Naučná stezka „Žatčany včera a dnes“

S OK O L OV NA
První sokolská jednota byla založena v Praze 16. února 1862 Miroslavem Tyršem a Jindřichem
Fügnerem. V Žatčanech – Třebomyslicích se ustavující schůze Sokola konala 13. listopadu
1910. Jednota měla po založení 55 členů.
Z počátku se cvičilo na návsi nebo na dvorech členů. Od roku 2013 využíval Sokol ke cvičení místnost v Severově hostinci.
O výstavbě sokolovny rozhodla valná hromada v roce 1920, protože další rozvoj činnosti při počtu 203 členů nebyl bez výstavby vlastní budovy možný. Stavební pozemek
darovala obec Třebomyslice. Projekt vypracoval člen jednoty Václav Dvořák, později
významný brněnský stavitel.
Základní kámen byl položen 22. srpna 1922.
Na stavbě se poté pracovalo téměř každý
den za velké účasti členů i příznivců. Nejvíce pracovníků bylo na stavbě v den, kdy se
dělala vazba a střecha se pokrývala taškami,
na dobové fotografii jich bylo napočítáno 112.
V sokolovně se začalo cvičit 2. ledna 1923.
Slavnostní otevření se konalo 15. července
1923. Výdaje na výstavbu činily 169 tisíc Kč,
z toho asi třetinu tvořily příjmy z činnosti Sokola (zejména z divadelní činnosti), třetinu
Stavba sokolovny v roce 1922
dary a úpisy členů a třetinu půjčky. Členové
odpracovali zdarma více než 7 000 hodin. Vlastní budova umožnila plně rozvinout cvičební, divadelní a zábavné aktivity.
Činnost Sokola byla zakázána ve válečných letech 1915–1918 a 1941–45. Po roce 1948 došlo ke vzniku tzv. sjednocené tělovýchovy. Do jednoty byl včleněn SK Žatčany. Od prosince 1953
se stala vlastníkem sokolovny dobrovolná sportovní organizace
DSO Baník. V roce 1956 došlo ke změně názvu na DSO Tatran.
Ten nevyvíjel žádnou kulturní činnost a přestal se o svěřený majetek starat. Nejprve
zanikl oddíl základní tělesné
výchovy. Oddíl kopané přestal fungovat v roce 1961.
V letech 1960–1964 budova
sokolovny značně zchátrala.

Sokolovna asi v roce 1940

Na jaře 1965 se z iniciativy
Milana Ryby podařilo dát
dohromady malý kolektiv
a sestavit nový výbor. Výboru se podařilo obnovit
činnost jednoty a oddílu kopané, sokolovna se velkým
úsilím opravovala do provozního stavu. Jednota ožila
a začalo se cvičit. Oddíl kopané se přihlásil do okresních soutěží. Po dobu 10 let Pozvánka na ples v roce 1927
si pod vedením Jana Kalvody dobře vedl oddíl zápasu. 3 roky také působil cyklistický oddíl
vedený Janem Sýkorou. V období 1966–1970 proběhla výstavba kabin u fotbalového hřiště.

Od roku 1993 se stala jednota Sokol znovu součástí České obce sokolské. V roce 1995 se oddíl kopané osamostatnil
do samostatného SK Žatčany. Sokolovna je využívána ke cvičeSokolovna a zastávka v roce 1992
ní žáků místní základní školy. V posledních 20 letech postupně
proběhla rekonstrukce jednotlivých částí od podlah, přes okna a fasádu až po střechu.
Vedle sokolovny byla až do roku 1998 autobusová zastávka s dlouhým přístřeškem. Poté byla zastávka přesunuta na
náves a přístřešek demontován.
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