OBECNÍ ZPRAVODAJ
VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE ŽATČANY
Únor 2007

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych do našeho zpravodaje napsal na úvod pár řádků nejen o tom, které
události v obci od voleb proběhly, ale hlavně o tom, jaké úkoly nás v nejbližší době čekají.
Po poněkud prodloužených volbách členů zastupitelstva bylo nutné řešit úkoly, které se
v obci nashromáždily. Byla stržena střecha stodoly na staré pekárně, kde hrozilo padání střešní
krytiny. Firma Durit zahájila opravu mostu přes Hranečnický potok a stavbu mostu přes řeku
Cezavu.
Firma VOD-KA položila potrubí splaškové kanalizace ze Žatčan do ČOV Měnín
a zahájila stavbu přečerpávací stanice u Dvora. Hned jak nám to počasí dovolí, začneme
s výkopovými pracemi po obou stranách ulice ode Dvora směrem ke středu obce v délce asi
400 metrů. Na tento úsek se potrubí a jímky položí do výkopu. Po těsnící zkoušce bude možné
jednotlivé přípojky domů nainstalovat a upravit terén do původního stavu. Před tím však
proběhne jednání s majiteli domů, kteří si určí, kde chtějí mít vyvedenou přípojku. Do konce
tohoto roku bude dokončena I. etapa, to je asi 80 procent kanalizace celé obce. Chtěl bych Vás

tímto požádat o jistou dávku trpělivosti, kterou budeme všichni potřebovat, až budeme naši
vesnici postupně rozkopávat. Tato akce je nutná, je však poslední z inženýrských sítí v obci.
Přebytečná zemina z výkopů bude navezena na pozemek u fotbalového hřiště, kde vznikne umělý
kopec, který bude součástí odpočinkového areálu. Jeho studie je již projekčně zpracovaná a je
k nahlédnutí v přízemí obecního úřadu.
Další mezník v historii obce nastává v jejím rozšiřování o nové ulice. Pod dohledem
architektů se schyluje k rozsáhlé zástavbě obce na Malých nivách a Ovčírnách. Zastupitelstvo
obce po poradě s architekty vypracovalo podmínky, za kterých se budou stavět nové rodinné
domky. Chceme zamezit tomu, aby nevznikla satelitní vesnice, kam budou lidé chodit pouze
spávat, ale kde budou plnohodnotně bydlet. To vyžaduje také více úsilí na poli sportovním,
kulturním a v různých zájmových sdruženích. Lidé budou mít k sobě blíž, tak jak to k vesnici
patří.
Další pozornost musíme věnovat mateřské škole. Okna jsou v dezolátním stavu.
Za pomoci krajské dotace dojde k jejich výměně současně s vchodovými dveřmi. V dalším roce
bude nutná oprava střechy, která by měla být sedlová s možností využití půdní vestavby. Jedná se
o 500 metrů čtverečních plochy, na kterou budeme potřebovat opět dotaci. Ta rozhodne o termínu
zahájení stavby. Tento výčet prací by mohl být dlouhý. Aby Vás nebolely ruce, nechám něco
do příštího zpravodaje.
Přeji Vám hodně zdraví, pohodu a pevné nervy.
Jaroslav Osička,
starosta

Ze zastupitelstva obce
Zvolení členové nového zastupitelstva obce: Fiala Josef, Jaša Petr, ing. Jurečka Lukáš,
Klein Miroslav, Lízal Vojtěch, Ondrůjová Dana, Osička Jaroslav, MVDr. Ryba Ondřej,
ing. Svoboda Zdeněk, Sýkora Zdeněk, Sýkorová Dagmar.
Ustavující zasedání dne 3.11.2006 – starosta a místostarosta nebyli zvoleni, bylo
přerušeno zasedání ZO. Pokračování ustavujícího zasedání dne 15.11.2006 - starosta
a místostarosta opět nebyli zvoleni.
3. zasedání dne 22.11.2006
ZO zvolilo starostu obce Jaroslava Osičku,
místostarostu obce ing. Zdeňka Svobodu,
předsedu finančního výboru ing. Lukáše
Jurečku, předsedu kontrolního výboru Zdeňka
Sýkoru.
ZO schvaluje:
• jednací řád zastupitelstva obce Žatčany
• podpis smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje
• poskytnutí finančního daru 5 000,- Kč
narozenému dítěti Veronice Hochmanové

•

zapisovatelku zápisu na všech zasedáních Danu Ondrůjovou
ZO pověřuje starostu obce:
• zastupováním obce Žatčany v dobrovolném svazku obcí Region Židlochovicko
• zajistit vánoční strom na náves
• jednáním o demoličním výměru a likvidaci staré pekárny
• zahájit jednání s firmou 3C o zařazení
stanice CS FILM do kabelové televize
ZO jmenuje do školské rady Vojtěcha Lízala a
Zdeňka Sýkoru.

4. zasedání dne 6.12.2006
ZO schvaluje:
• za členy finančního výboru ing. Antonína Sedláčka a ing. Františka Poláčka
• za členy kontrolního výboru Miroslava
Kleina a ing. Ludmilu Konečnou
• uvolnit částku 10 000,-Kč na novoroční
ohňostroj
Starosta jmenoval předsedy komisí:
• kulturní a sociální: Dana Ondrůjová
• životní prostředí: MVDr. Ondřej Ryba
• pro bezpečnost:
Petr Jaša
ZO schválilo vyhlášku o odpadech na rok
2007 - cenu svozu odpadu firma SITA
navýšila o 9,40 Kč na občana a rok. Poplatek
za svoz popelnic však zůstává 400,- Kč ročně
na občana.
5. zasedání dne 27.12.2006
Hlavním bodem zasedání bylo schválení
Územního plánu obce. Jeho platnost je patnáct
roků a má zásadní vliv na rozhodování
o zásahu do krajiny v našem katastru. Územní
plán byl schválen jednohlasně.
6. zasedání dne 17.1.2007
ZO schvaluje:
• návrh rozpočtu na rok 2007 bez připomínek
• pronájem obecních pozemků pod skleníky ZD Jiřímu Bínkovi, Milanu Bínkovi,
Josefu Kalvodovi a ing. Radku Křížovi
na dobu 15 let pouze k pěstitelským
účelům
• zvýšení měsíčního poplatku za kabelovou televizi z 50,- na 60,- Kč měsíčně,

•
•
•

aby bylo možno zmodernizovat staré
vysílací zařízení
poskytnutí finančního daru 5 000,- Kč
narozenému dítěti Samueli Tůmovi
uvolnit z rozpočtu 5 000,- Kč na obecní
zabíjačku
podat žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova na výměnu oken v mateřské
škole

7. zasedání dne 14.2.2007
Seznámení ZO se záměrem firem STAREX a
POZEMEKINVEST stavět v lokalitě Ovčírny
rodinné domky.
ZO schvaluje:
• rozpočet obce na rok 2007 bez připomínek
• navýšení o dva televizní programy, a to
Discovery a CS film
• odkoupení pozemku p. č. 42/1 k. ú. Žatčany od pozemkového fondu s následným prodejem Stanislavu Černému na
stavbu rodinného domu
Starosta informoval zastupitele o průběhu
příprav k zahájení výkopů pro kanalizaci.
ZO bere na vědomí:
• zprávu policie ČR o bezpečnostní situaci
v obci
• opatření na ochranu rozvodů televizních
kabelů
• dohled na likvidaci Halmovy stodoly po
požáru
• informaci o zániku povolení čerpání
vody ze studní
Jaroslav Osička

Statistika obyvatel za rok 2006
Počet trvale hlášených osob k 1.1.2006 je 758 (307 mužů, 320 žen, 131 dětí do 15 let).
V loňském roce se narodilo 7 dětí, zemřelo 7 občanů. K trvalému pobytu se přihlásilo 20 občanů,
odhlásilo se 11 občanů. Celkem k 31.12.2006 je tedy hlášeno 767 osob (308 mužů, 321 žen, 138
dětí do 15 let). Uzavřené sňatky byly 4, proběhla 4 rozvodová řízení.
Jana Jašová, OÚ

Rozpočet na rok 2007
Příjmy v tis. Kč
POL

TEXT
2007

1111
1112

Daň z příjmů ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyz.osob z výděleč.činnosti

1 010
360

1113
1121

Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
Daň z příjmů právnických osob

70
1 260

1211
1511

Daň z přidané hodnoty
Daň z nemovitostí

2 000
776

13
1337

Místní a správní poplatky
Poplatky za odpady

83
250

2111
2111

Poplatek za rozhlas a kabelovou televizi
Poplatek za tenisové hřiště

115
20

211
212

Ostatní příjmy za služby a prodej (modemy-internet)
Odvod odpisů ZŠ

213
214

Pronájem pozemků,nemovitostí,ostat.majetku
Úroky a zisk z finančního majetku

23

Ostatní příjmy - staré železo, za tříděný sběr

312

Příspěvek na přípojku vody a kabelové televize

4112

Dotace ze státního rozpočtu

4116

Dotace od MMR na opravu mostu

4213

Dotace od SFŽP na kanalizaci
CELKEM PŘÍJMY

8115
8123

Financování (finanční prostředky z minulých let)
Financování (půjčka od SFŽP na kanalizaci)

CELKEM PŘÍJMY + FINANCOVANÍ

68
26
155
40,3
50
22,6
144,1
322
21 132,4
27 904,4

4 402,6

32 307

Upozornění pro občany
Ti občané, kteří mají studny zbudované po roce 1955 po současnost, musí do 30.6.2007
žádat o prodloužení povolení k odběru vody. Bližší informace najdete na Úřední desce, nebo
na internetové adrese www.zanikpovoleni.cz.
Další zájemci o internet na televizním kabelovém rozvodu budou uspokojeni až
po zkušebním provozu, pravděpodobně během měsíce dubna.

Výdaje v tis. Kč
§

TEXT
2007

1014
10
2140
22
2310
2321
2419
3113
3113
331
332

Péče o toulavé psy
Myslivecké sdružení (příspěvek na činnost)
Cestovní ruch (Region Židlochovicko, Austerlitz)
Doprava (silnice,chodníky,zastávky)
Vodovod
Kanalizace
Internet
Základní a mateřská škola, příspěvek na žáky v ZŠ Újezd u Brna
Rezerva na opravy a úpravy v ZŠ
Knihovna, obecní kronika
Oprava památek - kříže

334
339
3399
34

Rozhlas, kabelová televize, Zpravodaj
Kulturní akce
Dar narozenému dítěti
Tělovýchova a zájmová činnost ( provoz tenisového hřiště,
příspěvky Sokol,Orel,SK, MK ALKA)

248
70
50
160

3631
3632
3633
3635
3639
212,372
3745
3749

Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Inženýrské sítě (rozšíření plynu )
Územní plánování
Demolice domu č.36 "pekárny"
Odpady
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Biokoridor "Krátké Díly"

200
5
700
100
120
470
350
500

5512
6112
6171
63,64

Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Místní správa (obecní úřad)
Ostatní činnosti (pojištění majetku, příspěvek na Regin Cezava)

60
910
680
51

CELKEM VÝDAJE

1
4
15
430
20
25 871
135
714
300
63
80

32307

Vyhodnocení ankety na využití plochy po bývalé pekárně
ě
a)
b)
c)
d)
e)
f)

nová radnice ………………… 62 hlasů
obecní muzeum……………… 37 hlasů
muzeum pekařství…………… 23 hlasů
budova služeb……………….. 128 hlasů
plocha pro kulturní programy… 19 hlasů
další jednotlivé návrhy – kavárna, cukrárna, sportovní centrum, obecní policie,…
Jaroslav Osička

Školka v akci
Prosinec:
ADVENT
- návštěva Mikuláše, anděla a čerta – básničky, písničky a sladká odměna pro všechny děti
- společná odpoledne s dětmi ze žatčanské družiny – soutěživé a sportovní hry, dramatizace
pohádek
- „Strašidelná pohádka“ v žatčanské sokolovně sehraná školními dětmi
- Vánoční besídka ve školce, rozdávání dárků dětem
Leden:
BUDE ZIMA, BUDE MRÁZ
- Tříkrálová koleda v orlovně – hudebně pohybové pásmo našich nejmenších na písničky
Veverky, Barbie, Broučci a Karneval
- Návštěva Divadla Bolka Polívky „Princezny jsou na draka“
Únor:
-

AŽ JÁ BUDU VELKÁ
zápis předškolních dětí do 1. třídy ZŠ
zahájení pravidelného půlročního kurzu plavání v krytém bazénu v Blučině
karneval v naší školce – rej masek, soutěže, diskotéka, odměna – zmrzlinový pohár
návštěva MŠ Těšany – „Tetiny nazeleno“ – hudební pořad, do kterého jsou zapojeny i děti

Březen:
MĚSÍC KNIHY
- pohádka v Divadle Bolka Polívky
- pravidelné kroužky angličtiny, počítačů, pohybových aktivit v sokolovně a plavání
- plánujeme sběr starého papíru (bližší informace upřesníme během měsíce března)
Ivana Cábová, vedoucí učitelka MŠ

Nový zákon ve školství
Milí rodiče, vážení spoluobčané!
Dnešní povídání bych chtěla věnovat budoucnosti naší žatčanské školy. O tom, co se
v minulosti dosáhlo, kolik dětí chodilo do školy, se dočtete v kronice a v dalších zdrojích. Mě
osobně zaujala doba, po kterou již naše škola existuje a osvícenost celé řady starostů a ředitelů,
kteří pro rozvoj školy v Žatčanech, každý jeden z nich, udělali maximum. Protože věděli, jak

důležité pro rozvoj obce je, když děti mají do školy blízko, mají kvalitní výuku, matky mohou dát
děti do školky a chodit do práce.
Ušli jsme kus cesty od začátku školství v Žatčanech a udělalo se kus práce. Nás teď čeká
práce nová a o ní vám chci něco říci.
Jak možná víte, od příštího roku bude každá škola učit podle svého programu, který si
vytvoří. Ukládá nám to zákon, který stanoví, co mají žáci umět, vědět, dokázat po 3., 5. a 9.
ročníku základní školy. Každá škola si tedy „šije“ svůj vlastní program výuky, který vychází
z tradic, zvyklostí dané společnosti – je přímo tvořen na míru dětem konkrétní školy. Vytvořit
takový program není pro učitele a ředitele škol nic jednoduchého. Každá škola kromě toho, že
musí dodržet zákonem stanovené normy, se snaží do svých osnov vložit co nejvíce svého – a tak
se každá škola stane jedinečnou.
Pro rodiče to znamená jistotu, že děti získají v rámci základního vzdělávání ve své škole
vše, co budou do dalšího života potřebovat, obohacené o to nejlepší, co jejich učitelé umí, o to,
co děti v daném prostředí potřebují. Nevýhodou pro rodiče bude, že učivo během tří etap
základního školství rozloží každá škola jinak. A tak se může stát, že při přechodu dětí ze školy
na školu se rodiče budou muset zajímat o vzdělávací program školy, kam své dítě budou chtít
přemístit.
Naše základní škola také připravuje svůj vzdělávací program a snažíme se ho vytvořit
na míru vašim dětem, které jsou budoucností vaší obce.
Každý z vás, kdo byl nebo je rodičem, ví, jak těžké je rozhodování, kam to své dítě dát,
aby mělo co nejlepší vzdělání, aby se s ním zacházelo podle jeho potřeb, aby ta „moudra“
nasávalo rádo. Máme nyní možnost takovou školu pro Žatčany utvořit. Aby děti nemusely
dojíždět do Újezdu, do Měnína nebo do Sokolnic – protože tam „prý“ je škola lepší. Aby je
rodiče, babičky a dědečkové nemuseli na úkor svého volného času někam vozit. Aby Žatčany
nezačaly vymírat. Aby se do Žatčan stěhovaly další mladé rodiny, které nebudou mít problém
při srovnávání naší a jiné školy. Aby se děti našich dětí nestěhovaly do větších obcí s „lepšími“
školami.
To všechno je v našich silách. Ale musíme chtít. A všichni. Nestačí, když se budeme
snažit my ve škole, je potřeba, aby nám pomohla celá obec. Nápadem, pomocí s kroužkem,
návštěvou ve výuce – abyste věděli, jak učíme, morální podporou a třeba i pochvalou.
Jsem v žatčanské škole druhý rok a za tu dobu se udělalo kus práce. Kvalitní, poctivé
učitelské práce, o které se bohužel moc neví a nemluví. Přijďte mezi nás, rodičové, občané,
zastupitelé – podívejte se, jak pracujeme s dětmi a hovořme o tom společně. Vytvořme spolu
takovou školu, která bude chloubou obce. Přijďte mezi nás se svými názory a nápady. Protože
my ve škole, sami bez vás, výjimečnou a jedinečnou školu nevytvoříme.
Mgr. Monika Opavská, ředitelka školy

Pozvánka do knihovny
V roce 2006 bylo do naší knihovny zakoupeno 73 nových knih, z toho 55 knih
pro dospělé a 18 knih pro děti. Celkem knihovna nabízí čtenářům 3 207 titulů, z toho 641
naučných a 2 566 zábavných. Nabídku knih rozšířil také výměnný fond, který nám zapůjčil 198
knih, krásných a zajímavých. Registrováno bylo 77 čtenářů, z toho 33 dětí. Během roku zavítalo
do knihovny 512 návštěvníků a vypůjčilo si celkem 3 284 knih, z toho 1 039 naučných.
V knihovně je široký výběr časopisů, je zde také možnost využít internet. Na Vaši
návštěvu se těší
Miluše Lengálová, knihovnice

MK Alka
V únoru letošního roku náš modelářský klub vstupuje již do 4. roku svojí činnosti.
I přes částečný útlum činnosti v závěru loňského roku, který byl způsobený hlavně
velkým
časovým
vytížením
vedoucích klubu v jejich
zaměstnáních,
se
konaly v dílně za
školou pravidelné
schůzky
pevného
jádra členské základny klubu, na
nichž jsme se s mládeží zaměřili na
stavbu větších volných modelů větroňů. Probíhala i výuka mladších členů
klubu v dálkovém
řízení modelů, většinou na svazích na
Staré hoře, nebo na Blučinském kopci, kam při příhodných
povětrnostních podmínkách vyjíždíme většinou o víkendech.
Začátkem loňských letních prázdnin jsme uspořádali na letišti
v Ivančicích již druhé setkání s partnerským modelářským klubem
z Moravských Budějovic. Koncem roku jsme se byli podívat na
vzdušné souboje leteckých modelů na modelářském letišti v Horních
Mašůvkách u Znojma.
Pro letošní rok jsme si dali velký cíl - pokusit se reprezentovat naši obec na 5. Mistrovství
Evropy historických RC modelů, které se letos v červnu koná „za humny“- na Slovensku.
Informace o klubu a velké množství fotografií z naší činnosti jsou ke shlédnutí na našich
internetových stránkách www.mkalka.cz .
Zdeněk Sýkora

Kulturní a společenské akce
Stašidlácká historije
Tuto pohádku jsme vybraly loni v září. Ve stejném měsíci jsme se poprvé sešly s dětmi
a rozdaly jim role. Pak už jsme se pravidelně scházeli dvakrát týdně. Mezitím se skládala hudba,
vymýšlely kulisy, šily nebo opravovaly kostýmy. Letošní pohádka ale byla něčím jiná, poprvé se
na divadelních prknech objevilo hned šest nových herců. Chci je pochválit za to, jak svoje role

zvládly. Ostatní – již zkušení herci – hráli také skvěle. Někteří z nich již poosmé. Věříme, že se
z nich někdy stanou naši režijní následovníci.
Hereckým výkonům zatleskaly děti z Měnína, Sokolnic, Újezdu, Telnice, Žatčan,
Židlochovic a poprvé přijely děti z Kobylnic.
Potěšila nás i velká účast místních občanů na nedělním závěrečném představení. Celkem
naši pohádku zhlédlo více než 900 diváků.
Divadelní Thálii obdrželi (dodatečně) Martin Stibor, Ester Nováková a Michal Osička.
Tato cena je již několik let udělována deváťákům, kteří většinou v našem divadle končí.
Dětské divadlo se u nás takřka každoročně hraje od roku 1970, tedy téměř 40 let. Bylo by
škoda tuto tradici rušit, takže v prosinci nashledanou.
Vlasta Sedláčková

Tříkrálová sbírka
Letos již posedmé se naše obec zapojila do celostátní charitní akce - Tříkrálové sbírky,
kterou pořádá Česká katolická charita.
V sobotu 6. ledna 2007 dvě skupinky dě tí vykoledovaly celkem 24 329,- Kč. Z celkové
částky vybrané v regionu Brno venkov v roce 2006 se např. podařilo
vybudovat další jednolůžkové pokoje
pro klienty v Domě léčby bolesti s
hospicem sv. Josefa v Rajhradě ,
spolufinancovat projekt solárního
ohřevu užitkové vody, zakoupit
perličkovou lázeň

pro fyzioterapii,

atd. Z letošního výtě žku bude
financován projekt nového střediska a
zázemí pro hospicovou ošetřovatelskou službu v Tišnově . Rádi bychom
upozornili na to, že Tříkrálovou sbírku
2007 lze podpořit také prostřednictvím dárcovské SMS s textem DMS KOLEDA na číslo 87777,
které je společné pro všechny operátory mobilních i pevných sítí. Cena DMS je 30,- Kč, příjemce
Vaší pomoci obdrží 27,- Kč.
Upřímně dě kujeme Vám všem, kteří jste se rozhodli jakýmkoliv způsobem podle
Vašeho uvážení a Vašich možností podpořit toto charitní dílo.

Tříkrálová koleda
Na závěr vánoční doby se v orlovněuskutečnila tradiční dětská besídka - Tříkrálová
koleda. Za hojné účasti pobaveného publika vystupovaly děti z místní školky a školy a ostatní
žatčanské děti.
Vladimíra Sedláčková

Tříkrálová koleda v orlovně

Dětský maškarní ples
V neděli 21. ledna se v orlovně konal dětský karneval. O tom, že se také naši nejmenší
tanečníci těší na svou plesovou sezónu, svědčil počet obsazených míst u stolů. Jako tradičně byl
sál plný roztodivných masek Pestrý program pro děti i rodiče obstarala agentura VENDULKA.
Na úvod bylo možné shlédnout taneční vystoupení dvojice malých dívek, následovaly tanečky,
soutěže a hry. Stejná agentura zajišťovala také občerstvení a tombolu. Cen bylo dostatek, takže
každý malý tanečník si domů odnesl alespoň nějakou výhru a samozřejmě i balónek, ze kterého
měly všechny děti snad největší radost.
Eva Stiborová

Tak jaký byl ten třicátý?
Tak tuto otázku jsme si kladli už v sobotu 13. ledna odpoledne, když jsme se všichni
značně nevyspalí sešli na poplesovém úklidu rozlehlých prostor orlovny po třicátém jubilejním
plese.
Čekalo nás spoustu práce, ale práce radostné, protože tento ples se podle většiny účastníků
skutečně vydařil. A nic na tom nezměnil ani absolutní zákaz kouření ve všech sálech orlovny.
Nakonec všichni pochopili, že je to celosvětový trend a své zhoubné vášni se oddávali
na čerstvém vzduchu.
S přípravami jsme začali už dlouho dopředu, bylo nám jasné, že na myslivecké plesy
chodí příznivci nejenom zelených ozbrojených mužíčků, ale hlavně hosté toužící ochutnat
zvěřinová jídla, v normálních restauracích prodávaná za nehorázné ceny a ti, kteří touží vyhrát
něco z tomboly, která je mnohem bohatší než na ostatních vesnických zábavách.
Ta naše čítala 150 výher, z toho rovná stovka přímých výherních čísel byla v obálkách,
dalších 35 bohatších cen se losovalo z očíslovaných obálek a nakonec jsme vylosovali dokonce
i vstupenky.
Letos jsme poprvé oslovili asi dvacet podnikatelů s žádostí o příspěvek do jubilejní třicáté
tomboly. Jejich hodnotné dary nás překvapily a zároveň potěšily šťastné výherce. Nejvíc nás ale

dostal náš zelený kamarád pan Laďa Malec malým příspěvkem pro vegetariány v podobě dvou
prasečích půlek, které sotva vlekli dva statní chlapi, tří selat a ještě vepřové hlavy.
Všem dárcům ještě jednou moc děkujeme!!
A co se týká těch zvěřinových specialit, tentokrát jsme vsadili na skutečného profesionála
a požádali o jejich přípravu a výdej. Také myslivce tentokrát z Těšan Pavla Rychlíka, který má
gastronomii v popisu práce a je jeho povoláním a zároveň koníčkem. O kvalitě jím připravených
jídel svědčí i to, že pro 250 účastníků připravil 180 jídel a ráno odjížděl s trochou strouhanky
a dvěma litry fritovacího oleje. Prostě snědlo se všechno a někteří gurmáni se přiznali, že večeřeli
před půlnocí a pak ještě jednou nad ránem gulášek - vyprošťovák.
Ke kvalitě nabízených vín a ostatních nápojů také nebylo zásadních připomínek, až snad
na umístění často navštěvovaného baru v přísálí, kde se tvořily dlouhé fronty a průchod se často
úplně zablokoval.
Jako novinku jsme zavedli bezplatnou telefonickou rezervaci míst u stolů, tato možnost
byla hojně využita, věřím, že ke všeobecné spokojenosti hostů. My jako pořadatelé jsme měli už
dva dny před plesem jasno ohledně účasti, neboť již ve středu bylo obsazeno přes 200 míst.
Hudební skupina Modul vytvořila skutečně temperamentní show s tradiční přemírou
decibelů, takže pokusy cokoliv sdělit sousedovi u stolu nebo partnerce na parketu se ukázalo jako
naprosto neuskutečnitelné. Musím ale přiznat, že dokáží obzvlášť k ránu vytvořit skutečně
nevázanou plesovou atmosféru a o tu na každém plese hlavně jde.
Bouřlivý potlesk za svoje vystoupení sklidily také mažoretky z Lažánek, ani se nechce
věřit, že vystoupily zcela bezplatně a odměnou jim bylo 20 tatranek, 3 kg banánů a pomerančů
a 3 litry džusu na zahnání žízně po vystoupení. Děvčata, ještě jednou děkujeme a za rok určitě
nashledanou!!
Svoje ohlédnutí za 30. mysliveckým plesem zakončím konstatováním, že i když tato akce
nás stojí hodně úsilí při přípravě, aby všichni naši hosté byli maximálně spokojeni a občas si
i říkáme „letos naposledy“, po nějakém čase se začíná rodit v hlavách myslivců scénář toho plesu
následujícího.
Takovým startovacím impulsem
dalšího
plesu se může
stát i suché konstatování, pronesené nad ránem jedním žatčanským spoluobčanem, který
připravuje zábavy v jiné organizaci: „Dnes
jste nám nasadili
vysokou
laťku.“

PS. 31. myslivecký ples bude 11. ledna 2008.
MVDr. Jiří Ryba, myslivecký hospodář

I. obecní zabíjačka
Obecní zabíjačka, která proběhla v sobotu 10. února 2007,
předčila moje očekávání nejen v počtu zúčastněných, ale i atmosférou, která se roznášela
návsí. Hlavním záměrem této akce bylo, aby

lidé neseděli jen u nekonečných televizních seriálů
a u počítačů, ale zvolili přirozenější druh zábavy,
komunikaci mezi sebou. I s občany, kteří bydlí v naší obci
kratší dobu, jsme měli možnost se blíže poznat. Pro některé
děti byla výroba jitrnic životní premiérou, protože prasátek
na dědině ubylo a zahrádku máme v Makru. Chtěl bych
touto cestou poděkovat všem zúčastněným, především pak
těm, kteří přiložili ruku k dílu v této zdařilé akci.
Jaroslav Osička

Posezení u cimbálu
V neděli 11. února 2007 se v orlovně konala beseda u cimbálu. Nový sál v 1. poschodí byl
zaplněný do posledního místa.
O dobrou pohodu se starala
cimbálová muzika Donava.
Popíjelo se víno, jedlo, hlavně
zpívalo a chvílemi i tančilo. No
a na závěr se nám ani domů
nechtělo.
Martina Fialová

Předpokládané kulturní a společenské akce březen – prosinec 2007
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obecní úřad
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obecní úřad

Z historie
Žatčanské ulice, domy a obyvatelstvo
I. část - základní údaje
Zahajujeme seriál pojednání o ulicích, domech a obyvatelstvu v obci. Budeme se jimi
zabývat od nejstarší známé historie po současnost. Seznámíme se s tím, jak se ulice postupně
rozvíjely a měnil se jejich vzhled, kteří významnější občané a živnostníci v ulicích bydlely a jiné
zajímavosti.
Při popisu ulic bereme v úvahu, že ještě do konce roku 1948 působily v dnešním katastru
dvě samostatné obce: Žatčany a Třebomyslice.
V obci máme zatím 10 ulic. Názvy ulic se v historických pramenech objevují jen
u Žatčan. Ve Vlastivědě moravské z r. 1910 čteme, že obec měla původně jen tři ulice:
• Hlavní (Náves), nejjižnější části se říkalo Horní konec
• Kout - odbočující na severozápadě rovnoběžně s Hlavní
• Nová (Újezdská, nověji K Újezdu) od křižovatky silnice na Újezd
Později vznikly ulice Šanhaj a U Dvora (Ke družstvu).

V Třebomyslicích se ulice nazývají:
• Třebomyslická (Třebomyslice)
• Zahrady
• Kousky
• Nesvačilská (K Nesvačilce)
• Ovčírny
Názvy ulic nejsou sjednoceny. Obecní úřad užíval od začátku 90. let minulého století
pracovní názvy, některé uváděny s předložkami (např. K Nesvačilce). Podle mého názoru by
měly být názvy co nejjednodušší, doporučuji používat vyznačené tučným písmem. O úředních
názvech ulic rozhoduje podle zákona o obcích zastupitelstvo.
V roce 1771 bylo provedeno první číslování domů, číslovalo se pěkně po pořádku
vzestupně, tak jak domy vedle sebe stály. V Žatčanech se začínalo od dnešního domu paní
Švarcové, v Třebomyslicích (po založení v r. 1785) od nynějšího domu JUDr. Richtera. Později
se už přidělovala domovní čísla napřeskáčku, tak jak se domy stavěly.
Po sloučení obcí zůstala žatčanská čísla do 100 beze změny, Třebomyslice pokračovaly
od čísla 101 (Richterovi), až do posledního třebomyslického domu číslo 237, na ně navázaly
zbývající domy žatčanské do čísla 248.
Z čísel domů se dá zjistit, jak obec a ulice vypadaly v jednotlivých časových obdobích až
po přesné údaje v roce 2005. Srovnávat vývoj obydlenosti jsme začali rokem 1790, další údaje
jsou přesně o 100 let mladší (rok 1890), potom z prvního úředního sčítání lidu v roce 1921,
podobně po 2. světové válce v roce (1950).
Nejnovější údaje pro tento účel jsou čerpány z domovní knihy obce z roku 2005. Z ní se
mimo jiného dovídáme, že v obci je 236 domů trvale obydlených, 6 veřejných budov, 11 budov
pro podnikání a 51 domů neobydlených.
Vývoj počtu domů a obyvatel:
Rok
1790
1890
1921
1950

2005

Žatčany
domů
obyvatel
38
284
37
453
93
465
104
374

Třebomyslice
domů
obyvatel
40
162
58
328
98
472
135
485

Celkem
domů
obyvatel
78
446
125
781
191
937
239
859
Sloučená obec
304
769

V Žatčanech byly v dřívějších dobách velké zemědělské usedlosti, ve kterých bydlely
početné rodiny. Např. v roce 1790 byl v obou obcích počet domů téměř stejný, ale v Žatčanech
žilo o 122 občanů více. Při sčítání domů a lidí v roce 1921 už bylo v Třebomyslicích více domů
i obyvatel. Bylo to způsobeno tím, že v katastru Třebomyslic byl dostatek stavebních parcel,
zatímco v Žatčanech nebylo kde stavět. Podle sčítání lidu v roce 1950 počet obyvatel v Žatčanech
značně poklesl odstěhováním 143 občanů v roce 1945 do pohraničí, převážně ze Žatčan.

Nově postavené domy:
Období

Žatčany
Třebomyslice
nově postavené domy nově postavené domy
1790 - 1890
29
18
1891 - 1921
26
40
1922 - 1950
11
37

Celkem
nově postavené domy
47
66
48
Sloučená obec
65

1951 - 2005

Při sčítání v roce 1950 (každá obec byla počítána samostatně, přestože už došlo
k 1.1.1949 ke sloučení) měly Třebomyslice o 30 domů a 100 obyvatel více.
Údaje byly čerpány z historických pramenů, statistik, sčítání obyvatelstva nebo vyprávění
starších současníků. Fotografické dokumentace z dřívějších dob je bohužel poskrovnu, možná
bychom něco našli mezi občany.

Pohlednice obcí
Pohlednic obce máme prozatím 10, ze starších dob se jich dochovalo 6, v roce 1998
vydala obec 4 nové. Dnes otiskujeme dvě nejstarší, obě daroval pan František Mašija ze Zahrad.

Pozdrav z Třebomyslic

Tato pohlednice byla vydána mezi roky 1893 - 1908. Je označena jako ,,Pozdrav
z Třebomyslic“, přitom kostel i škola patřily do Žatčan. Když se podíváme pozorněji na školu
postavenou v r. 1893, vidíme nad vchody ozdobné zdivo (v roce 1919 odstraněné). Na kostelní
věži je zase zajímavé, že nemá hodiny. Ty byly pořízeny v roce 1908. Další obrázek ukazuje
některou část tehdejších Třebomyslic, možná spodní konec, protože jako by se v pozadí rýsovala
budova panského dvora.
Jinou unikátní zajímavostí je, že se v té době na volném místě přední strany psával text,
zadní strana byla označena jako ,,dopisnice“ a byla určena jen k psaní adresy. Pozdrav byl
posílán ,,Spanilé slečně Růžence Adlerové v Drnovicích“, píše jí její bratr Sylvestr ze Žatčan
(Adler).

Pozdrav ze Začan
Pohlednice byla vydána v rozmezí let 1908 - 1913. Na kostele jsou již hodiny z roku
1908, vlevo od hřbitovní zdi vidíme starý obecní špitál (domek pro chudé, opuštěné, nemocné
občany), také nazývaný pastouškou (v roce 1913 byl zbourán). Dům označený jako obchod
Matěje Lauterbacha je ve skutečnosti zemědělskou usedlostí rodiny Čumpovy č. 15, z obchodu
jsou vidět jen vrata po pravé straně.
Josef Sedláček, kronikář
Obecní zpravodaj – vydává Zastupitelstvo obce Žatčany.
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