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Vážení spoluobčané, 

 

tak jako v předešlém vydání zpravodaje, také v tomto čísle zahájím stručný výčet událostí  
v obci tématem splašková kanalizace. 

Náš hlavní úkol je nyní připojení všech občanů na kanalizaci. Dne 9. září 2008 byla 
zkolaudována I. etapa tohoto vodního díla. Do konce roku musí být připojeny na novou kanalizaci 
všechny domy, které do I. etapy spadají. Po Novém roce se nepřipojení občané vystavují riziku 
finančního postihu ze zákona č. 254/2001 Sb., §38, o odpadních vodách. Také obec musí dodržet 
smluvní podmínky se Státním fondem životního prostředí, tzn. připojení všech domů a firem  
na "Podtlakovou splaškovou kanalizaci Žatčany - I. etapa", do 31. 12. 2008. Od 1. 1. 2009 je každý 
občan povinen na požádání prokázat odboru životního prostředí, jak nakládá se svými odpadními 
vodami. Jinými slovy, pokud není připojen na kanalizaci, musí odvézt splaškovou vodu do ČOV,  
v našem případě do Modřic. Dále upozorňuji, že za deště bude kontrolováno, zda do splaškové 
kanalizace není vypouštěna dešťová voda, která by nám všem cenu stočného zvýšila. Všichni 
občané, kteří požádali Ing. Noskovou o vyřízení stavebního povolení na kanalizační přípojku, 
obdrží toto povolení do konce roku. Pokud máte zájem o vyřízení dalšího stavebního povolení  
na kanalizační přípojky od Ing. Noskové, můžete ji volat na tel. 737 345 460. Všechny tyto 
instrukce platí pro občany spadající do I. etapy kanalizace. Správcem kanalizace bude stejná firma, 
která již spravuje náš vodovod, tj. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a. s. Se všemi 



občany sepíše firma VAS a. s. smlouvu o výši a způsobu výběru stočného. Zahájení výběru 
stočného bude v příštím roce formou SIPO. Firma VAS a. s. bude provozovat naši kanalizaci  
v plném rozsahu. Nahradí tím firmu VOD-KA, která nemá na provozování kanalizace patřičné 
oprávnění. Cenu stočného bude schvalovat také zastupitelstvo obce. 

Dne 10. 9. 2008 na 25. zasedání zastupitelstva obce odstoupil ze své funkce místostarosty 
Ing. Zdeněk Svoboda. Důvodem odstoupení byl nedostatek volného času k výkonu jeho funkce.  
Na 26. zasedání ZO byl zastupiteli zvolen místostarostou MVDr. Ondřej Ryba. Děkuji touto cestou 
panu Svobodovi za vykonanou práci, kterou jako místostarosta vykonal a panu Rybovi přeji mnoho 
zdaru při společném zvelebování obce. 

Nadále pokračuje výstavba asfaltových polních cest. V letošním roce bude dokončena cesta 
od areálu zemědělského družstva podél státní silnice II. třídy na moutnický kopec, dále napříč 
polem, směrem pod nesvačilský kopec, až k silnici III. třídy. Celá stavba je 100% hrazena  
ze Strukturálních fondů EU. Po uvolnění nových finančních prostředků bude zahájena další etapa 
cesty od nesvačilské silnice ke Starému lesu, dále pak k Eliášovému kříži a odtud jedním směrem  
k sokolovně a druhým směrem okolo Flonek k řece Litavě. Předpokládaný termín pokračování 
stavby dalších asfaltových cest bude asi v polovině příštího roku. 

Na rozdíl od loňského roku, kdy byl přistaven u obecní skládky kontejner na padané listí, je 
letos vyhloubeno šest kompostových jam v okolí obce, do kterých se ukládá mimo listí také tráva, 
zbytky rostlin a nekvalitní ovoce. Děkuji Vám, že do kompostových jam neukládáte odpad, který 
tam nepatří - větve, igelitové sáčky a materiály, které se nerozloží a znehodnocují kvalitu kompostu. 
Po zkompostování si můžete kvalitní hnojivo z vyhloubených jam odvézt zpátky na své zahrádky. 

V lokalitě Krátké díly se dokončila výsadba biokoridoru v hodnotě 2,4 mil. korun. 
Na výsadbu jsme získali dotaci ze strukturálních fondů EU ve výši 90 % celkových nákladů. 
Výsadba biokoridorů je regionálního charakteru a má příznivý vliv na životní prostředí v podobě 
zamezení půdní eroze a udržení rostlinných a živočišných druhů v přírodě. Firma KAVYL, která 
výsadbu provedla, se bude o stromky starat ještě dva roky. 

Silnější ročníky dětí předškolního věku vedly zastupitelstvo obce k rozhodnutí rozšířit 
mateřskou školu o jednu třídu. Bylo nutné zvýšit počet WC a umyvadel z 5 na 9 a prostory 
po bývalém obecním úřadě uvolnit pro MŠ. Knihovnu, která se v těchto prostorách nacházela, jsme 
přestěhovali do obecní budovy po firmě SÝKORA. V téže budově si otevřela své kadeřnictví  
slečna Eva Nováčková. 

Žádost o získání dotace na nástavbu základní školy na mateřské škole nebyla v prvním kole 
akceptována pro značný počet žadatelů o tuto dotaci. Do druhého kola jsme podali opětovnou 
žádost. 

Obecní infokanál kabelové televize, který po letech vysílání dosluhuje, prochází nutnou 
rekonstrukcí. V novém informačním kanále bude možné přehrávat mimo videozáznam také další 
nosiče zvuku a obrazu, výhledově dojde i k propojení infokanálu s internetem. Přes webové stránky 
obce pak můžete nahlédnout i do místního infokanálu. 

V pátek 31. října proběhlo v základní škole první setkání důchodců. Poděkování patří paní 
Soně Adlerové, která přišla s myšlenkou umožnit našim důchodcům mimo jiné také setkávání  
ve škole, nebo v jiných veřejných prostorách, hlavně v zimních měsících. Možnost setkávání našich 
seniorů v obecních prostorách zastupitelstvo jednoznačně podporuje. 

Do blížícího se období svátků vánočních Vám přeji hodně pohody, vzájemného porozumění, 
klidu a lásky v kruhu rodinném. 

Jaroslav Osička, starosta obce 

 
Ze zastupitelstva obce 

 
25. zasedání dne 10.9.2008 
• ZO schvaluje záměr Paed. Dr. Dagmar 

Račkové postavit na svém pozemku k. ú. 
Žatčany fotovoltaickou elektrárnu. 

• ZO schvaluje udělit příspěvek 15.000,-Kč TJ 
Sokol Žatčany na nutnou opravu WC. 

• ZO schvaluje vyčlenit z obecního rozpočtu 
finanční částku na ceny do soutěže žáků ZŠ 



Žatčany ve sběru papíru. 
• ZO pověřuje starostu obce oslovit 

Regionální poradenskou agenturu za účelem 
zpracování nové dotační žádosti na projekt 
"Nástavba a stavební úpravy ZŠ a MŠ 
Žatčany" z dotačního titulu ROP 
Jihovýchod. 

• ZO schvaluje udělit narozeným dětem 
Matěji Habigerovi a Simoně Popelové 
příspěvek 5.000,- Kč. 

• Zastupitelé se usnesli, že připojení na obecní 
internet je podmíněno zpoplatněním vysílání 
místní kabelové televize. 

• ZO schvaluje záměr odprodeje asi 3 m2 
obecního pozemku Radomíru Kalvodovi  
č. p. 87 z důvodu přestavby vrat. 

• ZO schvaluje podnikatelský záměr firmy 
MONIBO (bývalý SIGNET) chov jeseterů 
v areálu firmy. 

• ZO bere na vědomí:  
- rezignaci Ing. Zdeňka Svobody na funkci 
místostarosty 
- oznámení MZe o zařazení dotační žádosti 
na II. etapu podtlakové splaškové 
kanalizace do seznamu 
- pokračování prací na zpevněných polních 
cestách. 
- kolaudaci podtlakové splaškové 
kanalizace Žatčany - I. etapa dne 9.9.2008 

 
26. zasedání dne 8.10.2008 
• ZO volí do funkce místostarosty MVDr. 

Ondřeje Rybu. 
• ZO schvaluje své zástupce do školské rady 

Dagmar Sýkorovou a Ondřeje Rybu. 
• ZO schvaluje udělení příspěvku 5.000,- Kč 

pro narozeného občánka Žatčan Nikolu 
Zmrzlou. 

• ZO schvaluje pravidlo pro pořízení nové 
přípojky KTR. V případě, že žadatel  
o přípojku provede výkopové práce 
svépomocí, uhradí připojovací poplatek 
2.000,- Kč. Zbylé náklady na pořízení 
přípojky uhradí obec. 

• ZO bere na vědomí:  
- ustavení klubu důchodců v obci 
- modernizaci zastaralého zařízení info-

kanálu v místní kabelové televizi 

- zamítavé stanovisko Krajského úřadu  
k záměru paní Račkové - postavení 
fotovoltaické elektrárny na svém 
pozemku 

- oslovení projektanta na zpracování studie 
chodníků a parkovacích míst v celé obci 

 
27. zasedání dne 19.11.2008 
• ZO schvaluje podání žádosti obce o územní 

rozhodnutí a stavební povolení na 
inženýrské sítě v budoucí zástavbě Malá 
niva. V zástavbě povede na obecním 
pozemku místní komunikace dešťová  
a splašková kanalizace, vodovod, zemní 
plyn, VN, NN a místní kabelový televizní 
rozvod. Náklady spojené s touto výstavbou, 
vyjma dotace na sítě, uhradí majitelé 
stavebních parcel. 

• ZO schvaluje příspěvek na standard 
dopravní obslužnosti IDS JMK na rok 2009 
ve výši 50,- Kč na občana. 

• Starosta informoval zastupitele o postupu 
prací při dokončování závěrečného 
vyhodnocení splaškové kanalizace  

• Firma VAS a. s., která byla vybrána obcí na 
spravování provozu kanalizace, pracuje 
v současné době na přípravách převzetí 
provozu a výběru stočného. Výše stočného 
podléhá schválení zastupitelstvem obce.  

• ZO schvaluje uvolnění částky 80.000,- Kč 
na rozšíření kapacity mateřské školy o jednu 
třídu. 

• ZO schvaluje udělení příspěvku 5.000,- Kč 
narozeným občánkům Žatčan Soně 
Trkanové, Matyasi Lauterbachovi a Julii 
Fojtíkové. 

• ZO ukládá kulturní komisi sestavit seznam 
kulturních akcí v roce 2009. 

• ZO bere na vědomí:  
- dovybavení WWW stránek obce 
- založení klubu důchodců 
- dokončování výsadby biokoridoru 

Krátké díly  
- pokračování prací na asfaltových pol-

ních cestách 

Jaroslav Osička 
 



Krátce z obce 
 
 

O digitalizaci televizního vysílání 
 

(Snahou článku je zjednodušené popsání současného stavu digitálního vysílání a varování 
před špatným nákupem přístrojů pro digitální příjem.) 

 
Od 31.10. vysílají brněnské vysílače Hády a Barvičova digitálně (nově) tyto programy: ČT1, 

ČT2 a ČT sport na 24. kanále, NOVA na 40. kanále a Prima na 59. kanále. Tyto kanály vysílá naše 
kabelová televize analogově (postaru). 

Ke každému digitálnímu příjmu (tedy i z našeho kabelového rozvodu, až bude vysílat 
digitálně) musí mít každý ke svému televiznímu přijímači připojen set top box, pokud ho již nemá 
osazen v novém televizoru. 

Jsou tři kategorie set top boxů: DVB - T pro pozemní vysílače (musí být nová anténa  
a dostatečný signál), DVB - S pro satelitní vysílače (musí být parabolická anténa a dekódovací 
karta) a pro přijímání kabelové televize set top box DVB - C, který zatím není v prodeji. 

Jak bude postupně přecházet vysílání z analogového (starého) na digitální (nové), tak i naše 
kabelová televize bude postupně vysílat programy v digitálním signálu. Základní nabídka programů 
zůstane zachována po přechodnou dobu v analogovém i digitálním signále. Jak dlouho budeme 
vysílat postaru (analogově) a s kolika programy, závisí jen na nás. Přechod z digitálního (nového) 
vysílání na analogové (staré) je možný (starší televizory nebudou potřebovat set top box), ale také 
finančně náročnější.  

Již v příštím roce bude asi 20% satelitních vysílačů vysílat v HDTV kvalitě a toto procento 
bude dále narůstat. V této kvalitě je dvojnásobný přenos množství bodů na obrazovku televizoru  
a rozlišovací schopnost obrazu se podstatně zlepší. Televizory s kvalitnějším obrazem budou  
v obchodech s označením HD ready v dohledné době. 
 

Tento článek jsem převzal od správce naší kabelové televize p. Ivana Nováka a vypustil 
odborné termíny pro lepší pochopení textu. 

Jaroslav Osička 
 

Humanitární sbírka 
 

V měsíci září 2008 se uskutečnila v naší obci humanitární sbírka starého a obnošeného 
oblečení určeného pro humanitární účely. Na úhradu dopravy a jiných výdajů se odevzdalo celkem 
2.000,- Kč. Všem dárcům upřímně děkujeme. Příští sbírka proběhne na podzim příštího roku. 

      Vladimíra Sedláčková 
 

Skrze radost ke školním úspěchům 
 

Uplynuly téměř dva měsíce od zahájení nového školního roku 2008/09. A ptáte se, co je 
u nás na ZŠ a MŠ nového? 

Do naší malé školičky přišlo 1. září 26 žáků se čtyřmi prvňáčky a do MŠ nastoupilo do dvou 
tříd (Berušky a Sluníčka) 35 dětí. Pedagogický sbor se rozrostl o paní učitelku MŠ a zároveň 
vychovatelku ŠD, Ivanu Malou. 

Přesto, že jsme letos zaznamenali menší úbytek dětí – žáků naší ZŠ, nechyběly nám hned 
první školní den smích, radost, zpěv, tanec ani veselí. A tak, jak vesele jsme školní rok zahájili, tak 
vesele a radostně chceme s dětmi po celý školní rok pracovat. Vždyť každý ví, že práce jde všem 
lépe, když k ní máme kladný vztah, který je podmíněn radostným a optimistickým poznáváním. 
Nadarmo se neříká: „Humor je kořením života“. 



A proto jsme si my, pedagogové, tuto cennou životní zkušenost zařadili do školního 
vzdělávacího plánu naší ZŠ. Rovněž samotní naši žáci nám dali vloni v žákovském dotazníku jasně 
najevo, jak důležitá je pro ně skutečnost zanést do vyučovacího procesu občas humor a zábavné 
metody práce. 

Naše ZŠ – škola radostného poznávání se pod vedením všech pedagogů snaží navozovat 
při výchovně-vzdělávacím procesu radostnou atmosféru pro práci našich žáků. Jedině děti, které 
netrpí stresem, tj. děti, které naslouchají, objevují a poznávají nové radostnou cestou, mohou 
dosahovat pěkných pracovních výsledků. Vědomosti a dovednosti dětí jsou pak trvalejší 
a hodnotnější. To vše jen díky příjemným pocitům a radostným prožitkům ve školních lavicích.  

A jaké prostředky nás vedou k radostnému poznávání ve škole? 
Za zmínku stojí mimo jiné objektivní pochvaly žáků, povzbuzení, zařazování hravých metod 

práce a veselých prožitků dětí, autoevaluačních postupů do vyučování, zájmové akce a výlety. 
Z novinek to jsou např.: návštěva ekologických center, návštěva herny v technickém muzeu města 
Brna, dopravní akce a soutěže, týmové soutěžení žáků ve sběru starého papíru zorganizované 
ve spolupráci s obcí.  Rovněž používání nových pomůcek ve vyučování (nový dataprojektor, sady 
tematických obrázků, práce na počítačích) přinášejí do vyučování změnu a  zájem o práci. 

Radostné poznávání nového zbavuje žáky strachu, stresu a nejistoty. Naopak nabízí dětem 
jistotu a bezpečí, dává jim neustále podněty k touze a snažení po dalším vzdělávání, pěstuje 
ctižádost a zdravé sebevědomí. A to je to nejlepší, co mohou naše děti ve škole mít, s čím mohou 
odcházet do života. Rozesmáté tváře dětí, chuť se učit, těšit se do školy a schopnost používat svoje 
vědomosti a dovednosti 
v praxi, to je cíl naší 
žatčanské „školy radostného 
poznávání“ a všech peda-
gogů, cíl, který je třeba mít 
neustále „ na mušce “. 

Radost z poznání  
a dobře vykonané práce, 
připravenost zvládat životní 
situace, dělá člověka a jeho 
život šťastným a plnohod-
notným.  

 
Žatčanská školička, 
ta je zcela maličká. 
Každý žáček- žatčaňáček, 
s radostí tam přichází, 
s vědomostmi odchází. 
Raduje se, skotačí, 
nikdy pro nic nebrečí. 

(Ukázka z práce našich dětí – žáci 3. ročníku)    Mgr. Alena Hauserová, 
učitelka 2. třídy ZŠ 

 
Sběr starého papíru 

 
Vážení žatčanští občané! 
Chtěla bych Vám jménem našich žáků poděkovat, že jste pro děti podle předem připraveného 

plánu připravili starý papír k odvozu. Děti první sběrový den na svých kárkách odvezly 885,5 kg 
papíru! Asi Vás také zajímá, jak jste Vy byli úspěšní v prvním sběrovém dnu. Děti si obec rozdělily 
na 4 části: 

1. Od školy k Sokolovně a dále na Nesvačilku – 166 kg 
2. Kolem MŠ k Sokolovně a dále na Újezd – 147 kg 



3. Od školy na Telnici – 218 kg 
4. Kout a Zahrady – 354,5 kg 

Děti se rozhodly, že se budou při 
každém dalším sběrovém dnu 
střídat. Takže se všichni postupně 
dostanou do všech částí obce. 
Elegantně se tedy soutěžení 
přesunulo na celé části obce. Jistě se 
ptáte proč – každý rodič chce, aby 
jeho dítě bylo nejúspěšnější. Ale 
přiznejme si, že všechny děti nemají 
stejné podmínky pro takové 
soutěžení a mohlo by jim být líto, že 
jejich rodiče a prarodiče právě pro 
ně nepřipravili nejvíc sběru. A  
upřímně – nikdo z nás přece nechce 
v  obci  ani  jedno smutné  dítě!  Tato   Zakončení kursu plavání 2008      Foto: Monika Opavská 
akce má být pro děti především zábavná, ale také trochu výchovná. Děti se naučí nejen šetrnosti, ale 
také pomáhat starším občanům, pro které je odnos těžkého balíku již velmi náročný. Získají 
zkušenosti při týmové práci. Pomáhají si navzájem. Ponesou zodpovědnost za úkol, který si samy 
naplánovaly. Učí se respektovat individuální rozdíly mezi sebou…Je to hodně dovedností, které 
mohou během této akce získat a navíc je na konci roku čeká všechny sladká odměna. Buďte tedy 
i nadále příznivci našich – Vašich dětí a nezapomeňte na ně při dalším sběrovém dnu 6.1.2009. 

Mgr. Monika Opavská, ředitelka školy 
 
 

Klub seniorů 
 

Ráda bych Vás informovala o nové aktivitě v naší obci, a to seniorském klubu. 
Hlavním cílem je nabídnout starším lidem možnost, jak aktivně trávit volný čas. Na jaře 

a v létě je daleko více možností jak se realizovat – práce na zahrádce, procházky v okolí či jen tak 
klábosit se sousedy na lavičce. Za pěkného počasí to není problém, ale co v sychravém podzimním 
nečase nebo během studené zimy? 

I to byl jeden z důvodů, 
proč vznikl klub. Každý pátek od  
čtvrté hodiny mají všichni starší 
občané naší obce příležitost sejít 
se v místní základní škole, která, 
s laskavým svolením pí. ředitelky 
Opavské a s podporou vedení 
obce, poskytla klubu solidní 
zázemí. První zahajující setkání 
proběhlo v pátek 31.10. v pří-
jemné atmosféře, podpořené i vy-
stoupením lidového písničkáře 
s harmonikou a potěšující byla 
účast celkem cca 40-ti dobře 
naladěných lidí. 

Je jasné, že každý začátek 
je trochu rozpačitý a bude chvíli trvat, než se myšlenka mezi Vás vžije. Nicméně doufám, že 
postupně přijmete tuto aktivitu jako jednu z možností, jak překonat chvíle samoty, jak se podělit 
o své radosti i strasti se svými vrstevníky a utužit nebo naopak objevit nová přátelství. 



Plány klubu budou záviset hlavně na Vaší ochotě spolupodílet se na činnosti klubu byť jen 
účastí. Každopádně již nyní se vytváří „jádro“ klubu – ženy, které vítají příležitost jak vystoupit 
z kruhu všedního stereotypu a přijdou si popovídat, zahrát karty, zazpívat a společně se i zasmát. 

Závěrem chci dodat, že název klubu není ještě zcela jasně daný - název Klub důchodců se 
nám nelíbil, Klub seniorů či Seniorský klub je sice důstojnější, ale není to stále to pravé ořechové. 
A tak nás minule napadlo, že bychom do toho mohli vnést špetku humoru a nazvali jsme náš klub 
pracovně jako Klub seňorit a seňorů a časem vymyslíme třeba ještě něco lepšího. A tak, Seňoři 
a Seňority, zavítejte mezi nás, budete srdečně vítáni. 

Za všechny zve Soňa Adlerová 
 
 

Pétanque 
 

První říjnovou neděli jsme se zúčastnili 2. ročníku pétanque turnaje o putovní pohár starosty 
obce Unkovice. Sportovně – společenská akce se pořadatelům opravdu moc povedla. Mezi 
zúčastněnými jsme potkali reprezentačního trenéra juniorů Pavla Hnilicu, který svou instruktážní 
vsuvkou nejen poučil, ale také pobavil. Hráli se dvojice a nouze o dramatické momenty nebyla. 
Nádherný putovní pohár jsme s Luckou předali našemu starostovi, a do příštího ročníku tak bude 
zdobit obecní zasedačku. 

Koulím zdar!          Juraj Adler 
 
 

Martinské posezení u cimbálu 
 

Děkujeme všem dětem, 
které svým pěkným folklorním 
vystoupením přispěly k veselé a 
milé atmosféře "Martinského 
posezení u cimbálu". 

Tato akce proběhla 
v neděli 9.11.2008 odpoledne 
v místní orlovně. Zároveň 
děkujeme Vám všem, kteří jste 
přišli posedět, zazpívat si a 
zatancovat. Celé odpoledne 
nám hrála cimbálová muzika 
DONAVA. Společně jsme 
strávili pěkné chvíle u dobrého 
vína s veselou písničkou. Velký 
úspěch měla i "Klobouková", 
kterou si vyzkoušeli snad 
všechny věkové kategorie nejen 
mužského pohlaví, ale zapojila 
se i šikovná děvčata.         Klobouková    foto: Martina Fialová 
Martina Fialová a Renata Kleinová 

 
Pozvánka na pohádku 

 
 Tělovýchovná jednota Sokol Žatčany, pod vedením Vlasty Sedláčková, Soni Lejskové a Evy 
Stiborové, připravuje jako každým rokem dětské představení. To letošní nese název Dobrodružství 
korábu Racek a můžete jej shlédnout ve čtvrtek 11. 12. a v pátek 12. 12. 2008 v 8:30 hod. a v 10:30 
hod. a v neděli 14. 12. 2008 v 15:00 hod. Děti do 10 let mají v neděli vstupné zdarma. Jste srdečně 
zváni. 



Pozvánka na Živý Betlém 
 

 Již tradičně se v předvánočním čase schází žatčanské děti a mládež, aby za přispění Martiny 
Fialové a Renaty Kleinové nacvičili Živý Betlém. Přijďte se podívat na Ježíškovo narození 
a s dětmi si zakoledovat v sobotu 27. prosince 2008, začátek je v 16.30 hod.   

 
Ze sportu 

 
Aerobik opět v akci 

 
Dne 13. září jsme se zúčastnili atletických závodů ve Vyškově. Jelo nás celkem 18 dětí 

a 6 dospěláků. I když byla tentokrát opravdu veliká zima, nic nás neodradilo. Soutěžilo se 
ve čtyřboji, a to ve skoku dalekém, hod kriketovým míčkem, běh na 60m a na 120m (jen 
pro sportovce do 6-ti let). Ti starší soutěžili ve skoku dalekém, hodu koulí, běhu na krátké a dlouhé 
tratě (podle věku), šplhu a plavání. Naši sportovci se činili a bojovali všichni ze všech sil. Letos si 
zasoutěžil i pan Sedláček, který si vyzkoušel hod koulí a běh. Ostatním dospělákům se do soutěže 
moc nechtělo, snad to zkusí příště. Na závěr jsme se mohli vykoupat v aquaparku, kde jsme si užili 
hodně legrace. Ani se nám nechtělo domů. Tak příští rok zase nashle.  

Naše děti se umístili takto: 
nejmladší kategorie:  

Magda Harvánková  4.místo  
Veronika Kalvodová 5.místo 
Anežka Fialová 8.místo 
Eliška Kalvodová 9.místo 

mladší kategorie: 
 Zdislava Jurečková  2.místo  

Anna Kalvodová 3.místo 
E. Dokoupilová 10.místo 

 
starší kategorie: 

Marie Kalvodová 1.místo 
Karolína Molatová 6.místo 
Julie Kalvodová            10.místo 

nejstarší kategorie: 
 H. Dokoupilová          6.místo 

Aneta Černá 10.místo 
 
 

Poděkování za spolupodílení na této akci patří Radku Kalvodovi, Antonínu Sedláčkovi, Jiřímu 
Dokoupilovi, Monice Kalvodové a Martině Fialové. 

Za TJ Orel Zdenka Dokoupilová 
 

Miss Aerobik 
 

Letošní soutěž se konala pouze za přítomnosti žatčanský sportovců. Ostatní jednoty se 
nedostavily, ač byly přihlášené. Ale i tak všichni soutěžili se zápalem. Soutěžilo se jako tradičně 
ve čtyřech soutěžních disciplínách, a to: cvičení podle lektorky Marcely Cábové, povinné cviky 
jako je: kotoul, hvězda, provaz a výkop. Další byla vlastní hlavní sestava a nakonec volná 
disciplína, ve které si každý připravil své vystoupení, jako je např. hra na hudební nástroj, nebo 
scénka, tanec, báseň, apod. Sportovci i diváci se dobře bavili a doufáme, že příští rok se nás sejde 
více. Umístění na první třech místech: 
 
nejmladší kategorie 

1.místo: Emilie Dokoupilová 
2. místo: Anna Kalvodová 
3.místo: Šárka Damborská 
 
 

starší kategorie:  
1.místo: Dita Škrháková 
2.místo:  Hedvika Dokoupilová 
3.místo: Marie Kalvodová 

nejstarší kat.: 1.místo:  E. Dokoupilová 
2.místo: Magda Bínková 
3.místo:  Aneta Černá 

Ostatní výsledky jsou vyvěšeny na orlovně. Děkujeme všem sponzorům, kteří nám darovali ceny 
pro děti: paní Maierové, Krpenské, Cábové, firmě Elseremo z Újezda, paní Březinové, květinářství 
Ivana Černá z Újezda, Starobrno. 

 Za TJ Orel ředitelka soutěže Zdenka Dokoupilová 



Z historie 
 
 

T Ř E B O M Y S L I C K Á 
 

Ves Třebomyslice vznikla po rozdělení a rozprodání pozemků vrchnostenského dvora. 
Založil ji v roce 1785 olomoucký krajský hejtman svobodný pán Dubský, který pocházel 
z jihočeské vesnice Třebomyslice. Pět let po založení měly Třebomyslice již 40 domů, z toho 
31 na nynější ulici Třebomyslické kolem hlavní silnice, 9 domků bylo na Zahradách. Později 
vznikaly v Třebomyslicích ulice Nesvačilská, pravá část Kousků a Ovčíren. 
Název ulice vychází z historického pojmenování obce před sloučením se Žatčanami. 
Poloha - Do Třebomyslické ulice počítáme domy po levé straně od středu obce od č. 101 (Miroslav 
Richter) po dům č. 201 Vlastimila Krupici, po pravé straně od domu č. 237 Petra Janečka 
k bývalému Rychlíkovu mlýnu č. 165. Ulice vede po obou stranách státní silnice Slavkov - 
Židlochovice. Domy stojí čelně a blízko této frekventované komunikace. 
Stará zástavba 
V roce 1826 bylo v ulici 26 domů. Po levé straně postupovaly (podle původního číslování) od čísla 
1 (Miroslav Richter) k číslu 12 (Stanislava Hegerová), pak se po druhé straně vracely od č.48 
(Michal Černý) ke středu obce. 
 Z dochovaných jmen některých původních usedlíků je zřejmé, že Třebomyslice 
kolonizovaly německé rodiny, podle historických pramenů z okolí České Třebové, Litomyšle 
a Králík, které se časem počeštily (Kraupner, Citrport, Šponer, Vinkler, Weis, Heger, Štouder, 
Unrajch, Lauterbach). V roce 1890 bylo v ulici napočítáno 34 domů. 
Po 1. světové válce se stavělo po pravé straně ulice až ke mlýnu, později se ulice doplňovala domy 
po levé straně až k poslednímu domu č. 201 patřícímu Vlastimilu Krupicovi. Tím byla ulice 
prakticky celá zastavěna. Jediný nový dům (vilku) si postavili v proluce mezi domy č. 179 (Jaroslav 
Haman) a č. 200 (Božena Trdá) manželé Zapomělovi až v roce 1986. Rodina Rychlíkova  
si zrekonstruovala bývalý mlýn na obytné stavení č. 265. 
Současnost 
Koncem roku 2008 čítá ulice 58, z toho 47 obydlených se 153 občany, neobydlených je 10, v č. 111 
má sídlo podnikatel Miloš Osička. V ulici nejsou další volná stavební místa. 
Živnosti v roce 1945 
truhlář Karel Michl  č. 123 
holič Tomáš Kalvoda č. 118 
obchody Ludvík Teplý č .115, Anna Zezulová č. 233 
elektrikář Karel Hruška č. 111 
hostinec  Antonín Halm č. 153 
kolář Josef Sedláček  č. 183 
mlynář Antonín Rychlík č. 165 
pískovna Klement Sýkora  č. 167, Ladislav Fiala č. 102 
pekař Petr Brabenec č. 124 
V socialistickém režimu tyto živnosti zanikly.  
Podnikatelé v roce 2007  
Agroservis  Miloslav Osička  č. 111 
tisk, fotopráce  Radomír Lejska č. 135, Soňa Lejsková č. 135 
tiskařské služby  Zetyp, s.r.o.  č. 157 
finanční poradenství Miroslav Cáb  č. 216 
veterinární lékaři MVDr. Jiří Ryba č. 218, MVDr. Ondřej Ryba č. 218 
zahradnictví   Antonín Rychlík č. 265 
stavitelství  Miroslav Klein č. 302 
Veřejné budovy v ulici nejsou. V samostatných Třebomyslicích sídlil na č. 111 obecní úřad 
a obecní knihovna (nyní podnikatel Osička). V hospodářské části budovy se chovali obecní býci  



a kozli. Po sloučení obcí sloužila přechodně jako byt, v roce 1966 byla zrekonstruována  
na mateřskou školu, která zde působila až do postavení nové školy v roce 1982. 
Hřbitov Církve českobratrské evangelické, stojící na konci ulice, byl založen v roce 1856, je na 
něm 21 hrobových míst, hroby zde má 15 rodin, na náhrobcích je zapsáno 60 jmen. Původně byl 
rozložen po celé ploše pozemku, v roce 1940 byl rozšířen, hroby přesunuty k ohradní zdi, uprostřed 
vede cesta, na jižní straně je márnice. Hřbitov je dobře udržován. 
Starostové  a předsedové obce z ulice 
1859  Mates Heger   č. 112 (nová čísla po přečíslování) 
1879  Karel Binek  č. 109 
1892 - 1894  Josef Lorenc  č. 103 
1897 - 1890  Benedikt Habiger  č. 101 
1900 - 1903  Arnošt Král  č. 125  
1903 - 1909  Bruno Lauterbach  č. 104 
1919 - 1923  Rafael Florián  č. 114 
1923 - 1933  Josef Fiala  č. 102 
předsedové MNV Třebomyslic   
1945 - 1946  Antonín Rychlík  č. 165 
1946 - 1948  Oldřich Zapoměl č. 106 
předsedové sloučené obce Žatčany 
1950 - 1951   Josef Švehla   č. 219  
1957 - 1958  Ing. Milan Ryba č. 171 
1972 - 1976   Marie Černá  č. 168 
starosta 
1998 - 2006   Ing. Oldřich Zapoměl č. 302 

Josef Sedláček, kronikář obce 

Nadále pokračuje výstavba polních cest. Toto je polní cesta začínající pod nesvačilským kopcem. Vede přes 
pole ke státní silnici II. třídy.   

Obecní zpravodaj – vydává Zastupitelstvo obce Žatčany. 
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