OBECNÍ ZPRAVODAJ
VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE ŽATČANY
Duben 2009

Vážení občané,
dovolte mi seznámit Vás na úvod dalšího vydání Obecního zpravodaje s informacemi,
které jsou pro nás v současné době aktuální.
Jedním z témat je již tradičně splašková kanalizace. Vodárenská akciová společnost,
která nám vedle vodovodu spravuje také naši kanalizaci, Vás oslovila dopisem se žádostí
o vyplnění dotazníku s Vašimi údaji, potřebnými k sepsání Smlouvy pro výběr stočného.
Protože v domácnostech používáme vodu nejen z městského vodovodu, ale také ze studní,
které nemají vodoměry, bylo nutné u většiny obyvatel stanovit výpočet stočného paušálně.
Cena stočného se stanoví ze skutečného množství splaškových vod odvedených do ČOV
Měnín, ne z předpokládaných 33 m3 za rok na obyvatele, jak bylo uvedeno v dotazníku VAS.
Jinými slovy, pokud by byla průměrná spotřeba vody v m3 za rok na osobu menší, cena
stočného za 1 m3 by se zvedla a naopak. Výpočet konečné ceny stočného se skládá z těchto
nákladů: ze skutečného množství splaškových vod dopravených do ČOV Měnín, ze spotřeby
el. energie v přečerpávací stanici, z nákladů za mzdu pro servisní pracovníky a ze zisku
pro VAS a. s., který činí pro letošní rok pouhých 0,46 Kč za 1 m3 bez DPH. Při vyjednávání
o výši stočného mezi obcí Měnín, která čističku odpadních vod vlastní, Vodárenskou
akciovou společností a obcí Žatčany, došlo ke snížení původní ceny stočného asi o čtvrtinu.
Konečná výše stočného pro letošní rok je 100,- Kč měsíčně na osobu a platí pro převážnou
vetšinu obyvatel. Při této ceně má VAS a. s. z provozování téměř nulový zisk. Zvýšením
počtu napojených domácností na kanalizaci ze zbývající části obce by měly náklady
za vyčištění jednoho m3 splaškových vod klesnout. Tímto sdělením jsem se Vám snažil

ve stručnosti sdělit, jakým způsobem byla výše stočného vypočítána. Pokud má někdo z Vás
zájem získat k tomuto tématu bližší informace, jsem Vám kdykoli k dispozici. Stavbu
II. etapy kanalizace chceme zahájit a také dokončit ještě v tomto roce. Jak všichni víte, padla
nám vláda a podpis ministra zemědělství na rozhodnutí, který je důležitý pro získání dotace
na kanalizaci, se tím oddálil. Kanalizaci jsme sice schopni dokončit z našich finančních
prostředků, ale na úkor oprav místních komunikací a akcí pro zvelebení obce.
V minulém vydání zpravodaje jsem se zmínil o kompostování bioodpadu
v kompostových jamách k tomu určených. Nyní dochází k dalšímu posunu v této
problematice. Nově připravovaný Zákon o odpadech ukládá obcím kompostovat bioodpad
jako pátou komoditu, podle stanovených předpisů. Na základě toho schválilo ZO na svém
31. zasedání vybudování kompostárny v areálu ZD, na obecním pozemku vedle skleníků.
Na vybavení kompostárny komunální technikou (traktůrek, mulčovač, štěpkovač, nakladač
a sekačku) v hodnotě asi 3 milionů korun, získáme v letošním roce dotaci 90 % z Operačního
programu živ. prostředí. Pro letošní rok vyhloubíme ještě další jámy pro ukládání bioodpadu,
v příštím roce bude bioodpad svážen do nové Komunitní kompostárny vedle skleníků.
V letošním roce dojde také k prodloužení plynofikačního řadu v nové zástavbě
na Šanhaji a k následné nutné opravě tamní cesty. Prašné cesty v obci budou v letních
měsících zpevněny asfaltovým recyklátem, který je pro tento účel uložený v areálu ZD.
Nejnutnější opravy místních asfaltových komunikací proběhnou ještě v letošním roce, řádné
opravy cest a chodníků budou započaty v příštím roce po dokončení kanalizace a také v rámci
našich finančních možností.
Stavební firma ze Šitbořic se obrátila na naši obec se žádostí a s vážným záměrem
postavit vedle naší přečerpávací stanice hotel. V případě, že by se stal tento záměr
skutečností, musí se provést změna Územního plánu. O tomto případném kroku budete včas
informováni. Při změně Územního plánu je třeba navrhnout další možné změny a připomínky.
Změna Územního plánu je složitá záležitost a neprovádí se každým rokem.
Více informací o obci a nejen o ní naleznete na našich stránkách www.obeczatcany.cz,
kde jsou např. všechny zápisy ze zasedání zastupitelstva, obecní vysílání KT, fotogalerie,
odkazy na webové stránky okolních obcí, odkaz na možnost získání dotace na zateplení
domu, odkaz na náš Územní plán a mnoho dalších informací. Pokud chcete dostat Vaše
sdělení na naše webové stránky, kontaktujte prosím paní Marii Jurečkovou.
Na závěr mám pro Vás příjemnou zprávu. S nástupem jara, nezávisle na sobě, se na
nás často obrací cizí lidé, kteří nás navštíví, nebo jen projíždí, s konstatováním, že je naše
vesnice hezky upravená. Proto Vám chci poděkovat za to, že se o své okolí pečlivě staráte
a děláte obci dobré jméno. Ti z Vás, kterých se to netýká, se nad tím aspoň zamyslete.
Pevné zdraví a mnoho dobrého Vám přeje
Jaroslav Osička, starosta

Ze zastupitelstva obce
28. zasedání dne 16.12.2009
• ZO schvaluje obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2008 o poplatku za odpady s platností od 1.1.2009. Poplatek
činí 400,- Kč na občana za rok. Děti do
věku 15 let jsou od poplatku osvobozeny.
• ZO schvaluje uhradit obci Měnín
náklady za vyčištění splaškových vod

dodaných do 31.12.2008 ze Žatčan do
ČOV Měnín ve výši 114.884,- Kč.
• ZO bere na vědomí podpis smlouvy
mezi obcí Žatčany a SFŽP ČR na
výsadbu biokoridoru Krátké díly.
• ZO zvolilo jednohlasně Zdeňka Svobodu za člena finančního výboru.
• ZO schvaluje rozpočtový výhled obce
na léta 2009 – 2013.

29. zasedání dne 20.1.2009
• ZO schvaluje návrh vyrovnaného
rozpočtu obce na rok 2009.
• ZO schvaluje podání žádosti na dotaci
z Programu rozvoje venkova Jmk na
opravu místních komunikací.
• ZO neschvaluje udělit vyjímku ze
zákona č. 202/90, ve znění pozdějších
předpisů na povolení provozování
výherního hracího automatu v místním
hostinci. Automat se nachází v menší
vzdálenosti než 100 m od školy a
kostela, a tím nesplňuje výklad výše
zmíněného zákona zákazu provozování VHA do 100 metrů od školských a
církevních zařízení.
30. zasedání dne 18.2.2009
• Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu
Policie ČR o bezpečnostní situaci
v obci Žatčany za rok 2008.
• ZO schvaluje podání žádosti o dotaci
na vybavení nového kontaktního místa
CZECH POINT – plná verze a souhlasí
s Podmínkami rozhodnutí o poskytnutí
dotace CZECH POINT.
• ZO schvaluje rozpočet obce na rok
2009.

• ZO schvaluje průběh a výsledky
inventarizace hosp. prostředků ke dni
31.12.2008.
• ZO schvaluje cenu vodného na rok
2009 ve výši 30,52 Kč vč. DPH.
• ZO bere na vědomí vysílání ČRo Brno
o obci Žatčany dne 15.4.2009.
31. zasedání dne 18.3.2009
• ZO schvaluje vypracování projektu na
zřízení Komunitní kompostárny Žatčany firmou ENVIPROJEKT, včetně
vypracování žádosti na dotaci z OPŽP
ČR na nákup komunální techniky
(malotraktoru, nakladače, podkopu,
štěpkovače, mulčovače a sekačky),
potřebné pro kompostování.
• ZO schvaluje záměr umístit kompostárnu na obecní parcelu č. 293 k. ú.
Žatčany v oploceném areálu vedle
skleníků.
• ZO souhlasí s případnou stavbou hotelu
na obecním pozemku p. č. 294/1 k. ú.
Žatčany.
• ZO zplnomocňuje starostu Sokolnic
pana Jiřího Životského zastupováním
naší obce při hlasování na IX. Sněmu
Svazu měst a obcí ČR.
Jaroslav Osička

Krátce z obce
Mateřská škola
V letošním školním roce máme dvě heterogenní třídy - děti ve věku od 3 do 4 let a
od 5 do 6 let. Děti si zvykly vzájemně si pomáhat, učí se jeden od druhého, odbourává se
soutěživost, vznikají nové citové vztahy.
Snažíme se vytvářet dětem klidné, čisté, bezpečné a podnětné prostředí, aby se cítily
spokojené a šťastné. Zavedli jsme denní řád, který dětem umožňuje více volnosti a
samostatnosti při dodržování dohodnutých pravidel. Omezujeme učení předáváním hotových
poznatků. Dítě samo objevuje svět pomocí hry a vlastní tvořivosti.
Pro děti jsme připravili spoustu akcí a představení. Na podzim se velmi vydařilo
odpoledne se skupinou historického šermu s výkladem o historických zbraních. Děti si mohly
vyzkoušet střelbu z luku a jiné atrakce. Společně jsme si opekli párek a popovídali si. Poučení
i pobavení mnozí odcházeli domů až večer.
Také nás navštívili Slepíši s výchovně vzdělávacím programem o lidech se zdravotním
postižením. Děti poznaly, jak je těžké žít se zrakovým postižením, seznámily se s Braillovým
písmem, při pohádce si procvičily jemnou motoriku a ve skupinkách vymodelovaly z hlíny
sluníčko, berušku, ježka, pejska, kočičku a motýlka. V Divadle Bolka Polívky jsme zhlédli
pohádku Rumcajs.

Pořádali jsme předvánoční výtvarné dílny pro rodiče s dětmi - malování slupovacími
barvičkami na sklo a malování na hedvábí. Ani letos nás nevynechal Mikuláš s andělem
a čertem. Všechny děti si odnesly balíček sladkostí, ovšem za básničku nebo písničku.
Do Těšan jsme byli pozváni na představení Tetiny v zimě. Děti si zahrály některé drobné role
a zazpívaly.
Přišli se na nás podívat učitelky z různých MŠ. Předvedli jsme jim říkanky
doprovázené pohybem, procvičení celkové motoriky a grafomotoriky, dechová, fonační,
artikulační a mimická cvičení, nácvik správné výslovnosti hlásky S, smyslová cvičení se
zaměřením na hmat.
Popovídali jsme si o tom, co bychom chtěli najít pod vánočním stromečkem a svoje
přání děti výtvarně zpracovaly (nakreslily nebo sestavily z dřívek geometrických tvarů
a kamínků). Samozřejmě jsme nevynechali pohádku sehranou dětmi ze Žatčan v sokolovně.
Těsně před vánočními prázdninami se děti těšily na příchod Ježíška. Zpívali jsme
koledy, rozkrajovali jablíčka, pouštěli lodičky z ořechů, povídali si o dalších zvycích
a tradicích, ochutnávali cukroví, které děti přinesly. Po zazvonění zvonečku se děti vrhly
ke stromečku a zbytek dopoledne si hrály s novými dárky. Odpoledne jsme měli Den
otevřených dveří s prodejní výstavkou prací dětí z MŠ i ZŠ.
Po novém roce děti vystoupily v orlovně na Tříkrálové besídce s pásmem koled
a písniček. Zúčastnili jsme se v Těšanech představení Tetiny v dopravě. Děti si zopakovaly
dopravní značky, vybavení na kolo, zazpívaly si písničky, nejvíc se jim líbila pohádka
O žluté Karkulce. V únoru jsme zahájili předplavecký výcvik v krytém bazénu v Blučině.
Velmi úspěšná akce, na které jsme se podíleli, bylo pořádaní Dětského karnevalu
s vystoupením skupiny historického šermu. Veselé pohádky s Kamarády jsme zhlédli
v Divadle Bolka Polívky v Brně. Začarované pohádky jsme viděli v naší MŠ, tentokrát to bylo
loutkové představení.
Do konce školního roku ještě zvládneme pohádku O hodové slepičce v Těšanech,
besídku v orlovně ke Dni matek, výlety do okolí, Den dětí, táborák, připravujeme se na školu
v přírodě a na závěr školního roku se rozloučíme se školáky. Připravujeme a nabízíme dětem
reálné a konkretní aktivity, vzniklé situace využíváme k přirozenému rozvoji všech stránek
osobností dětí, aby se naučily odpovědnosti, základním schopnostem a dovednostem
důležitým pro celý další život.
Respektujeme individualní zvláštnosti nejen dětí, jsme otevřeni a těšíme se na vaše
nápady, připomínky, podněty i spolupráci.
Bc. Zdenka Hrdličková

Zprávičky z naší školičky
Školní rok je v plném proudu a my bychom vám rádi připomněli některé z našich
nedávných školních akcí.
Hned v listopadu jsme přivítali první zajímavou návštěvu, a sice hluchoslepou slečnu
a její doprovod ze společnosti „Slepíši“. Dozvěděli jsme se spoustu novinek o životě lidí se
zdravotním postižením. Poznali jsme Braillovo písmo pro nevidomé, už víme, co všechno
zvládnou vodicí psi a na závěr jsme si také vlastnoručně vymodelovali masku z hlíny.
Prosinec jsme letos zahájili netradičně zpěvem u příležitosti rozsvěcování vánočního
stromu. A my bychom ještě jednou chtěli poděkovat paní Lence Koudelkové za skvělý
klavírní doprovod. Zda se stane z této události místní tradice, ukáže teprve čas. Příště by to ale
chtělo rozhodně více čaje, svařáku a možná i zpívajících dospěláků.
V polovině prosince nás navštívili učitelé z okolních škol v rámci programu „Sdílení
dobrých praxí“ a my jsme měli jedinečnou příležitost všem ukázat, co my Žatčaňáci
dovedeme. Předvedli jsme nejen běžnou výuku, ale také část z celoročního projektu „Staré

pověsti české“ (1. a 2. ročník) a vánoční dílnu – pečení perníkových chaloupek (3. – 5.
ročník). Přípravy na tuto akci byly trochu náročnější, ale rozhodně jsme zabodovali
a pochvaly od mnoha návštěvníků se pak jen hrnuly.
Kdo si našel chvilku v předvánočním shonu, mohl přijít do našich vánočních dílniček
a vyrobit si zde drobnosti ze slaného těsta a keramiky, či ozdoby z přírodnin nebo korálků.
Vánoce pak utekly jako voda a již tu byla Tříkrálová koleda. Letošní vystoupení jsme my
školáci téměř celé prozpívali. Možná ne vždy zcela čistě, ale se snahou a s velkým nasazením,
o kterém nemůže být pochyb.
V lednu jsme do 1. třídy pozvali na návštěvu předškoláky z mateřské školy, kteří si
mohli vyzkoušet, jak to ve škole vlastně funguje. Ačkoli u nás byli poprvé, bez problémů
a s chutí se všichni zapojili do připravené „školní“ práce. Týden na to u nás hravě zvládli
zápis do 1. třídy a my se již nyní těšíme na našich 8 nových spolužáků, kteří, jak pevně
doufáme, usednou v září vedle nás do školních lavic.
Těsně před rozdáním pololetního vysvědčení nastala pro některé z nás dlouho
očekávaná chvíle – zimní škola v přírodě. Na týden jsme vyrazili v doprovodu paní ředitelky
do střediska Ostružná v Jeseníkách. Neodradila nás velká zima, mlha ani prudká sjezdovka
a skvěle jsme si užili nejen lyžování, ale i plavání, spoustu her či dobré jídlo večer na chatě.
V únoru a březnu nás sice schvátily rýmy, chřipky, angíny, nosohltany a jiní „škodiči
bacilí“, ale přesto jsme si našli čas například na promítání pohádky Peklo s princeznou
v brněnském kině, nebo na návštěvu Střediska volného času Lužánky, kde jsme si vyrobili
krásnou velikonoční dekoraci.
Někteří z nás (od těch nejmenších až po ty největší) také stačili velice úspěšně
reprezentovat naši školu v recitační soutěži okolních škol v Újezdě u Brna:
Klára Zapomělová (1.roč.) 1. místo
Jakub Zapoměl (3.roč)
2. místo
Denis Škrhák (2.roč.)
1. místo
Aneta Báderová (5.roč)
2. místo
Zdislava Jurečková (3.roč.) 1. místo
Jak vidíte, v průběhu roku opravdu nezahálíme, a přestože nás od vytoužených letních
prázdnin dělí už jen tři měsíce, rádi bychom ještě stihli například vystoupení ke Dni matek,
procházku po brněnských památkách, školní výlet do Lednice...ale o tom zase někdy příště.
žáci základní školy a

Mgr. Hana Rochlová

Pozvánka do knihovny
Naše knihovna se v srpnu r. 2008 přestěhovala do zrekonstruovaných místností
bývalého obecního úřadu – po firmě Sýkora. Současně byla od 1.9.2008 do 1.2.2009
provedena revize celého knih. fondu pod vedením p. Brůžičkové z MK Židlochovice.
Knihovna čtenářům nabízí celkem 2.525 knih, z toho 1.386 zábavných a 305 naučných
pro dospělé a 130 knih naučných a 704 zábavných knih pro děti a mládež. V roce 2008 bylo
zakoupeno 54 nových knih a výměnný fond nám půjčil 307 knih. Časopisy lze vybírat
z 10 titulů. Návštěvnost naší knihovny neklesá, v roce 2008 činila 450 návštěvníků. Potěšující
je, že se zvyšuje zájem dětí o četbu knih různého žánru. Celkem si čtenáři vypůjčili
2.700 knih. To svědčí o kulturnosti a vzdělanosti občanů naší obce.
Těším se na vaši návštěvu – každý pátek od 17.00 do 19.00 hodin. Přeji vám pohodové
chvíle s knihou.
Míla Lengálová, knihovnice

Pozvánka na hody
Děti a mládež nacvičují pásmo tanečků, stárci se také začali scházet, maminky shánějí
škrob k naškrobení rukávců a spodniček. Je vidět, že se kvapem blíží největší slavnost naší
obce – hody.
Hody se slaví podle zasvěcení kostela, u nás na svátek Svaté Trojice. Tento svátek je
pohyblivý. Je stanoven jako první neděle po Letnicích, Letnice připadají na padesátý den po
slavnosti Zmrtvýchvstání, tedy Velikonoc. Velikonoční svátky připadají na neděli následující
po prvním jarním úplňku. Pondělí velikonoční může připadnout na den v rozmezí
od 23. března do 26. dubna.
A jaký bude tedy ten letošní hodový program?
Sobota 6. června:
Předhodová zábava: začátek ve 20.00 hod., skupina Modul
Neděle 7. června:
Slavnostní mše sv. začátek v 9.00 hod.
Průvod krojovaných začátek ve 14,30 hod. na Dolním konci, doprovází Horenka
Te Deum a svátostné požehnání
začátek v 15,30 hod.
Taneční pásmo dětí a mládeže pod májí, tančení stárků
v 16.00 hod.
Hodová zábava
začátek 20.00 hod., cimbálová muzika Donava
Pondělí 8. června:
Ženáčské hody
začátek v 19.00 hod., dechová kapela Zlaťanka
Za příznivého počasí budou zábavy pod májí, za nepohody v orlovně.
Přijďte si zazpívat, zatancovat a pobavit se! Jste srdečně zváni.
Marie Jurečková

Sbor dobrovolných hasičů
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Žatčany byla v loňském roce povolána 14 krát
k zásahům. Jednalo se například o požár
mysliveckého posedu v Újezdě, požár
polního hnojiště v lánu obilí u Měnína, požár
chaty na Staré hoře, požáry rodinných domů
v Újezdě a Měníně. Jednotka absolvovala
dvě cvičení, školení velitelů a strojníků.
Náležitou pozornost věnovala opravě
a údržbě techniky.
Jak je již dlouholetou tradicí, na masopustní sobotu SDH zorganizoval průvod
masek za doprovodu muziky. V brzké době –
v sobotu 23. května 2009 proběhne na našem
hřišti I. kolo soutěže v požárním sportu
o postup do II. okresního kola. Soutěžit se
bude ve štafetě 4 x 100 metrů a požárním útoku. Po soutěži si v branných disciplínách mohou
zasoutěžit také děti.
Oldřich Tichý, zástupce velitele

Dětský karneval
V sobotu 14. 2. 2009 se v žatčanské orlovně konal dětský maškarní ples. Za perfektní
spolupráce pořadatelů, kterými byli sl.
učitelka Míša Kozáková, žatčanští motorkáři
a členové z agentury YMCA, se dětské
radovánky vydařily. Všichni jsme ocenili
spoustu atrakcí a soutěží, které ještě doplnila
šermířská a ohňová šou, vystoupení děvčat
z aerobiku a taneční skupiny z Telnice.
Proběhla soutěž o nejlepší masky v několika
kategoriích. Děti byli oceněny
krásnými dorty, které upekla
paní Radka Sýkorová. Ohlas
u dětí vzbudila také pěvecká
soutěž – KARAOKE. Děti se
mohly těšit z bohaté tomboly, připravené díky štědrosti mnoha sponzorů.
Podvečer byl zakončen krátkou diskotékou.
Pořadatelé děkují všem, kteří se na této akci jakkoli podíleli.
Radka Procházková

Ze sportu
Stolní tenis v orlovně
Začátkem letošního roku byl v orlovně nově zrekonstruován za finančního přispění
obce malý sál v prostorách bývalé galerie. Jako jedni z prvních ho mohli navštívit hosté
letošního mysliveckého plesu. Zrekonstruované prostory budou sloužit především jako herna
stolního tenisu a příležitostně také jako šatna.
V zimním období v malém sále každé pondělí probíhá činnost kroužku stolního tenisu
pro školní děti. K dispozici jsou tři stoly na stolní tenis, na kterých pravidelně sportuje
pod vedením Josefa Fialy asi 10 chlapců a 5 dívek. V polovině března si nejlepší hráči měli
možnost vyzkoušet svoje schopnosti na župním orelském přeboru, který se konal v BrněŽidenicích. Ve své kategorii nejmladších žáků neměli naši hoši příliš těžké soupeře, takže se
jim podařilo dostat se i na stupně vítězů. Přínosem pro ně bylo ale především to, že měli
možnost vidět v akci sportovce vyšších věkových kategorií, kteří již většinou hrávají stolní
tenis závodně. Všichni jsme mohli svorně konstatovat: ještě se musíme mnoho a mnoho učit!
Antonín Sedláček

Gymnastické závody v Žatčanech
Letošních gymnastických závodů se
zúčastnilo celkem 53 dětí ze šesti jednot: Pozořice,
Žatčany, Strážnice, Jiříkovice, Židenice a Střílky.
Všichni sportovci podávali úžasné výkony. Pro
některé závodníky, zvláště pro starší, bylo obtížné
vylézt na lano, nebo přejít po kladině a uprostřed
udělat holubičku. Nejvíce se pobavili naši
nejmenší. Pro ně je radost z pohybu přirozená a
neberou vše ještě tak vážně. Proto si závody užily

s úsměvem na tváři. Velmi se jim líbilo válení sudů a prolézání tunelem. Z možných 24 umístění si žatčanští sportovci vybojovali neuvěřitelných 12 medailí. Umístili se takto:
11.místo Zdislava Jurečková
12.místo Julie Kalvodová

Nejmladší kategorie:
2.místo Veronika Kalvodová
4.místo Eliška Kalvodová
7.místo Karolína Lůžová
1.místo Martin Damborský

2.místo
3.místo
4.místo
5.místo

Kategorie 6-8let:
1.místo Šárka Damborská
2.místo Emilie Dokoupilová
5.místo Magda Harvánková
7.místo Veronika Michálková
8.místo Anežka Fialová

Petr Fiala
Miroslav Klein
Jakub Zapoměl
Denis Škrhák

Kategorie 11-13let:
1.místo Marie Kalvodová
2.místo Michaela Svobodová
3.místo Hedvika Dokoupilová
6.místo Dominika Stukartová
7.místo Aneta Báderová
8.místo Aneta Soukupová
9.místo Dita Škrháková
14.místo Lenka Hamanová

1.místo Jakub Koudelka

Kategorie 9-10let:
4.místo Petra Krpenská
6.místo Šárka Koudelková
8.-místo Anna Kalvodová
9.místo Adéla Stukartová

1.místo Bohumil Kalvoda
3.místo Daniel Fiala
5.místo Jaroslav Kalvoda

Na závěr nám nejstarší děvčata z našeho aerobiku již tradičně zatancovala. Také se
nám předvedla děvčata ze Strážnice se svým gymnasticko-tanečním vystoupením, které bylo
velmi zajímavé a obohatilo závěrečné ukončení tak pěkného sportovního dne. Děkuji všem,
kdo se podíleli na připravě a maminkám, které nám upekli a připravili pohoštění.
za TJ Orel Zdenka Dokoupilová

Aerobik v Jiříkovicích
V sobotu jsme se vydali na MASTER CLASS. Výprava byla veliká, tentokrát nás jelo
25 dětí a 7 dospěláků. Letošní soutěže se zúčastnilo 60 dětí z různých jednot. Naše výprava
byla bezkonkurenční.Všichni soutěžící se velmi těšili. Cvičilo se ve čtyřech kategoriích, podle
lektorky.Veliká radost byla vždy, když se někdo dostal do finále. Tato soutěž je na úrovni jak
po stránce lektorů, tak i milého přijetí a pohoštění. Aby se menší děti mezi jednotlivým
cvičením nenudily, mohly si něco upéct ze slaného těsta, nebo zahrát nějakou hru. A jak jsme
se umístili? Velice dobře.
Nejmenší děti do 7 let
1.místo Jakub Koudelka
2.místo Veronika Kalvodová
4.místo Šárka Damborská
5.místo Karolína Jurečková
9.místo Martin Damborský
(z celkového počtu dětí 12)
Kategorie 8-10 let:
1.místo Karolína Molátová

2.místo Šárka Koudelková
3.místo Petra Krpenská
5.místo Zdislava Jurečková
6.místo Klára Zapomělová
7.místo Anna Kalvodová
8.místo Adéla Stukartová
9.místo Emilie Dokoupilová
(z celkového počtu 16 dětí)

Kategorie 11-13 let
1.místo Hedvika Dokoupilová
5.místo Dita Škrháková
6.místo Kateřina Kalvodová
9.místo Dominika Stukartová
12.místo Aneta Báderová
13.místo Aneta Soukupová
16.místo Marie Kalvodová
(z celkového počtu 21 dětí)

Kategorie 14-17 let:
1.místo Eliška Dokoupilová
2.místo Jarmila Horáková
4.místo Magda Bínková
5.místo Veronika Fialová
6.místo Aneta Černá
(z celkového počtu 11 dětí)

Závody se vydařily a děti přijeli nadšené.
Zdenka Dokoupilová

Mezi dospěláky…
V letošním roce opustí mládežnickou kategorii a zařadí se mezi dospělé sportovce
Eliška Dokoupilová.
Od šesti let se účastnila orelských soutěží
v aerobiku, atletice a gymnastice. Nejvíce se jí
daří v aerobiku, ale ani v atletice nezůstává
pozadu. Nejpopulárnější jsou vždy závody
ve Vyškově, kde má svoji oblíbenou disciplínu v
běhu na 1 km. Letošním rokem se už řadí mezi
ženy a tam je konkurence opravdu velká.
Uvidíme, jak si povede v reprezentaci
žatčanského orla. Závodí vždy s velkou radostí a
nejvíce ji baví tanec, při kterém se může uvolnit.
Svoji představivost uplatňuje při vytváření
choreografie pro skupinové cvičení. Získala celkem 6 pohárů za první místo, 1 pohár za druhé
a 1 pohár za třetí místo, 9 medailí za první místo, 5 medailí za druhé a 3 medaile za třetí
místo.
Eliško, jen tak dál!
Zdenka Dokoupilová

Z historie
ZAHRADY
Název se odvozuje od polních tratí Velké Zahrady a Malé Zahrady na západní straně ulice.
Poloha - Klidná ulice po obou stranách místní komunikace začíná za samoobsluhou domkem
č. 136 Vlasty Urbánkové, potom se rozvětvuje vpravo na Malé zahrady, vlevo na Velké
zahrady, dva domky jsou zastrčeny v přilehlých uličkách. V přímém směru vyúsťuje na státní
silnici u domu Jiřího Fialy, odbočením vlevo před koncem ulice se dostaneme kolem domu
Radomíra Lejsky znovu na tutéž silnici.
Stará zástavba vznikla po východní (levé) straně ulice po založení Třebomyslic v roce 1785.
Ze záznamů kronikáře Josefa Zezuly se dovídáme, že v roce 1826 žilo v ulici 15 rodin.
Dalších 6 domů bylo postaveno do roku 1921.
Nová výstavba na západní (pravé) straně ulice začala až v roce 1937, když si zde postavili
vedle sebe domy Vilém Teplý č. 230 (nyní Antonín Mrkvica) a č. 231 Josef Bínek č. 231
(nyní Anna Jedonková).

Velký rozmach výstavby nastal až po roce 1945. Do roku 2005 se zde postavilo v jedné řadě
15 nových domů a další dům číslo 285 Františky Veselé na levé straně zástavby po přestavbě
původní stodoly u domu č. 13 Vladislava Veselého.
Současný stav
V lokalitě je 35 domů, z toho 29 obydlených s 99 občany, 2 domy jsou po demolicích stavěny
znovu, 1 obydlen přechodně, 1 trvale neobydlen. Rozestavěna je dřevostavba manželů
Ďáskových.
V ulici nejsou žádné veřejné budovy ani samostatné domy pro podnikání.
Výhled
Ulice má všechny předpoklady pro další rozvoj. V územním plánu je počítáno s prodloužením
ulice a stavbou nových domů na Malých Zahradách až k Litavě. Lokalita je pro bydlení
atraktivní, bez rušivé silniční dopravy.
Živnostníci po roce 1945
Podnikatelé v roce 2007
sedlář
František Sedláček č. 147
autoopravna Antonín Mrkvica č. 230
stolař
Ladislav Holeček č. 138
autodoprava Antonín Mrkvica ml. č. 230
krejčí
Alois Tůma č. 151.
Starosta, předseda MNV
Starostou Třebomyslic byl v letech 1933 - 1945 rolník Šimon Hedrich z čísla 146,
předsedou MNV Žatčany byl v letech 1958 - 1972 technik Miroslav Švehla z čísla 262.
Josef Sedláček, kronikář
Fotografie sokolovny z roku
1940.
Základní kámen byl položen
22.srpna 1922. V tomtéž roce
26. prosince se hrálo divadlo a
31.
prosince
se
konal
silvestrovský večírek. Cvičit
se zde začalo v lednu
následujícího roku. Slavnostní
otevření sokolovny se konalo
15.7.1923. Celková účast na
slavnosti se odhadovala až
kolem 3000 lidí.

Dnešní podoba sokolovny.
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