. Další stromořadí bude letos vysázeno 
mezi řekou Litavou a novou asfaltovou polní cestou, která vede podél řeky. 

Poplatek za odvoz odpadu z popelnic zůstane zatím nezměněn, činí 400,- Kč na osobu 
za rok, poplatek za kabelovou televizi se však navýšil na 80,- Kč za měsíc. Důvodem 
navýšení je přechod z analogového vysílání na digitální. Kabelový rozvod po obci bude 
digitální i analogový. Náš kabelový rozvod také umožňuje připojit se na internet. Zájemci 
o tuto službu se mohou přihlásit u p. Zdeňka Sýkory ml., nebo u firmy VIVO (www.vivo.cz, 
tel. 603 199 000), která internet provozuje. 

Zmínil jsem jen hlavní témata prací, která jsou v současné době nejvíce aktuální. Další 
informace o dění v obci můžete získat také na Úřední desce, nebo na zasedáních obecního 
zastupitelstva, které je veřejné a mohlo by být vysíláno i v přímém přenosu na místním 
infokanále, jak to navrhují někteří z Vás. 

Do příštích dnů Vám přeji hlavně pevné zdraví, pohodu a hodně sil při kopání přípojek. 
Jaroslav Osička, starosta obce 

 
Ze zastupitelstva obce 

 
 
17. zasedání dne 5.12.2007 

• ZO schvaluje dodatek smlouvy o dílo 
č. 2 s firmou VOD-KA o prodloužení 
termínu dokončení I. etapy splaškové 
kanalizace o 6 měsíců a poslání spolu 
s žádostí o prodloužení termínu na 
SFŽP ČR. 

• ZO schvaluje obecně závaznou vy-
hlášku č.1/2007 o poplatku za odpady 
s platností od 1. 1. 2008. Poplatek činí 
400,- Kč na občana. Děti do věku 
15 let jsou od poplatku osvobozeny. 

• ZO schvaluje udělit peněžní dar 
5 000,- Kč narozenému občánku Žat-
čan, Stele Čadové. 

• ZO schvaluje obsah textu kroniky 
obce za rok 2007 zpracovaný kroni-
kářem p. Josefem Sedláčkem. 

• ZO schvaluje navýšení měsíčního 
poplatku za kabelovou televizi na 80,- 
Kč za přípojku, z důvodu digitalizace 

televizního signálu a možnosti rozší-
ření programů. 

• ZO schvaluje záměr odkoupit parcely 
č. 3081, 3147 a 3170 k. ú. Žatčany 
o celkové výměře 1391 m2 od Jiřího 
Pohanky z Kladna. 

 
18. zasedání dne 20.12.2007 

• ZO schválilo návrh rozpočtu obce 
Žatčany na rok 2008. 

• ZO schválilo rozpočtový výhled obce 
Žatčany na rok 2008 – 2012. 

• V nezávazné debatě se zastupitelé 
shodli na potřebě pořízení maximál-
ního počtu projektů na rozvoj obce, 
které jsou prvním krokem k získání 
dotací ze strukturálních fondů EU. 

 
19. zasedání dne 9.1.2008 

• ZO schvaluje rozpočet obce Žatčany 
na rok 2008. 



• ZO schvaluje zpracování projektu na 
nástavbu ZŠ na mateřské škole, před-
ložit žádost o dotaci a zahájit stavební 
práce na budově v nejbližším možném 
termínu. 

• ZO schvaluje pověřit firmu FONTES 
předložením žádosti na dotaci u SFŽP 
ČR, na výsadbu biokoridoru Krátké 
díly, k. ú. Žatčany. 

• ZO schvaluje záměr zpracovat projekt 
na komunikace a inženýrské sítě v bu-
doucí ulici na Malé nivě, k. ú. Žatčany 

 
20. zasedání dne 13.2.2008 

• ZO schvaluje podat žádost na dotaci 
z Programu rozvoje venkova na čás-
tečné finanční pokrytí projektu 
Nástavba mateřské školy. 

• Starosta informoval zastupitele o prů-
běhu prací na kanalizaci. Napojování 
přípojek občany začne v jarních 
měsících, hned jak to počasí dovolí, 
asi koncem března, nebo začátkem 

dubna. V dohledné době budou pomo-
cí infokanálu osloveni místní zájemci 
o údržbu provozu kanalizace. 

• ZO schvaluje uvolnit z obecního roz-
počtu na provoz kanalizace částku 
30 000,- Kč měsíčně, ze které budou 
vypláceny mzdy pro dva údržbáře, 
každému 6 000,- Kč platu hrubého. 

• ZO pověřuje starostu obce podpisem 
Smlouvy o dílo na projektovou doku-
mentaci Nástavba MŠ Žatčany, mezi 
obcí a firmou A77 architekti. 

• ZO schvaluje udělit příspěvek 5 000,- 
Kč narozenému občánku Žatčan, 
Daniele Adamové. 

• Z důvodu padání suchých větví bude 
ještě v tomto období vegetačního kli-
du provedeno zmlazení topolů na fot-
balovém hřišti. 

• ZO schvaluje průběh i výsledky 
inventarizace hospodářských prostřed-
ků obce ke dni 31.12. 2007. 

Jaroslav Osička 
 

 

Krátce z obce 
 

Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Žatčany za rok 2007 
 

V období od 1.1.2007 do 31.12.2007 byly spáchány v teritoriu obce Žatčany tyto 
trestné činy: 

• krádeže věcí z vozidel a součástek vozidel – 2 případy 
• krádeže vloupáním do objektů firem a garáží – 1 případ 
• krádeže vloupáním do rodinných domů, firem, novostaveb, stavebních buněk a rekreač-

ních chat – 2 případy 
• krádeže prosté – 1 případ 
• ostatní trestná činnost – 3 případy (poškozování cizí věci, požáry a domácí násilí) 

Žádáme občany, aby si zabezpečili řádně svůj majetek, nenechávali v autech cennosti 
a všímali si cizích osob pohybujících se v obci a tím předcházeli vzniku trestné činnosti. 

Jaroslav Osička 
 

Upozornění pro občany 
 
Městský úřad Židlochovice, odbor sociálních věcí upozorňuje všechny příjemce 

příspěvku na péči, že došlo k novelizaci zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
na základě které jsou povinni: 

• písemně ohlásit den nástupu a den ukončení pobytu ve zdravotnickém zařízení, nebo 
jiném pobytovém zařízení 

• písemně ohlásit změny poskytovatele pomoci a další případné změny 
• ohlásit úmrtí pečované osoby 

Jana Jašová 



Statistika za rok 2007 
 
Celkový počet obyvatel k 1.1.2007          767 Počet přistěhovaných                                  9 
Celkový počet obyvatel k 31.12.2007      765 Počet odstěhovaných                                10 
  z toho muži                                              316 Počet narozených dětí                                 6 
  z toho ženy                                              330 Počet úmrtí                                                  7 
  z toho děti do 15 let                                119 Počet sňatků                                                6 

 
 

Firma VOD-KA a. s. přijme dva servisní pracovníky na údržbu 
podtlakové splaškové kanalizace v Žatčanech. Požadavky – manuální 
zručnost a odpovědný přístup k práci. Plat: 6 000,- Kč hrubé mzdy 
za měsíc. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě. 

Jaroslav Osička 
 
 
 
 

 
 
Dne 16. ledna 2008 zemřel ve věku nedožitých 96 let náš nejstarší rodák MUDr. Jan 

Fiala z Jindřichova Hradce. Narodil se 19.8.1912 v rodině rolníka Tomáše Fialy na čísle 14, 
kde do své smrti soukromě hospodařil jeho bratr Josef (vedle Čumpů).  

Pan doktor Fiala žil v Žatčanech až do ukončení studií, potom vykonával lékařskou 
praxi v různých místech republiky, jako důchodce žil s manželkou u syna v Jindřichově 
Hradci. Měl k naší obci vřelý vztah, v novinových článcích a rozhovorech nikdy neopomenul 
svoji rodnou ves připomenout. Se starosty obce a kronikářem byl ve stálém písemném styku. 
Býval po všech strán-
kách velice aktivní (re-
žíroval divadla, obnovil 
v Čechách chov výmar-
ských ohařů, organizo-
val charitativní činnost, 
zpíval v pěveckém  
i chrámovém sboru 
a pod.), životní elán ho 
neopustil po celý život. 
Poznal mnoho umělců, 
spisovatelů, duchov-
ních, politiků, mimo 
jiné vystavil ohledací 
list zesnulého prezi-
denta Dr. Edvarda Be-
neše, poté byl ošetřu-
jícím lékařem a příte-
lem rodiny Hany Bene-
šové, vdovy po prezidentovi.   MUDr. Jan Fiala s manželkou Annou v roce 2004 

Zemřel náš nejstarší rodák MUDr. Jan Fiala 



V roce 1994 uspořádal pro naše občany v orlovně besedu se vzpomínkami na setkání  
s významnými osobnostmi ve svém životě. Od roku 1940 byl členem Československého 
červeného kříže (ČČK), uskutečnil mnoho přednášek a besed pro své pacienty a pro členy 
organizace, učil na kurzech a školeních první pomoci. Za celoživotní spolupráci s ČČK mu 
bylo v roce 2006 uděleno nejvyšší vyznamenání ČČK - Medaile Alice Masarykové.  

MUDr. Fiala oslavil v roce 2005 s manželkou Annou diamantovou svatbu (60 let), 
mají 3 děti, 7 vnoučat a 2 pravnoučata. Přes svůj vysoký věk každoročně přijížděl do rodiště 
navštívit rodný dům, hrob rodičů a přátele. Naposledy přijel do obce v září loňského roku, 
velice ho potěšilo a dojalo, když právě při návštěvě hřbitova slyšel vyzvánět při svatbě 
Ludmily Hlouchové naše kostelní zvony. MUDr. Fiala je naším významným rodákem. 

Josef Sedláček 
  

 

Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů 
 

 Loňský rok byl poměrně bohatý na akce a události. Náš sbor ke dni 1.1.2008 čítá 
56 členů, 2 soutěžní družstva a 12 členů zásahové jednotky. Výbor se často schází 
k projednávání a zajištění všech úkolů. V rámci okrsku se pravidelně zúčastňujeme všech 
aktivit. 
 Během 16 zásahů a 2 technicko-taktických cvičení bylo odpracováno více jak 300 

hodin. Další čas byl 
věnován čištění a sušení 
hadic, opravě a údržbě 
techniky a technickým 
prohlídkám vozidel. Ab-
solvováním školení veli-
telů a strojníků si někteří 
z našich řad doplnili 
kvalifikaci. 
 Naše jednotka 
opakovaně zasahovala 
při požáru briket 
v areálu ZD v Újezdě  
u Brna, dále zasahovala 
při vyprošťování vozi-
del, při požáru Halmovy 
stodoly, při požáru 

Požár haly       Foto: Oldřich Tichý     strniště u Otmarova, při 
požáru slámy na poli u Nesvačilky, při požáru porostu v poli u Telnice, při požáru stohu 
v Těšanech, apod. Zúčastnili jsme se technicko-taktických cvičení na zchátralých objektech 
na Jalovisku a v Penzionu v Újezdě u Brna. 
 V březnu loňského roku se naši zástupci zúčastnili setkání starších hasičů našeho 
okrsku v Moutnicích. Proběhlo zde přátelské posezení a seznámení s činností sborů. Při akci 
Pochod do Starého lesa byla prezentována naše technika. Poměrně velkým úkolem bylo 
uspořádání a zajištění 1. kola soutěže v Požárním sportu, a také postup našeho družstva 
do II. okresního kola, které se konalo v Přísnoticích. Zde v kategorii mužů naše družstvo 
obsadilo 8. místo a družstvo děvčat 2. místo se ztrátou na vítěze 14 vteřin. Velkou radost nám 
udělalo vítězství Jany Opluštilové, která zvítězila v přeboru jednotlivců. V roce 2006 v této 
kategorii zvítězila Ester Nováková. Družstvo děvčat se zúčastnilo Memorialu por. Jaroslava 
Garguly. V požárním útoku obsadilo 4. místo. Při krajské soutěži jsme vypomáhali jako 
rozhodčí a při doplňování vody při požárním útoku. 



 V naší obci jsme provedli zalévání trávníku a vytažení 3 poklopů ze studny u hřiště. 
V říjnu Česká televize Brno v naší hasičské zbrojnici natočila část pořadu Dobré ráno na téma 
Voda jako živel. 

Na závěr chci poděkovat všem členům, kteří obětavě pomohli při požárech a další 
činnosti sboru. 

Oldřich Tichý, 
zástupce velitele a starosta okrsku 

  
Pozvánka do knihovny 

 
 Nabídku knih v naší knihovně v roce 2007 obohatil nákup 57 nových knih, z toho 
41 pro dospělé a 16 pro děti, a také přispěl výměnný fond, který nám zapůjčil 252 krásných 
a zajímavých knih. Celkem knihovna nabízí 3154 knih, z toho 647 naučných a 2507 zábav-
ných. Registrováno bylo 70 čtenářů. Během roku zavítalo do knihovny 417 návštěvníků 
a vypůjčili si 2485 knih. V knihovně je široký výběr časopisů a je zde možnost zdarma užívat 
internet. 

Upozornění čtenářům: prosím čtenáře, aby nosili s sebou menší finanční obnos 
pro případné zaplacení čtenářského poplatku (roční poplatek pro dospělé je 40,- Kč, roční 
poplatek pro děti do 15 let 20,- Kč) a upomínek, které vybírám bez písemného upozornění!  

Výpůjční lhůta pro knihu je 1 měsíc, pro časopis 3 týdny.   
1. upomínka 10,- Kč – po 2 týdnech překročení výpůjční lhůty 
2. upomínka 20,- Kč – po 4 týdnech překročení výpůjční lhůty 
3. upomínka 40,- Kč – po 6 týdnech překročení výpůjční lhůty 

Děkuji a těším se na Vaši návštěvu.  
Miluše Lengálová, knihovnice 

 

Kulturní a společenské akce 
 

Divadelní představení Z pohádky do pohádky 
 

Jak už se stalo tradicí, na 
sklonku minulého roku zahrály 
děti TJ Sokol pro své spolužáky, 
rodiče a ostatní návštěvníky 
vánoční pohádku, kterou shlédlo 
celkem 863 diváků z obce a ze 
7 okolních mateřských a základ-
ních škol. Byly to vlastně 3 krát-
ké, na sebe navazující pohádky, 
ve kterých účinkovalo celkem 
17 dětských herců. Herci se 
scházeli na zkoušky od září do 
prosince dvakrát, někdy i třikrát 
týdně, což obnáší zhruba 70 
hodin nacvičování. K tomu je 
třeba připočítat desítky hodin 
práce režisérek a dalších ochotných pomocníků, kteří hercům zajišťují zázemí a dobré 
podmínky pro jejich činnost. Věřte, že je to často nadlidský úkol dokázat skloubit hodinu 
zkoušky pro tolik dětí a vypilovat představení do konečné podoby. O to větší radost pak 
všichni máme z každého potlesku a pochvaly, které se dětem dostane a jsou šťastné, když 



v hledišti vidí rodiče, babičky, sourozence a kamarády, kterým mohou předvést výsledek 
svého snažení.  

Dá se říct, že Žatčany jsou 
vedle Blučiny jedinou obcí 
v širokém okolí, kde se dětské 
divadlo nacvičuje. Je dobré, že se 
nám daří i v podmínkách malé 
vesnice nabídnout našim dětem 
kvalitní mimoškolní činnost, která 
je vedením obce podporovaná  
a oceňovaná. Na závěr bychom 
všichni chtěli poděkovat třem 
odcházejícím herečkám: Jarmile 
Horákové, Barboře Lorencové  
a Lucii Sedláčkové a popřát jim, 
aby pro ně i nadále zůstalo divadlo 
múzou, která je bude v životě 
doprovázet.  

Eva Stiborová 
 

Amatérské divadlo v Žatčanech 
 

V obci je od roku 1972 činný dětský divadelní soubor při TJ Sokol Žatčany. 
Každoročně sehraje jednu pohádkovou hru, do roku 2000 nacvičil 19 her (48 představení). 
V posledních letech uvádí představení i pro žáky okolních škol. 

Loutkové divadlo začíná od r. 2000 hrát skupina dospělých ochotníků TJ Orel 
Žatčany. Zatím sehráli 2 pohádky v 5 představeních. 
 Ochotnické soubory mívaly v obci bohatou tradici. Divadla hrávali Sokolové, Orlové, 
divadelní odbor měl také Sportovní klub, za Protektorátu hrával Orel pod Spolkovým domem, 
po únoru 1948 zase pod Sborem dobrovolných hasičů. V 60. letech byl dokonce v obci 
založen a krátkou dobu působil samostatný divadelní spolek ,,Mrštíkovo divadlo“, sehrál asi 
3 divadelní představení. Přesné počty uvedených her nejsou známy. Uvádíme jen období, 
která jsou doložena zápisy spolků: 
 Nejaktivnější býval SOKOL . Podle záznamu jejich kronikáře sehráli od založení 
spolku v r. 1910:                 v letech  1911 – 1913 7 divadelních her 
     1914 – 1918 22 divadelních her 
     1919 – 1930 80 divadelních her 
     1945 – 1950 17 divadelních her 
     1947 – 1950 30 loutkových představení 

Od roku 1972 se věnuje dětským divadelním představením (viz výše). 
V kronice SOKOLA je uvedeno, že za rok 1920 bylo sehráno neuvěřitelných 

12 představení. Až do postavení sokolovny v r. 1924 se hrávalo v hostinci, v přírodě 
a dokonce i na dvorech zemědělských stavení. 

Divadelní ochotníci ORLA , založeného v obci r. 1921, sehráli  
  v letech  1926 – 1934 11 divadelních her 
     1940 – 1944 16 divadelních her 
     1946 – 1949 19 divadelních her 
     1946 – 1948 3 loutková představení 
Ze zápisů ORLA vyplývá, že např. v roce 1943 sehráli 7 her (pod Spolkovým domem), v roce 
1946 8 her a 7 her v roce 1947. 



 Oba spolky hrávaly divadla i mimo uvedená období, ale záznamy se nedochovaly. 
Taková četnost her vyplývá, kromě spolkového nadšení, z toho, že divadlo bylo hlavním 
zdrojem příjmů k financování stavby sokolovny a orlovny. Poválečná aktivita ORLA sloužila 
k získání peněz na přístavbu budovy. Nemalou roli v ochotnické činnosti hrála i zdravá 
soutěživost obou spolků. SPORTOVNÍ KLUB  založil divadelní odbor v roce 1932 a do roku 
1943 sehrál 9 divadelních her. Počty sehraných divadelních her pod hlavičkou HASIČI  
nejsou přesně zjistitelné, dají se počítat na desítky. 
 Konec spolkovému životu a divadelnímu nadšení přinesl rok 1948. Až v roce 1972 
začal SOKOL s dětskými divadelními představeními a po roce 1989 se začíná probouzet 
OREL. 

Z podkladů kronikáře SOKOLA, z vlastních zjištění ze zápisů a pokladních knih 
ostatních spolků sestavil v roce 2001  

Josef Sedláček, kronikář 
 

Dětský divadelní soubor Sokola sehrál od roku 1972  
26 pohádek v 73 představeních 

 
Dětská divadelní představení se začala v Sokole hrávat pravidelně od roku 1972. 

Vytvořila se tradice, která je pozoruhodná nejen pro obec, ale poslední dobou i pro širší okolí. 
Od roku 1996 se totiž uskutečňují 
v týdnu kolem poloviny prosince 
představení pro mateřské školy 
a nižší stupeň základních škol 
z okolí, následující neděli pro 
místní děti a občany. Na školní 
představení přijíždějí za dopro-
vodu pedagogického dozoru děti 
z 8 - 11 vesnic. Jednu hru tak 
uvidí až kolem tisíce návštěv-
níků. Poslední po-hádka v prosin-
ci roku 2007 bylo v pořadí již 
dvacátéšesté představení. 

V uplynulých deseti le-
tech byly sehrány tyto pohádky: 
 Čertův švagr (1998), 
Hastrman a detektivové (1999), 
Jak se stal Rumcajs loupežníkem     O vyměněné princezně (2005)       Foto: Ondřej Ryba 
(2000), Jak měl Rumcajs Cipíska (2001), Čarodějnická pohádka (2002), Tři zlaté vlasy děda 
Vševěda (2003), Loupežník Buribura (2004), O vyměněné princezně (2005), Strašidlácká 
pohádka (2006), Z pohádky do pohádky (Ach ty konce pohádek, Pokažená válka, 
O Smolíčkovi, 2007).  

Pravidelní návštěvníci mohou pozorovat od představení k představení zvyšující se 
úroveň režie, hudební složky a výpravy. Herecké výkony jsou poznamenány tím, že rok 
od roku dochází ke generační výměně herců, přesněji řečeno hereček, ukončujících základní 
školu. Děvčata mají o účinkování na jevišti větší zájem, často hrají i chlapecké role. 
V pohádkách účinkuje kolem 20 dětí. Zásluhu na dlouholetém působení dětských divadelníků 
má od samého počátku celá rodina Rybova. Paní Božena Rybová nacvičila 13 pohádek, 
štafetu po ní od roku 1985 převzala její dcera, učitelka Vlasta Sedláčková, roz. Rybová 
(režírovala už 14 pohádek), o technické zázemí se celou dobu stará Milan Ryba, jeho vnuk Jiří 
Ryba skládá od roku 1998 k představením hudbu. Z jiných členek Sokola pomáhala dříve 
s nácvikem Věra Severová, režii si jednou vyzkoušely Drahomíra Řihánková, Milena 



Habigerová, Renata Chmelíková. Později vedly nácvik Vlasta Sedláčková, Eva Stiborová 
a Iva Lorencová, od roku 2000 se režii soustavně věnuje trojice Vlasta Sedláčková, Eva 
Stiborová a Soňa Lejsková. 

Za celou dobu existence dětského divadelního souboru Sokola (1972 - 2001) shlédlo 
sehraná představení na 8 500 návštěvníků.  

Josef Sedláček, kronikář 
 

Živý Betlém 
 

Ve vánoční době žatčanské děti na návsi sehrály Živý Betlém. Přestože je již tradiční, 
pokaždé má jiný scénář a jsme překvapeni něčím novým. Tentokrát to byly nové kulisy, 
dobové kostýmy dospělých, veršované úvodní slovo a živá zvířátka, která upoutala zvláště 
malé diváky. Díky rozdaným textům koled se k místní lidové muzice přidávali zpěvem 
i ostatní. Příjemnou atmosféru doplnilo malé občerstvení, které připravily naše maminky. 

Herci i muzikanti podali velký výkon, přestože hráli i nacvičovali v mrazivém počasí. 
Úroveň zpracování hry byla vysoká a měla velký ohlas jak u našich občanů, tak i u občanů 
z okolních vesnic. 

Poděkování patří především dětem za nastudování rolí a účast na zkouškách, Martině 
Fialové, Renatě Kleinové a Janě Dolákové za trpělivost a ochotu pracovat s dětmi, 
muzikantům, a dále také maminkám za přípravu kostýmů a občerstvení, tatínkům za výrobu  
a sestavení kulis. 

Marie Jurečková 
Tříkrálová sbírka 

 
Tříkrálová sbírka se letos v naší obci konala 5. ledna 2008. Do ulic tentokrát vyšly 

čtyři skupinky koledníků. Tradiční dívčí a chlapeckou skupinu posílily menší děti, které si 
vyzkoušely koledování na menším úseku. Osvědčily se výborně, a pro příští rok s nimi určitě 
počítáme. Dívky měly zbrusu nově ušité hábitky, takže vypadaly spíše jako tři královny. 
Všem koledníkům, švadlenám a vedoucím skupinek patří velký dík, i přes nepříznivé počasí 
nikdo neonemocněl. 

Vybrané peníze byly přepočítány za přítomnosti starosty na obecním úřadě. Celková 
částka 29 500,- Kč byla o více než 5 000,- Kč vyšší jak loni. 

Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradici tříkrálových koledníků, 
předávajících radostnou zvěst o Bohu, který se nám skrze Kristovo narození stal blízkým 
a miluje všechny lidi. Konáním Tříkrálové sbírky dostáváme také možnost se zapojit 
do pomoci trpícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí. Upřímně děkujeme Vám 
všem, kteří jste do Tříkrálové sbírky přispěli. 

Vladimíra Sedláčková 
 

Tříkrálová koleda 
 

Letos se vánoční besídka konala poprvé od osamostatnění naší základní školy. Měla 
jsem obavy, že sál orlovny bude poloprázdný a programu bude něco chybět. Opak byl 
pravdou: sál byl plný do posledního místečka a dětem tleskalo dobře se bavící publikum. 

 Žatčanské děti jsou nesmírně šikovné. Kluci a holčičky z mateřské školy překvapili, 
s jakou odvahou a suverenitou předvedli svůj country taneček. Dívky s chlapci z kroužku 
aerobiku předvedly své sestavy s nápaditou choreografií a ve vtipných převlecích také velmi 
spolehlivě. Žáci ze základní školy spojili všechny třídy a předvedli pásmo o tom, jak se dřív 
chodilo koledovat. Vyhledali ve skříních staré šátky, vlňáky a kožíšky. K jejich zpěvu 
krásných českých a moravských koled hrála na jevišti živá lidová muzika v krojích. Vděční 
diváci se k nim přidávali. Děti koledovaly směle a nebojácně. Odměnou jim byla jablka  



a ořechy. Školní družina nás pobavila parodií na televizní zpravodajství. Chybičky, které se 
vloudily, jsme jim rádi prominuli. Nikdo neočekává dokonalost, oceňujeme vlastní tvorbu  
a nasazení. Besídku ukončil poetický tanec od nejstarších dívek z aerobiku. Tříkrálová koleda 
se letos velmi podařila.  

Vladimíra Sedláčková 

 Vystoupení základní školy na Tříkrálové koledě 2008                                         Foto: Marie Jurečková 
 

Plesová sezóna začala v pátek 11. ledna… 
 Název mého příspěvku asi zní poněkud ironicky, ale před lety by skutečně znamenal 
zahájení období plesů, které probíhaly ve větším či menším počtu v každé okolní obci 
a zpravidla je uzavíraly až únorové ostatky. 
 Nejčastěji se na plesech podílely společenské, zájmové a sportovní organizace, jako 
hasiči, sportovci, rybáři, sokoli, orli, ale i politické strany. Bývalo dobrým zvykem, že 
členové pořádající organizace chodili nejenom ze zájmu, ale i z povinnosti a navštěvovaly se 
i plesy ostatní, aby i jejich členové zvýšili návštěvnost plesů našich. Plesy a taneční zábavy 
byly hlavně o tanci a pobavení, jen nepatrným zpestřením se stávala tombola sestávající z 3 – 
5 výher poskytnutých pořadateli, nejčastěji se jednalo o dorty místních vyhlášených cukrářek. 
Losy se prodávaly pochůzkou po sále se dvěmi talířky na peníze v ruce, a při prodeji 2 barev 
po 200 losech se hovořilo o úspěchu. 
 Malé ohlédnutí za plesovou minulostí zakončím konstatováním, že jak se překotně 
mění naše okolí a současný život, mění se i scénář plesů, této dříve lidové zábavy. Na základě 
mnohaletých zkušeností si dovolím konstatovat, že současné plesy jsou hlavně o stále 
komplexnější „péči“ o jejich návštěvníky“. Nejvíce navštěvovanými plesy jsou ty, kde má 
host přiměřené nekuřácké prostředí, nejlépe v moderním sále s odpovídajícím zázemím 
s možností ochutnat v jeho průběhu kulinářské speciality za rozumnou cenu, zapít je 
kvalitním vínem, shlédnout případně kulturní program a vyhrát v bohaté tombole hodnotnou 
cenu, nejlépe půlku prasete. 
 Tímto konstatováním jsem vám vlastně prozradil organizační strategii našeho v pořadí 
již 31. mysliveckého plesu, který se konal, jak bylo zmíněno v úvodu, v pátek 11. ledna 2008. 



Ke spokojenosti našich většinou již stálých návštěvníků přispívá také bezplatná telefonická 
rezervace míst u stolů, této vymoženosti využívá 90 % hostů. Každoroční třešničkou na 
plesovém dortu je bezpochyby tombola sestávající v podstatné části ze zvěřiny, kterou 
poskytuje naše žatčanská honitba a také příspěvky našich sponzorů. Losování 160 výher 
klasickým způsobem by trvalo celý večer, a proto se 75 % výher ukrylo ve výherních 
obálkách. Bohužel ani připravených 500 obálek letos nestačilo a hosté přicházející 
po 21. hodině byli o tombolu ochuzeni. 
 Až na loňském jubilejním 30. plese jsme poprvé uvolnili místo v kuchyni odborníkům 
a místo tradičního guláše se připravovaly zvěřinové minutky, což všichni hosté pochválili 
i v roce letošním. Novinkou scénáře roku 2008 byl barman – specialista na míchané 
alkoholické i nealkoholické koktejly. Byli jsme překvapeni obrovským zájmem o jeho 
zajímavě pojmenované výrobky a permanentní frontou před jeho barovým pultem. 
Vystoupení lažáneckých mažoretek bylo rozšířeno na tři skladby, paličky z rukou děvčat 
padaly jen sporadicky a při loučení a příslibu vystoupení i na následujícím plese ocenily 
hlavně vřelé přijetí všemi hosty plesu a bouřlivou, skoro hokejovou atmosféru v sále. Je 
pravdou, že tuto atmosféru profesionálně vygradoval moderátor skupiny Modul. 
 A na závěr chci poděkovat všem naším věrným domácím i přespolním hostům – bylo 
nás letos 285, tradičním sponzorům za dary do tomboly, obecnímu úřadu a sokolu 
za zapůjčení stolů a židlí, orlu za pronájem budovy. A jak se říká „budeme-li živi“, tak 
v pátek 23. ledna 2008 na 32. mysliveckém plese na shledanou. 
 

PS: A protože na každém plese máme rádi nějakou inovaci pro návštěvníky, tak 
po mažoretkách, profesionální kuchyni a barmanské show možná napřesrok přijde 
i kouzelník…                Jiří Ryba, MS Žatčany 
  

Country bál 
 

Všichni, kdo mají rádi country, si přišli na své v sobotu 26.1.2008. V orlovně se konal 
Country bál, pořádaný každoročně skupinou Mrak. V příjemném večeru nechyběla tradiční 
pánská soutěž o láhev šampaňského „Hod kloboukem na věšák“, tombola a dobré 
občerstvení. Také letos přijeli zahrát a zazpívat hosté, skupina Tornádo z Brna – k poslechu 
i tanci, jak už se stalo zvykem. Pořadatelům děkujeme a těšíme se na letní country na návsi. 

Martina Fialová 
 

Beseda u cimbálu 
       
      V neděli 27.1.2008 
odpoledne se sešli 
muzikanti z cimbálové 
muziky Donava a je-
jich hosté na Besedě 
u cimbálu. Přes veliký 
počet hudebních nás-
trojů (11), naladili se 
všichni na jednu notu 
a hráli nám lidovou 
písničku od 15 do 20 

hodin. Setkání to bylo srdečné a veselé, účast velká. Pobesedovat přišli jak starší, tak i ti 
nejmenší příznivci folkloru. Společně jsme strávili hezké nedělní odpoledne při víně 
a moravských písničkách. 

      Martina Fialová 



Kulturní a společenské akce v roce 2008: 
 

 

 
 

II. obecní zabijačka 
 

Po zkušenostech z loňského roku a pro značný zájem občanů proběhla v sobotu 
2. 2. 2008 na návsi již druhá obecní zabijačka. Pepíčkovo řeznictví za pomoci místní školy 
připravilo přítomným návštěv-
níkům zabíjačkové speciality  
a hostinský pan Petr Oliva také 
něco na zahřátí. Na přátelskou 
návštěvu přijeli hasiči a masky 
z Telnice na voze taženém 
koňmi. Po deštivém dopoledni 
se počasí umoudřilo a celá akce 
skončila v pozdních nočních ho-
dinách v místním hostinci, kde 
se zmrzlí návštěvníci nejen 
zahřáli, ale také si s muzikou  
i zazpívali. Výtěžek z této akce 
byl věnován na vybavení školy.        

      Jaroslav Osička  

1.1. Ohňostroj na návsi Obecní úřad 
5.1. Tříkrálová sbírka Charita 
11.1. 31. myslivecký ples Myslivecké sdružení 
13.1. Tříkrálová koleda  Orel 
26.1. Country bál Mrak 
27.1. Posezení u cimbálu Orel 
2.2. Obecní zabíjačka Obecní úřad 
2.2. Masopustní průvod s hudbou po obci SDH 
1.3. Gymnastické závody Orel 

20.-22.3. Tradiční hrkání ve svatém týdnu Farnost 
24.3. Pomlázková pochůzka s místní lidovou hudbou  Farnost 

duben Pochod dětí do Starého lesa se soutěžemi Sokol 
květen Volejbalový turnaj O pohár starosty obce Obecní úřad 
11.5. Oslava svátku matek Orel 
17.5. Předhodová zábava stárci 
18.5. Průvod stárků, krojované hody pod májí stárci 
19.5. Krojované ženáčské hody ženáči 

25.10. Miss Aerobik  Orel 
říjen Volejbalový turnaj O pohár starosty obce Obecní úřad 
9.11. Martinská beseda u cimbálu Orel 
6.12. Mikulášská nadílka v kostele Farnost 

prosinec Dětské divadelní představení Sokol 
24.12. Štědrovečerní koledování Farnost 

prosinec Živý Betlém Farnost 



Z historie 
 

U  D V O R A 
 

Název vychází z historické skutečnosti, že na samém západním konci vesnice stával panský 
dvůr, v roce 1877 jej koupilo Biskupství brněnské, teď je ve správě Pozemkového fondu. 
Celému okolí panství se říkalo u dvora, odtud je převzato do názvu ulice.  
Poloha: Ulice začíná Rychlíkovým domem č. 253 za autobusovou čekárnou a končí u objektu dvora. 
Nejstarší zástavba - samota  
V dřívějších dobách nebyly v místě žádné domy, pouze samota s mlýnem Na hrázi 
poháněným vodou z rybníka. Když byl v roce 1834 rybník vypuštěn, byly ke zrušenému 
mlýnu postaveny hospodářské budovy a továrna na sušení čekanky a řepy. Samota, jako 
součást Žatčan, dostala popisné číslo 28. Až po roce 1890 se samota rozrostla o jeden bytový 
dům s číslem 80, to když byla továrna na čekanku zrušena a budova přestavěna na byty 
pro pracovníky zemědělského dvora (dnešní bytovka ,,Bílý dům“). 
V roce 1937 byly po levé straně ulice postaveny 2 domy: číslo 245 - František Mandelík 
(nyní Růžičkovi), číslo 247- Jan Rozprým (nyní Klíčovi). 
Po roce 1945 připadl biskupský dvůr státu, hospodařily na něm státní statky, které pro své 
zaměstnance postavily dřevěný dvojdomek. Když statky přestaly v obci působit, domek si 
koupili nynější vlastníci: číslo 250 - Lubomír Lauterbach, číslo 251 - Josef Cagaš. 
Od roku 1960 se ulice začala rychle rozrůstat. První vilku č.253 postavil Květoslav Rychlík, 
postupně vedle něho bylo po pravé straně ke dvoru postaveno dalších 7 domů. Tím byla pravá 
strana ulice zastavěna. Po levé straně si první vilku postavil v roce 1979 Gabriel Lauterbach 
č. 293, dalších šest novostaveb vzniklo do roku 1997. 
Současnost: V ulici je koncem roku 2006 22 domů, z toho je 18 trvale obydlených s 75 
občany, v jediném bytovém domě obce č. 80 žije 13 občanů. Před dokončením je nová vilka 
Pavla Domši z Brna. V bývalém biskupském dvoře má sídlo ZD Žatčany a další 4 podniky, 
areál bývalého střediska živočišné výroby a zahradnictví naproti směrem k Ropě se postupně 
rozprodává, vzniká zde podnikatelská zóna. 
Podnikatelé se sídlem ve vlastních domech:  
Gabriel Lauterbach č. 293  - montáže žaluzií Ing. David Lauterbach č. 293  - stavitel 
Petr Novák č. 303   - stavební práce Dana Ondrůjová č. 253   - kosmetika 
Karel Hrouzek č. 304   - čerpací stanice PH  
V areálu družstva sídlí ZD Žatčany, KUTT - stolařství, ARVET - sklady materiálu, DEROS 
- dílce ústředního vytápění, TRESIME - prohlídky motor. vozidel. 
V bývalém hospodářském středisku ZD podniká Antonín Tůma z Tuřan - sklady zboží, 
BEMETA - výrobky z nerez. materiálu, Ing. Jaroslav Ivan a Josef Kukleta z Brna - oba reklamy 
pro výstavnictví, Antonín Ryšavý z Velkých Němčic - díly ústředního vytápění, v pronajatých 
sklenících provozují zahradnictví Aleš Kalvoda, Jiří a Milan Bínkovi a Ing Radek Kříž z Telnice, 
v jednom bývalém kravíně má sklady zemědělec Vlastimil Teplý z Měnína. 
Předsedou MNV byl 14 let (1976-1990) František Svoboda z č. 260, původním povoláním dělník. 
Kulturní památkou slavkovského bojiště je bývalý mlýn Na hrázi, v jehož štítě je zazděno 
pět dělových koulí z napoleonské války. Kromě nové střechy je objekt ve špatném stavu. 
Pozemkový fond nechce do oprav investovat, čeká jak dopadnou církevní restituce. 
 

Š A N H A J 
  

Název 
Nepodařilo se dosud zjistit, jak název ulice vznikl. Možná někdo ze žertu přirovnal stavby 
malých domečků k předměstí čínského velkoměsta Šanghaj a název se ujal. 
Poloha 



Katastr bývalé samostatné obce Žatčany neumožňoval rozšiřování výstavby v návaznosti 
na již existující domy, protože byl uzavřen katastrem bývalých Třebomyslic. Zatímco 
Třebomyslice měly dostatek stavebních míst a rychle se rozrůstaly, v Žatčanech se nemělo 
kde stavět. Žatčany stagnaci obci řešily tím, že rozprodaly v odloučené části vlastní pozemky 
v trati Kněžovky za symbolickou cena 1 Kč za metr na bytovou výstavbu. Tak vznikla 
postupně od roku 1935 asi 200 metrů od hlavní silnice v jedné řadě skupina 5 malých domků.  
Zástavba 
První začal na Šanhaji stavět Barnabáš Poláček v roce 1935, téměř současně s ním a vedle 
něho František Lauterbach „Rus“, o rok později, v roce 1936 Josef Formánek a Josef Vágner. 
Poslední dům, nejblíže k silnici, postavil v roce 1938 Jan Lozart. Domy byly jednoduché, 
dveřmi se vcházelo do síně, vpředu byla světnice, za ním kuchyňka, vzadu drobné 
hospodářské stavby. K domům vedla nezpevněná polní cesta, za deště blátivá. 
číslo postaven původní vlastník nynější vlastník  
241 1935 Poláček Barnabáš Andrlík Václav 
242 1935 Lauterbach František Koudelka Jan 
243 1936  Formánek Josef Hladký Václav 
244 1936 Vágner Josef Šafránková Božena r.Vágnerová 
246 1938 Lozart Jan Klíč Josef a Čermáková Petra 
Všechny domky byly postupně přestavovány, rozšiřovány a modernizovány, vozovka byla 
zpevněna a vyasfaltována, domy plynofikovány, zaveden telefon, kabelová televize a obecní 
vodovod. V parčíku před domy byla vyhloubena veřejná obecní studna. Domky jsou nyní 
udržovány, předzahrádky pěkně upraveny. Ulice je tichá, neprůjezdná, bez dopravního ruchu. 
Současnost  
V lokalitě je 5 domů, z toho 4 trvale obydlené s 13 občany, Hladkého domek slouží jako 
rekreační chalupa. V lokalitě zahájil v roce 2005 novostavbu Pavel Kyzlink z Brna, v roce 
2006 se začaly stavět 2 další domy místních občanů: Luděk Růžička z č. 292 a Gabriela 
Lauterbachová z č. 293. Na dalších pozemcích jsou vhodná stavební místa. 
Osobnost  
V domě č. 243 bydlel P. Antonín Hladký, salesián. Narodil se 2.11.1926 ve Znojmě, za války se 
jeho rodina přestěhovala do Žatčan. Na kněžství se připravoval v letech 1946 - 1963. Mezitím byl  
3 roky na vojně u PTP, v roce 1957 odsouzen na 9 měsíců do vězení za ,,spolčování proti 
republice“. V roce 1963 přijal tajné kněžské svěcení. Primici v obci měl až v období určitého 
politického uvolnění v letech 1968 - 1969. Celý život působil v severních Čechách, zemřel 
1.11.2005 ve věku 79 let. Pochován je mezi spolubratry na Ústředním hřbitově v Brně. 
Požár v roce 1944 
Koncem roku 1944 vyhořely domy Formánkův a Vágnerův, když paní Formánková neopatrně 
manipulovala petrolejovou lampou na půdě s uskladněným senem, a požár se rozšířil 
i na sousední dům. 
Válečné škody 
Při přechodu fronty za 2. světové války byla v polích kolem Šanhaje soustředěna německá 
vojska, která se stala terčem bombardování sovětského letectva. Těžké bomby zcela zničily 
Poláčkův a Lauterbachův domek, s nimi sousedící domek Formánkův byl značně poškozen. 
Po válce byly domky provizorně obnoveny. Formánkův dům později původní majitel prodal 
Josefu Hladkému, ten poškozený domek zboural a postavil si tam domek nový. 

Josef Sedláček, kronikář 
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