OBECNÍ ZPRAVODAJ
VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE ŽATČANY
Říjen 2009

Drakiáda pořádaná v sobotu 24. října odpoledne ve spolupráci MK Alka a ZŠ a MŠ Žatčany

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás již tradičně úvodem nového vydání Obecního zpravodaje seznámil
s hlavními událostmi, které se v naší vesnici udály, nebo nás v dohledné době čekají.
Nemohu začít jinak, než kanalizací. V těchto dnech očekáváme oznámení o vydání Rozhodnutí
ministra zemědělství ČR a následné uvolnění dotace na II. etapu naší kanalizace. Práce na II.
etapě, jejíž dokončení je pro naši obec hlavní prioritou, budou zahájeny na podzim letošního roku
a měly by být v polovině příštího roku dokončeny. Není vyloučeno, že v době, kdy čtete tyto
řádky, probíhají stavební práce již v plném proudu a budou pokračovat, dokud to počasí dovolí.
Stavbu bude provádět firma KNOSS s. r. o. Jedná se o bývalou firmu VOD-KA, která pracovala
již na I. etapě kanalizace a se kterou máme díky kvalitně odvedené práci dobré zkušenosti.
Připojování jednotlivých domů na kanalizaci bude možné provádět průběžně, tak jak bude
postupovat pokládka potrubí. Občané, kterých se stavba II. etapy dotýká, budou s předstihem
informováni o průběhu prací a o termínech, kdy se mohou se na kanalizaci připojit. S případnými
dotazy na se na mě můžete kdykoliv obrátit osobně, nebo na tel. 724 186 304.
Po dokončení kanalizace zahájíme přípravné práce na opravy místních komunikací, dokončení
chodníků a zbudování parkovacích míst, na které lze získat dotaci z EU, avšak pouze do roku
2013. Žádosti o dotaci, která činí 90% celkového rozpočtu, však musí předcházet zpracování
projektu celé obce. Zadání projektu je nutné provést co nejdříve, protože cesta k získání dotace je

administrativně složitá a zdlouhavá.
Zpracování projektu a podání žádosti
na dotaci ze Strukturálních fondů EU
celé zastupitelstvo obce jednoznačně
podporuje.
Zastupitelé také rozhodli o omezení vjezdu motorových vozidel na
místní polní asfaltové cesty. Tyto cesty
jsou ve značné míře využívány na
cyklistiku a bruslení. Po těchto
komunikacích jezdí také bohužel
motorová vozidla vysokou rychlostí
a ohrožují zdraví ostatních uživatelů
cesty. Aby k těmto negativním jevům
zahájení zemních prací na Kouskách, foto autor článku nedocházelo, budou na komunikacích
umístěny značky s omezením maximální rychlosti30 km/hod. Překračování omezené rychlosti
bude Policií ČR patřičně sankcionováno. Toto rozhodnutí bylo učiněno po konzultaci s Odborem
dopravy MěÚ Židlochovice.
Zastupitelstvo obce schválilo dohodu o spolupráci s Policií ČR v Židlochovicích
při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. I když patříme mezi obce s nejmenším
počtem trestných činů v našem regionu, prevence proti kriminalitě není nikdy dost. Jedním z léků,
jak snížit kriminalitu na obci, je smysluplné využití volného času především dětí a mládeže. Proto
touto cestou opět děkuji Vám všem, kteří se ve svém volném čase věnujete mládeži v kulturních,
sportovních a jiných podobných aktivitách.
Pro opadané listí ze stromů budou v nejbližší době vykopány nové kompostové jámy. Do jam
ukládejte prosím pouze biologický odpad, tj. listí, trávu, staré ovoce, zeleninu apod., ne dřevo,
plasty a uhynulá zvířata. V příštím roce, kdy budeme mít Komunitní kompostárnu v areálu ZD
vedle skleníků, budeme štěpkovat a kompostovat také klestí. Pálení klestí nebo dřeva ve větším
množství je třeba nahlásit hasičům na adrese www.firebrno.cz/paleni-klesti.
Šíření televizního signálu z vysílačů přechází v současné době z analogového na digitální. Přináší
to po přechodnou dobu, než skončí analogové vysílání úplně, zhoršení kvality obrazu, případně nutnost
přeladění některého z programů na jiný kanál. Až bude přechod z analogového vysílání na digitální
ukončen, bude naše kabelová televize vedle digitálního signálu nabízet také analogový signál pro
základní programy, aby Vám mohly dosloužit staré televizory bez set-top-boxů.
Firma VIVO Connection, která provozuje v našem kabelovém televizním rozvodu internet,
navýší v dohledné době rychlost připojení k místní síti a navýší kapacitu možnosti připojení
dalších uchazečů k internetu.
Na závěr se chci zmínit na poněkud choulostivé téma, a tím je údržba chodníků v zimním
období. Jak sami dobře víte, novela zákona o pozemních komunikacích tzv. Chodníková novela,
přenáší odpovědnost za škody vzniklé při schůdnosti chodníků na jejich majitele, v našem případě
na obec, což je v naprostém pořádku. Problém však nastává v zimním období, kdy napadne sníh,
nebo se vytvoří náledí. Není v silách žádné obce odhrnout sníh z chodníků dříve, než se zašlape,
nebo posypat všechny namrzlé chodníky dříve, než půjdete ráno do práce. Pracovní četa, která by
držela celou zimu službu pro případ, že napadne sníh, by Vám pěkně vyvětrala peněženky, protože
páni poslanci nám na úklid nedají ani korunu a v obecní kase na tuto činnost peníze nejsou. Jediná
rozumná cesta, jak z toho ven, je udržovat chodníky stejným způsobem, jak tomu bylo po mnoho
generací zpátky až doposud. Věřím, že na rozdíl od Poslanecké sněmovny zůstal na vesnici zdravý
rozum. Řešit problém značkou u chodníku „Nasaďte si lyže“ je sice možné, ale také trapné.
Chodníky máme pro případ úrazu pojištěné. Tuto zimu necháme vše při starém a na jaře zimní
období vyhodnotíme.
Hodně zdraví a pohody v rodině Vám přeje
Jaroslav Osička, starosta obce,

Ze zastupitelstva obce
32. zasedání dne 29. 4. 2009
• ZO bere na vědomí sraz motorkářů
pořádaný dne 31. 5. 2009 pod názvem
„Začanskej rámus“.
• ZO schvaluje záměr směny obecních
pozemků s Pozemkovým fondem z důvodu doprojektování biokoridoru K 2
podél polní asfaltové cesty P 31.
• ZO schvaluje podpis smlouvy s Krajským úřadem Jmk, sepsanou pro účelovou dotaci „Oprava místních komunikací“ z Programu rozvoje venkova.
• ZO schvaluje udělit nově narozeným
dětem, Šárce Filkové a Nele Procházkové peněžitý dar, každé 5.000,- Kč.
• ZO souhlasí se změnou distributora el.
energie a plynu pro obec Žatčany.
33. zasedání dne 3. 6. 2009
• ZO schvaluje závěrečný účet obce
Žatčany za rok 2008 a souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad.
• ZO schvaluje prodej 13,5 m2 obecního
pozemku p. č. 470/4 k. ú. Žatčany Jiřímu
Svobodovi č.p. 94 za cenu 200,- Kč/m2.
Geometrické zaměření a návrh na vklad
do KN zajistí a uhradí žadatel.
• ZO schvaluje zachování spisové služby
na obci a umístění archivace spisové
služby na MěÚ Židlochovice.
• ZO schvaluje udělit narozenému dítěti
Erice Horákové peněžitý dar 5.000,- Kč.
• ZO schvaluje uzavření smlouvy se
sdružením provozovatelů moravských
lunaparků LITEZA na provozování
atrakcí v době Tradičních hodů na léta
2010 až 2015.
• ZO schvaluje provoz v mateřské škole ve
školním roce 2009 – 2010, jednu třídu
s počtem 28 dětí.
• ZO schvaluje výuku v základní škole ve
školním roce 2009 – 2010, ve třech
třídách pro 29 žáků 1. – 5. ročníku.
• ZO schvaluje poskytnout příspěvek
10.000,-Kč z rezervy školního rozpočtu
na přívod vody do přípravny zeleniny a
na drobné stavební úpravy v jídelně
pro žáky.

34. zasedání dne 15. 7. 2009
• ZO schvaluje pověřit firmu pana Jana
Husáka ml. zpracováním výběrového
řízení vodního díla „Podtlaková splašková kanalizace Žatčany – II. etapa“.
• ZO schvaluje předpokládaný rozpočet
projektu „Komunitní kompostárna Žatčany, zpracovaný firmou ENVIprojekt
Zlín.
• ZO schvaluje podání investičního záměru
na MF ČR k čerpání dotace na akci
„Nástavba a stavební úpravy ZŠ a MŠ
Žatčany“. Zpracování investičního záměru provede Regionální poradenská
agentura.
• ZO schvaluje výkon přenesené působnosti ve věcech sociálně právní
ochrany dětí a evidence obyvatel – rušení
údajů o místě trvalého pobytu z OÚ
Žatčany na MěÚ Židlochovice.
• ZO souhlasí s plněním rozpočtu ke dni
30. 6. 2009 bez připomínek.
• ZO bere na vědomí schválení závěrečného účtu za rok 2008, Regionu DSO
Cezava a Regionu DSO Židlochovicko.
• ZO schvaluje záměr zateplení, případně
i přístavby prostor v obecní budově
č. p. 93. Umístění knihovny a archivu do
přístavby
umožní
zřídit
kavárnu
v prostorách průjezdu a stávající knihovny.
• ZO schvaluje pravidla omezení vjezdu
motorových vozidel na místní polní
asfaltové cesty. Všichni občané Žatčan
mají vjezd povolen hromadně, ostatní
občané si mohou požádat o vydání
povolení vjezdu na OÚ Žatčany.
35. zasedání dne27. 8. 2009
• ZO schvaluje podání Žádosti o eviden-ci
a Žádosti o registraci o poskytnutí
finanční podpory ze státního rozpočtu
roku 2009 na akci „Žatčany – podtlaková
splašková
kanalizace
II.
etapa“
z Ministerstva zemědělství, odboru Vodovodů a kanalizací.
• ZO schvaluje vítěze zadávacího řízení
Veřejné zakázky, firmu KNOSS s.r.o.,
která byla vybrána v zadávacím řízení.

•

•

ZO schvaluje uzavření koordinační
dohody mezi obcí Žatčany a Policií ČR o
spolupráci při zabezpečování místních
záležitostí veřejného pořádku.
ZO schvaluje záměr prodeje části
pozemku p. č. 10/1 k.ú. Žatčany
a pozemku p. č. 215/1 k.ú. Žatčany
manželům Smejkalovým. Prodejní cena
činí 200,- Kč/m2. Geometrické za-měření
a návrh na vklad do KN zajistí a uhradí
žadatel.

36. zasedání dne 14. 10. 2009
• ZO bere na vědomí
s aktuálními informacemi

•
•
•

prací firmou KNOSS na vodním díle
Žatčany – podtlaková splašková kanalizace II. etapa.
ZO schvaluje Rozpočtový výhled obce
Žatčany na roky 2010 – 2014.
ZO schvaluje narozeným dětem peně-žitý
dar, Jakubu Rybovi 5.000,- Kč
a Filipu Švaňhalovi 5.000,- Kč.
ZO schvaluje prodej pozemků manželům
Smejkalovým, kterému předcházel záměr
jejich prodeje vyvěšený na úřední desce.
Jaroslav Osička

seznámení
k zahájení

Krátce z obce
Sběr prázdných tiskových kazet (tonerů)
Naše obec se zapojila do charitativního projektu – sběru tonerů určených k renovaci. Za
nasbírané prázdné tonery se získají peníze, které se poukáží na konci sběrného roku na účet
vybraného sociálního ústavu. V našem kraji se jedná o domov pro postižené děti LILA, Otnice.
Sběrem tonerových a inkoustových kazet umožníte renovaci a ušetříte přírodu od zbytečné
zátěže. Tonery můžete odevzdat do sběrného boxu v přízemí budovy obecního úřadu v Žatčanech.
Podrobnější informace o projektu naleznete na www.sbírej-toner.cz.
Vladimíra Sedláčková

Žatčanskej rámus
V sobotu 30. května 2009 se konal 5. ročník Žatčanského rámusu. Počasí nám moc nepřálo,
a tak musel být zrušen odpolední program pro děti, i vyjížďka motorek. Za pár hodin bylo všechno
jinak. Vysvitlo sluníčko, došlo na vyjížďku, i když s menším časovým posunem a v malém
počtu - asi 20 strojů. Potom následoval kulturní program v prostoru u sáňkařského kopce.
Pro návštěvníky zde bylo připraveno bohaté občerstvení .
Country kapela Mrak, která nebyla v úplně originálním složení, hrála již od 16.00 hod.
Po krátké přestávce a zvukové zkoušce vystoupila rocková skupina Palba Band z Blučiny,
pro kterou bylo vystoupení premiérou. Po setmění mohli všichni přítomní shlédnout ohňovou
show sdružení LORICA, po ní následoval velkolepý ohňostroj doprovázený hudbou, připravený
u příležitosti 5. ročníku. Vrcholem hudebního programu byla rocková skupina KOŽUCH-KABÁT
revival z Morkůvek.
Motosrazu a večerního programu se zúčastnilo přes 200 návštěvníků. Všem děkujeme
za to, že nás přišli podpořit. Panu starostovi a celému zastupitelstvu děkujeme za ochotu
a vstřícnost, paní Emilce Osičkové a paní Daně Sýkorové za občerstvení při přípravách.
Osobně bych chtěla poděkovat všem členům a jejich partnerkám za perfektně
naplánovanou akci a odvedenou práci.
Radka Procházková

Letní noc se skupinou Zelená Pára
Začátkem prázdnin uspořádali členové motobandy Vokuši letní noc, tradičně
u sáňkařského kopce. Celým večerem hosty provázela skupina Zelená Pára. V Žatčanech ještě
nebyla úplně známá, takže všechny asi příjemně překvapila, protože hrála opravdu výborně, jak
k tanci, tak i poslechu. Zážitek z této kapely umocnilo také profesionální osvětlení a pódium na
vysoké úrovni. Novinkou na akci byl dřevěný parket, zapůjčený panem Pavlem Jedonkem ze
Žatčan, za který mnohokrát děkujeme.
Naše pozvání přijal pan Pavel Rychlík, který zde připravoval kvalitní kávu ze své pražírny
„Dobrý kafe“. Jeho prezentace obohatila nabídku nápojů a zpříjemnila hostům chladný večer.
Návštěvnost tentokrát nebyla tak velká, jak by jsme si představovali, cca 1OO hostů. Ti se však
výborně bavili. My jim děkujeme za účast a věříme, že nás přijdou podpořit i v příštím roce na
dalších akcích.
Radka Procházková

ALKA ve světě a doma
Naši modeláři z klubu MK ALKA se letos zúčastnili Mistrovství Evropy historických
modelů v Německu na letišti v Suhlu, nedaleko
Erfurtu. Mistrovství probíhalo od 10. do 14. června
2009. Nepřízeň počasí přinesla na začátku dlouhé
chvíle čekání na příznivější vítr a nečekané noční
zážitky v podobě chytání poletujících altánů, které

silný vítr unášel na stany spících
účastníků a na zaparkovaná auta. Naši
modeláři soutěžili s deseti větroni.

Nárazový vítr a rozhodnutí pořadatelů zkrátit
soutěžní kola vedlo ke zničení 3 letadel našich
modelářů a jedné opravitelné havárii. Příští
mistrovství Evropy se má konat v Jeseníkách a
tak naší Alce držme palce.
29. srpna jsme měli možnost vidět snad
všechny modely našich modelářů za Cezavou na
poli. Konal se zde Modelářský den. Odpolední
déšť pozdržel začátek akce, avšak poté naši
modeláři vyrazili z klubovny a bylo se na co
v pozdním odpoledni dívat. A nechybělo ani
občerstvení. Samozřejmě vývoj počasí se
značně odrazil menším počtu diváků, kteří se přišli podívat. Budeme doufat, že napříště bude
počasí příznivější.
z textů MK Alky upravil a zkrátil Lukáš Jurečka, foto MK Alka

Cirkusové představení
V sobotu 8. srpna 2009 na pozvání pana starosty přijel do naší obce zvířecí cirkus Nene.
Možná proto, že prázdniny byly v plném proudu a některé děti si ještě užívali táborů a dovolených,
byla účast velmi malá. Představení se zúčastnilo 10 dospělých a 14 dětí.
Nejprve předvedl principál drezúru poníků, potom jsme mohli vidět žonglování s míčky
a kužely, vystoupení s noži a meči, chůzi na prknech. Děti určitě nejvíc bavil poník Ceasar, který
uměl počítat. O přestávce se děti mohly povozit na ponících a pohladit si mladou lamu.
Cirkus byl sice skromný a chudý, i sám principál ho tak několikrát označil. Shodli jsme se,
že z něho dýchaly staré časy a jakoby do dnešní doby ani nepatřil. Pro všechny učinkující musí být
stále těžší udržet si v dnešní době příznivce, protože děti jsou stále náročnější a jejich očekávání
velká. Děti, které se představení zúčastnily, vypadaly spokojeně a určitě byl pro ně cirkus
příjemným prázdninovým zážitkem.
Radka Procházková

Oslavy 100 let Orla
Předposlední srpnový víkend se v Kroměříži a na
svatém Hostýně uskutečnily oslavy 100 let
od založení Orla. Těchto oslav se zúčastnili i zástupci
naší jednoty. V historickém centru Kroměříže i mimo
něj si návštěvníci mohli vyzkoušet různé druhy
sportů jako florbal, fotbal, šachy, kuželky, pétanque
či úplně nové druhy sportu např. frisbee, kubb, ringo,
šprtec a jiné. Na Velkém náměstí se soustřeďoval
hlavní program.
V rámci kulturního odpoledne zde vystoupila
i děvčata z naší jednoty: Jarmila Horáková,
Eliška Dokoupilová, Aneta Černá, Hedvika
Dokoupilová, Magda Binková, Aneta Báderová
a Dita Škrháková. Děvčata se svou ukázkou
aerobiku rozpohybovala nejednoho přihlížejícího.
Kvůli nepříznivému počasí, které se
v odpoledních hodinách přikradlo, se neuskutečnil slavnostní průvod orelských praporů.
Zástupci jednotlivých jednot se tak s prapory
pouze
seřadili
na
hlavním podiu a doplnili atmosféru předávání ocenění
nejlepším sportovcům Orla. Kulturní program sobotního
večera vrcholil, a navzdory neustálému dešti si všichni
vychutnali koncert skupiny Šlapeto, Marty Kubišové
a Čechmoru.
Ráno se všichni přesunuli na svatý Hostýn, kde
oslavy byly zakončeny mší svatou za účasti olomouckého
arcibiskupa Jana Graubnera a králové-hradeckého
biskupa Karla Otčenáška. Po příjemně stráveném
odpoledni se všichni rozjeli domů plni krásných zážitků a vzpomínek.
Vojtěch Dokoupil, foto autor

Volejbalový turnaj O pohár
starosty obce
Již tradiční volejbalový turnaj
O pohár starosty obce se letos uskutečnil
v neděli 20.9.2009. Počasí se vydařilo
a tak proti sobě na hřišti hrálo celkem
5 družstev. Letos přijel změřit své síly
i tým z Újezda u Brna. Pohár starosty
obce vyhrálo družstvo žatčanských
mužů.
V průběhu her bylo možno
okoštovat burčák, který na akci věnovala
obec. Další fotografie z turnaje jsou ke
shlédnutí na stránkách www.obeczatcany.cz.

Lukáš Jurečka, foto Marie Kozáková

Na setkání s papežem v kroji
Na mši svatou, slouženou Svatým otcem na letišti v Brně – Tuřanech 27.9.2009, dorazilo
mnoho poutníků v krojích. Mezi
nimi i ze Žatčan. Díky obětavosti mladých a paní R. Kleinové, která vše připravila
a ochotně krojované doprovázela, staly se tak i naše kroje
ozdobou této historické události.
K vidění byly nádherné
sváteční kroje z různých koutů
Moravy a oblékli je poutníci
snad všech věkových kategorií.
Svědčí to znovu o bohaté
moravské tradici. A že je stále
živá dokazuje i to, že většina
krojovaných byli mladí lidé.
Martina Fialová,
Naše mládež v krojích s Jirkou Brabcem, foto Renata Kleinová

Martinské posezení u cimbálu
V neděli 15. listopadu 2009 se v žatčanské orlovně uskuteční již tradiční Martinské
posezení u cimbálu. Začátek je v 15.00 hodin. Hrát bude cimbálová muzika Donava. Děti a mládež
zatančí pásmo tanečků z letošních hodů. Žáci paní učitelky Novotné a pana učitele Kozoně zahrají
na smyčcové a dechové nástroje lidové písničky. Mladé víno, i starší ročníky vína budou z
Vinařství Rozařín. Malé občerstvení zdarma. Přijďte se pobavit a zazpívat si, případně zatancovat.
Srdečně zve Orel a KDU-ČSL.
Lukáš Jurečka

Z historie
Seriál o ulicích a domech v obci zakončujeme posledními dvěma ulicemi. Na Kouskách
i Ovčírnách stálo do roku 1945 jen několik chaloupek, teprve v posledních 20 letech začala
výstavba moderních domů. Obě ulice mají jednu společnou zvláštnost: domy na jedné straně ulice
patřily do Žatčan, na druhé straně zase do bývalých Třebomyslic. Silnicí totiž probíhala dělící čára
mezi katastry obcí.

KOUSKY
Název
O názvu této ulice nejsou ve starších písemnostech žádné informace. Odvozuje se od krátkých polí
nazývaných Kousky, na kterých jsou domy na pravé straně ulice ve směru od sokolovny
postaveny.
Poloha
Domy po levé straně vozovky byly součástí samostatných Žatčan. Na malých parcelách je sedm
různě uspořádaných domků - nemají zahrady.
Na pravé straně si stavěli domy v souvislé řadě občané bývalých Třebomyslic. Začínají domem
Jana Zezuly č. 176, končí bývalým hostincem Anny Otřísalové č. 178 (nyní Jiří Bínek). K domům
patří rozlehlé oplocené zahrady zakončené polní cestou.
Zástavba
Na žatčanské straně byly koncem 19. století postaveny 4 domky, další 3 čísla vznikaly v letech
1929 - 1931. Potom už se nemělo kde stavět.
Původní dům č. 70 byl v loňském roce zbourán, staví tam nový Vlasta Korunková, stejně tak na
demolovaném domě č. 239 vyrůstá novostavba, jejímž novým majitelem je David Cupák z Újezda.
Na třebomyslické straně bylo v období 1895 - 1921 postaveno 5 domů. Dalších 5 domů vzniklo
do roku 1950, nejnovější výstavba 5 domů byla skončena do roku 2006.
V současnosti je v ulici 21 domů, z toho 15 trvale obydlených s 47 obyvateli, 2 jsou
v rekonstrukci, 1 slouží k rekreaci, 3 nejsou obydleny a 1 je využíván k podnikání. Po pravé straně
ulice jsou dvě proluky, kde by se ještě mohlo stavět.
Živnostníci v roce 1945
Hostinec
Anna Otřísalová č. 178
Podnikatelé v roce 2009
Čalounictví
Jan Křivý č. 61
Čalounictví
Jan Křivý st. č. 274
Servis el. strojů Jaroslav Procházka č. 208
Mezi domy ulice býval mělký rybníček
nazývaný Doly, do něhož vtékala
povrchová voda z horní části obce. Voda
v něm nebyla čistá, v zimě se tam
bruslilo, v letních měsících jej využívali
zemědělci (pro kačeny a husy, máčení
povřísel, čištění vozu, umývání koní a
krav a j. V roce 1961 byly Doly zavezeny, na místě zbudovali myslivci park, současně položena
pro Kousky dešťová kanalizace. Přes Kousky vedla tehdy jen částečně zpevněná vozovka, v roce
1964 byla zrekonstruována a povrch vyasfaltován. Protože je vozovka jen 3 m široká, je ve směru
od sokolovny jednosměrná. V ulici by měla být ještě letos splašková kanalizace.

OVČÍRNY
Název
V r. 1573 byly Žatčany majetkem Hanuše Haukvice z Biskupic a ten tehdy nechal zpracovat
soupis majetku źatčanského panství. Podstatnou část výnosu vrchnostenského hospodářství tvořil

ovčín, v němž se chovalo 1.600 ovcí. Podle stájí pro ovce - ovčíny či ovčírny - kde ovčíny stávaly,
byla v těch místech nazvána pole vedoucí od cesty směrem na jih, k nynějšímu rybníku. Název
polní tratě Ovčírny se přenesl do názvu ulice.
Poloha
Ulice odbočuje od státní silnice místní komunikací mezi Rybovým stavením č. 105 a nově
zrekonstruovaným Zapomělovým domem č. 106 a vyúsťuje u sokolovny. Po levé straně ke Kalvodově
uličce byla lemována stodolami bývalých velkých sedláků (dnes je jich asi polovina zbourána),
ve vrchní části menšími stodůlkami dřívějších drobných zemědělců. Po levé straně stojí jediný dům
č. 97 (Zapomělovi). Pravá strana začíná vilkou rodiny Habigerovy č.279, končí domem č. 240 manželů
Gregorových a nad ním vilkou č.278 rodiny Michlovy.
V ulici se začalo stavět až po 1. světové válce
Skupina 7 malých domků po pravé straně naproti Kalvodovy uličky vznikala v letech 1924 - 1939.
Majitelé domů byli většinou nemajetní dělníci, domky nejsou veliké, v té době měly obyčejně jen
kuchyni a 1 pokoj, některé měly vjezd do malého dvorku pro drobné hospodářství. V kat. území
bývalých Třebomyslic byly v meziválečném období postaveny 3 domy.
Nové výstavba moderních vilek začala po 2. světové válce. Vzniklo 7 domů a před dokončením
je novostavba Michala Habigera. V ulici je ještě řada volných parcel k další výstavbě.
Veřejné budovy
Mateřská škola s kapacitou pro
35 dětí se školní jídelnou pro 50
strávníků. byla na Ovčírnách
postavena v roce 1982. Nutnost
nové školky vyvstala z toho, že
adaptovaná MŠ na starém OÚ
v Třebomyslicích pro větší počet
dětí nestačila, ani neodpovídala
školským požadavkům.
Stavba nové MŠ trvala 2 roky,
byla prováděna svépomoci (akce
Z), bylo na ní odpracováno
28.900 brigádnických hodin.
Nový obecní úřad s hasičskou
Stavba nové MŠ, foto archiv autora zbrojnicí stavěla firma IMOS

Brno od října 1995 do června
1996 na volném pozemku
vedle MŠ. Pro stavbu nové
budovy bylo rozhodující, že
stará hasičská zbrojnice na
Návsi byla velice malá a když
si hasiči v roce 1995 pořídili
cisternovou
automobilovou
stříkačku T 148 CAS, neměla
být kde garážovaná. Také
starý obecní úřad na Návsi
č. 93 byl ve špatném stavu,
jeho rekonstrukcí by se
nevyřešil problém hasičské zbrojnice. Sdružená budova má v přízemí 2 stání pro hasičská auta,
klubovnu a sociální zařízení. Pro OÚ jsou v podkroví 2 kanceláře, zasedací místnost, kuchyňka
a sociální zařízení.

Současný stav
V roce 2009 je v ulici 19 domů, z toho 14 obydlených domů s 40 občany, 2 veřejné budovy,
1 domek je využíván jako rekreační chalupa, 2 jsou neobydleny.
Živnostníci v roce 1945
švec
Albert Kalvoda č. 204
Podnikatelé v roce 2007
zemní práce
Dušan Michl č. 278
krejčovství
Eliška Michlová č. 278
Blátivá cesta
Projíždět po vozovce na Ovčírnách v době dešťů nebylo až do roku 1982 jednoduché. Cesta
nebyla zpevněna, kanalizace neexistovala. Voda stékala z mírného návrší směrem od sokolovny
do rovinné části, tam se zadržovala, vytvářela vodní plochy a bahno. Kanalizace a zpevněná
asfaltová vozovka byla řešena teprve při stavbě MŠ.
Habigerova skala
Tak se říkalo malé pískovně v poli za dnešním domem Václava Habigera ml., kde se příležitostně
těžil štěrk. Materiál se kopal a nakládal na koňské povozy ručně. Děti z okolí si v lomu často
hrávaly, v zimě se po cestě vedoucí svahem do vytěženého místa sáňkovalo. Při přechodu fronty
za 2. světové války byli v lomu zakopáváni mrtví koně vojsk.
Transformátor
Při elektrifikaci obce v roce 1928 byl postaven za Zapomělovou stodolou zděný transformátor,
jediný v obci. Při rekonstrukci elektrické sítě v roce 1969 byl zbořen a nahrazen třemi otevřenými
transformátory (u mlýna, Zahrady, Ovčírny poblíž sokolovny).
Poslední bubeník obce
V domku s nynějším číslem 248 (Hemalovi) bydlel poslední žatčanský obecní sluha a bubeník
Ferdinand Krása, společenský, veselý človíček menší postavy. Na tanečních zábavách nechyběl
u žádné legrace. Pamětníci vzpomínají, jak chodíval po Žatčanech a bubnováním na malý bubínek
vyhlašoval obecní zprávy: ,,Na vědomost se vám dává, ...“. Když byl nemocný nebo jinak
neschopný služby, zastupovala ho v bubnování jeho rázná manželka Matylda.
Josef Sedláček, kronikář obce, foto autor

Krojovaná mládež ze Žatčan a z Moutnic v den návštěvy papeže na tuřanském letišti, foto R. Kleinová
Obecní zpravodaj – vydává Zastupitelstvo obce Žatčany.
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