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Vážení občané,
na úvod dalšího vydání našeho Obecního zpravodaje bych Vás rád seznámil s událostmi,
které proběhly od února letošního roku po současnost, a jaká práce nás na obci v nejbližší době
čeká.
Hlavní téma těchto i příštích dnů je vakuová kanalizace. Firma VOD-KA zahájila
v jarních měsících výkopové práce v obci a do dnešních dnů mají položeno v zemi asi polovinu
potrubí včetně jímek. Kvalita odvedené práce zaměstnanců VOD-KY snese vysoké měřítko
hodnocení v porovnání s okolními obcemi. Jsem tomu rád, že převážná většina občanů si tuto
skutečnost uvědomuje a bere ji s uznáním. Do konce roku by měla být dokončena minimálně celá
první etapa kanalizace, to je asi 80% obce. V případě včasného finančního pokrytí druhé etapy má
VOD-KA dostatečnou kapacitu k tomu, aby ukončila celou kanalizaci ještě v tomto roce.
Nezávisle na tom se mohou občané napojovat s domovními přípojkami do zabudovaných jímek.
Obracím se také s žádostí na ty z Vás, kteří ještě nemáte zabudovány jímky, aby jste zvážili,
ve kterém místě domu chcete mít vyústění Vaší kanalizace. Po vzájemné dohodě pak určí
stavbyvedoucí konečné umístění jednotlivých jímek.
V měsíci březnu pokračovala demolice staré pekárny. Parní pec, která se v objektu
nacházela, byla prohlédnuta pecařem, který posoudil její technický stav. Posudek vyzněl negativně
pro její zachování. Do pece po léta zatékalo, mráz ji potrhal a trubky, ve kterých se tvořila pára,
byly zcela zkorodované. Postavení nové pece se starými prvky by přišlo mnohem levněji a byla by
funkční. Tuto variantu nevylučujeme. Suť z demolice pekárny byla navezena na umělý kopec

u fotbalového hřiště. Tím došlo ke značným úsporám za její likvidaci v porovnání s odvozem
na skládku v Žabčicích. Volný prostor po pekárně byl oset travou. Bude na něm obecní znak
z kamenných oblázků, případně s vodotryskem, dále pak petángové hřiště a lavičky k posezení.
Takto zaplněný prostor by měl sloužit k odpočinku a relaxaci za minimální finanční náklady.
V krátkodobém výhledu by tato parcela měla být zastavena budovou, která bude dotvářet již dnes
krásné náměstí jako celek.
V brzké době nás čeká ještě jedna demolice, a to Chmelíkovy stodoly, kterou obec
odkoupila. Povede tudy místní komunikace do budoucí zástavby na Ovčírnách. Suť bude navezena
také na umělý kopec u hřiště.
16. května přivítala obec významnou návštěvu. Ředitelé Krajských pozemkových úřadů
z celé republiky v doprovodu ministerských úředníků se přijeli podívat, jak probíhají práce, které
navazují na Komplexní pozemkovou úpravu. Tyto práce mj. spočívají v tom, že dojde k výsadbě
biokoridorů v hodnotě 1,5 mil. korun a k výstavbě 8 km obslužných asfaltových cest včetně mostu
přes řeku Cezavu. V tomto projektu figuruje naše obec jako vzorová. Celá akce je dotovaná v plné
výši Pozemkovým úřadem.
Na 8. zasedání zastupitelstva obce dne 14.3.2007 se zastupitelé jednohlasně zasadili
za zachování Základní a Mateřské školy v Žatčanech. Jak jistě všichni víte, zastupitelstvo k tomuto
rozhodnutí došlo po jednostranném odstoupení Telnické školy od společného svazku. Negativa
jsou vyšší dotace obce na chod školy jak Žatčanech, tak i v Telnici, pozitiva pak, že učitelé budou
mí více času věnovat se svým žákům, zvláště těm pomalejším, způsob výuky učí děti
k soudržnosti a k možnosti více si vzájemně pomáhat. V takovém prostředí nedochází k šikaně
a podobným jevům. Po nástupu do vyšších ročníků jsou pak znalosti žáků minimálně stejné jak
žáků ze škol větších. Aby bylo možné vyučovat na základní škole pět ročníků, bude nutné provést
přes prázdniny menší stavební úpravy v bývalé počítačové učebně.
Z Programu rozvoje venkova dostane obec 50% dotaci na výměnu oken a dveří v mateřské
škole, které byly ve velmi špatném technickém stavu. Tím dojde také ke značné úspoře úniku
tepla. Rovná střecha na MŠ bude brzy další nutná investice. Je jen otázkou času, kdy do ní začne
zatékat. Sedlová střecha by tento problém vyřešila i s možností budoucí půdní vestavby, např. bytů
pro mladé rodiny, nové základní školy apod. Střecha má plochu 500m2.
Výčet prací by mohl být dlouhý, náš rozpočet však bude po ukončení kanalizace po určitý
čas omezený. Ke každé dotaci, kterou se nám podaří získat, musíme přidat naše finanční
prostředky. Aby však byl život na obci plnohodnotný, je nutné pamatovat také na zájmové činosti
v oblasti folkloru, divadla, sportu apod.
V tento letní čas Vám přeji pohodové prázdniny i dovolenou a hlavně hodně zdraví.
Jaroslav Osička,
starosta obce

Ze zastupitelstva obce

•

8. zasedání dne 14.3.2007
Starosta seznámil zastupitele se započetím
prací na podtlakové trase kanalizačního řádu
v délce asi 400 metrů. Tomu předcházelo
setkání starosty, stavbyvedoucího ing. Kosta
a projektantky ing. Noskové s majitely domů.
Ti měli za úkol najít optimální řešení
pro projekt a zbudování přípojek k hlavnímu
řádu. Ing. Nosková zpracuje projekt na
domovní přípojky a zajistí hromadné stavební
povolení pro občany. Cena stavebního
povolení za přípojku bude asi 1000,- Kč,
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kterou si občané uhradí sami. Obec financuje
celou kanalizaci až po jímku, do které
se napojí gravitační splaškové vedení
jednotlivých domů na náklady jejich
majitelů.
Problematika základní a mateřské školy
- jednostranným rozhodnutím ZO Telnice
odstoupit od smlouvy, která zajišťovala
sloučení ZŠ Telnice a ZŠ Žatčany bylo
nuceno ZO Žatčany najít z nastalé situace
optimální řešení v provozování výuky v naší
základní škole. Školská rada provedla
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průzkum všech občanů pomocí dotazníku,
zda udržet v obci školu i za cenu zvýšených
nákladů na její provoz. Drtivá většina občanů
se vyslovila pro zachování školy. Tento názor
zastupitelstvo respektuje v plném rozsahu.
Formou výuky se bude ZO dále zabývat
s vedením školy, školskou radou a rodiči žáků.
ZO pověřilo starostu obce dohledem nad
likvidací staré pekárny. Kvalitní cihly budou
složeny na palety a použity na stavbu, která
bude stát na místě po demolici. Střešní
krytina a dřevo bude nabídnuto občanům,
zdivo z vepřovic bude navezeno na umělý
kopec, který vznikne u fotbalového hřiště.
Místo po demolici bude zatravněno.
ZO hledalo možnosti volných parkovacích
míst v obci.
Orel Žatčany nabízí pořádání hodů obci,
na příštím zasedání se k této tématice
zastupitelstvo vyjádří.
Výroba oken pro mateřskou školu bude
zadána po přidělení krajské dotace.
9. zasedání dne 11.4.2007
Firma VOD-KA pokračuje se stavbou
kanalizačního řádu směrem ke středu obce
podle harmonogramu a současně dokončuje
přečerpávací
stanici.
Úprava
terénu
po kanalizačním řádu je prováděna pečlivě,
občané hodnotí tento stav velice kladně.
ZO schvaluje zásadu při zabudování vakuové
kanalizace - pokud se sousedé nedohodnou
na jiném, levnějším řešení osazení jímek za
účasti zástupce VOD-KY, firma provede
práci podle projektu.
Ing. Jurečka Lukáš, ing. Sedláček Antonín za
finanční výbor a Sýkora Zdeněk za kontrolní
výbor provedli kontrolu hospodaření
mateřské a základní školy. Předsedové
výborů konstatovali, že hospodaření školy je
v pořádku. Za účetní období roku 2006 byl
vytvořen celkový hospodářský výsledek ve
výši 0 Kč, částka k rozdělení činí 0 Kč. V
průběhu roku 2006 byl použit rezervní fond
ve výši 21.289,42 Kč na zvýšené výdaje.
ZO se shodlo v názoru, aby tradiční
žatčanské hody pořádali krojovaní stárci pod
záštitou obce. Protože se dotace z obecního
rozpočtu na hody rok od roku zvyšovaly,
navrhují zastupitelé přispět stárkům stejnou
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finanční částkou jako v loňském roce.
Případný zisk ale i deficit připadne stárkům.
Zastupitelé si však vymiňují dohled nad
všemi finančními toky po celou dobu hodů.
Starosta podal zprávu o demolici staré
pekárny. Pec, která se v objektu nacházela,
byla v dezolátním stavu a na doporučení
pecaře zbourána. Starosta pec zdokumentoval, kovové prvky byly uloženy ve škole
pro možné postavení nové pece.
Dne 6. 4. provedla firma Bohemia Audit
kontrolu hospodaření obce za rok 2006.
Po přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.
Sběr železného šrotu v obci provedou
členové SK Žatčany.
Odjezd místostarosty p. Svobody na dvouměsíční pobyt do USA.
Možnost kompostování sečené trávy a suchého listí.
Zájem firmy BEMETA o obecní pozemek
v areálu ZD na stavbu výrobních prostor pro
40 zaměstnanců.
Den dětí 12.5.2007 na návsi před školou.
Volejbalový turnaj 6.5.2007 O pohár starosty obce.
10. zasedání dne 25.4.2007
Po rozhodnutí ZO na jeho 8. zasedání ze dne
14.3.2007 o udržení základní školy v obci
zastupitelé dále rozhodovali, zda bude v obci
probíhat výuka prvého až čtvrtého ročníku,
nebo prvého až pátého ročníku. Ředitelka ZŠ
a MŠ v Žatčanech Mgr. Opavská dodala
zastupitelům dostupné ekonomické a pedagogické podklady. Po zralé úvaze se zastupitelé rozhodli zavést v ZŠ Žatčany výuku
prvního až pátého ročníku.
ZO se zabývalo možností vykupování parcel
od soukromých majitelů v lokalitě rybníka
Ovčírny a jeho nejbližšího okolí v k. ú. Žatčany. Zastupitelé jsou toho názoru, aby rybník spravovala obec jako svůj majetek. Nyní
je rybník, který má rozlohu asi 1/4 ha,
rozdělen na 34 parcel.
Byl projednán záměr prodeje obecního
pozemku firmě BEMETA – design s.r.o.
zabývající se výrobou koupelnových doplňků a atypických produktů z nerezi, sídlící
v Žatčanech od r. 2004. Nyní má 22 zaměst-
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nanců. Po odkoupení obecní parcely č.294/1
k. ú. Žatčany o rozloze 3627 m2 by se
zavázala postavit výrobní halu včetně
administrativní budovy. Parcela se nachází
v areálu družstva, vedle tlakové stanice
plynu. Výstavbou by vzniklo dalších 10 až 15
nových pracovních míst. Tato výroba by
neohrožovala životní prostředí. Reakce
zastupitelů na provedení tohoto záměru byla
kladná.
ZO pověřilo Dagmar Sýkorovou vyko-návat
funkci místostarostky po dobu nepřítomnosti
místostarosty Zdeňka Svo-body. Pan
Svoboda odjíždí na delší soukromou
návštěvu do USA.
ZO schválilo záměr nechat bezplatně převést
na obec stavební pozemek na Malé nivě
(u bývalé drůbežárny), kde bude místní
komunikace a inženýrské sítě. Majitelé parcel
na Malé nivě své pozemky sloučili
a přerozdělili na parcely stavební. Je to
v souladu s Územním plánem obce
schváleném 27.12.2006 zastupitelstvem obce.
ZO schválilo demolici obecní stodoly parcela
č. 672 k. ú. Žatčany. Demolice je nutná, je
nebezpečí, že dojde ke zřícení objektu.
11. zasedání dne 23.5.2007
Starosta obce informoval zastupitele o průběhu prací na kanalizačním řádu a na něj
navazujících přípojkách, které projekčně
zpracovává ing. Nosková. Firma VOD-KA
má položeno v zemi do této doby asi
polovinu potrubí a jímek z první etapy
stavby. Přečerpávací stanice je připravena
na zabudování technologického zařízení,
které umožní zprovoznit sací řád v délce,
na které byla provedena podtlaková zkouška.
ZO projednávalo výhled prací do konce
tohoto volebního období a do dalšího
volebního období v návaznosti na rozsah
investic a finanční možnosti obce. Tento
výhled je rozdělen na akce investiční, život
v obci a dlouhodobý výhled vývoje obce.
Na příštím zasedání zastupitelstva by mělo
dojít na vytyčení konkrétních úkolů a prací
s ohledem na rozpočty příštích let, které
budou nižší v důsledku splácení úvěru
na vakuovou kanalizaci.
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Starosta předložil ZO ke schválení závěrečný
účet obce za rok 2006, který byl vyvěšen
na úřední desce. Závěrečný účet obce za rok
2006 byl schválen bez výhrad.
Částka 14.000,- Kč, kterou zastupitelé vyčlenili z rozpočtu na podporu letošních hodů,
se rozdělí na dva díly: 9 000,- Kč pro mladší
stárky a 5 000,- Kč pro stárky ženáče. Bude jí
částečně pokryta hudební produkce kapely
Dambořanka.
12. zasedání ze dne 13.6.2007
Starosta informoval zastupitele o průběhu
prací na obecní kanalizaci. Firma VOD-KA
má položeno v zemi více jak polovinu
potrubí z první etapy včetně jímek. Kvalita
její odvedené práce snese vysoké měřítko
hodnocení. Obec stále ještě nemá podepsanou smlouvu na dotaci (pouze příslib) se
SFŽP. Fond zaslal na Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže (ÚOHS) žádost o přezkoumání soutěže výběrového řízení
při určení vítěze z pěti uchazečů. Všechno
nasvědčuje tomu, že pravou příčinou žádosti
SFŽP o přezkoumání výběrového řízení je
neznalost zákona úředníka na právním
oddělení na fondu. Pokud ÚOHS neshledá
na výběrovém řízení pochybení, podá
starosta na patřičná místa stížnost na tohoto
úředníka pro nekompetentnost a liknavost.
Od roku 2004, kdy byly fondu k žádosti o
dotaci dodány první podklady, zvedly se ceny
plastů na kanalizaci 2,5 krát.
Ředitelka školy Mgr. Opavská informovala
ZO o stavebních pracích, které jsou nutné
po rozdělení s telnickou školou k zahájení
nového školního roku, kdy se ve škole bude
vyučovat 1.-5. ročník. Jedná se o nainstalování dveří do nové třídy, přeložení topení do
podlahy, vymalování třídy, vybavení stolky
a židlemi, tabulí, katedrou a nástěnkami.
O personálních změnách bude ředitelka zastupitelstvo průběžně informovat. Rozpočtové opatření, které je nutné v této souvislosti
provést, bude odsouhlaseno na příštím
zasedání.
ZO schválilo peněžitý dar nově narozeným
občánkům Žatčan: Janě Rybové 5.000,-Kč
a Adamu Procházkovi 5.000,-Kč, podle
usnesení z 18. zasedání ZO dne 10.3.2004.
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Zastupitelé provedli výběrové řízení na výrobu a výměnu oken a dveří do místní
mateřské školy. Po důkladném zvážení
nabídek všech čtyř firem, které prošly
do užšího výběru, padla volba na firmu
ARTokna. Vedle nejnižší ceny měla tato
firma také nejkratší dodací lhůtu. Výměna
oken a dveří proběhne asi v polovině
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prázdnin, aby bylo možné do začátku
školního roku provést vymalování třídy.
Zastupitelé přehodnotili usnesení z minulého
zasedání, aby tržba za obecní železný šrot
připadla SK Žatčany. Za tuto částku byla
opravena vodárna v kabinách, kterou využívá
obec společně s fotbalisty.
Jaroslav Osička

Krátce z obce
Zajištění lékařské pomoci v mimoordinačních hodinách lékařů
(aktualizace letáčku z roku 2005, kdy byla ukončena
činnost lékařské služby první pomoci v Židlochovicích)
1) STAVY BEZPROSTŘEDNĚ OHROŽUJÍCÍ ŽIVOT
(bezvědomí, koma, otravy, těžké krvácení, autonehody, astmatický stav, epileptický záchvat,
píchnutí alergika včelou,…) volat Zdravotnickou záchrannou službu (ZZS) tel.: 155
2) OBČANÉ, S NÁHLOU ZMĚNOU ZDRAV. STAVU, NEOHROŽUJÍCI BEZPROSTŘEDNĚ
ŽIVOT, SCHOPNI DOPRAVIT SE K LÉKAŘI
- LSPP Hustopeče v areálu městské nemocnice - pro dospělé, tel.: 519 407 310
všední dny: 15.30 - 7.00, so, ne + svátky nepřetržitě 24 hodin
- LSPP Úrazová nemocnice Ponávka 6, Brno - pro dospělé, tel.: 545 538 538
všední dny: 17.00 - 7.00, so, ne + svátky nepřetržitě 24 hodin
- Centrum dětských odborných zdravotnických služeb, poliklinika „Bílý dům“, Žerotínovo nám.
4/6, Brno, - pro děti, tel.: 542 216 511
všední dny: 16.00 - 7.00, so, ne + svátky nepřetržitě 24 hodin
- Zubní pohotovost - pro dospělé a děti: FN Brno, Pekařská 53, vchod na pohotovost je
z Hybešovy ulice, tel.: 543 183 459
všední dny: 15.30 - 7.30, so, ne + svátky nepřetržitě 24 hodin
- Lékárna Koliště č. 47, Brno, nepřetržitý provoz,
tel.: 545 424 811 spojovatelka, 545 424 815 výdejna receptů
- Lékárna Kobližná č.7, Brno, nepřetržitý provoz, tel.: 542 212 110
3) OBČANÉ S NÁHLOU ZMĚNOU ZDRAV. STAVU, NEOHROŽUJÍCI BEZPROSTŘEDNĚ
ŽIVOT , BEZ VLASTNÍ DOPRAVY, ( zlomeniny, horečky, apod.)
- kontaktují lékaře LSPP Hustopeče (tel.: 519 407 310), který zajistí v pracovní dny od 15.30 do
22.00 a v dny pracovního klidu od 07.00 do 19.00 převoz pacienta k ošetření do spádového
zdravotnického zařízení, nebo navštíví pacienta přímo
4) PŘI ÚMRTÍ - občané kontaktují lékaře LSPP Hustopeče, tel.: 519 407 310
POZOR !!
Při kontaktu LSPP je nezbytné vědět jméno a příjmení, rodné číslo a zdravotní pojišťovnu.
Bez těchto náležitostí nemůže být služba poskytnuta!
Zdravotnická záchranná služba
155
Hasičský záchranný sbor
150
Policie ČR
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Krajský zdravotní rada MUDr. Josef Drbal sděluje následující:
Každý občan má právo na svobodnou volbu lékaře.
K odborným vyšetřením, která nejsou akutní, musí mít pacient doporučení od svého
praktického lékaře. Toto neplatí u vyšetření gynekologického, očního, psychiatrického.
Nemocnice může odmítnout přijetí pacienta pouze po řádném zdůvodnění, které si můžete
následně prověřit.
Z důvodu znalosti komplexního zdravotního stavu pacienta svým praktickým lékařem, jakož
i z důvodu dispozice dokumentací pacienta u PL, je nesporně výhodnější návštěvy na LSPP
omezit jen na ty skutečně nezbytné!

Informace o Obvodním oddělení Policie České republiky Židlochovice
Adresa :
Židlochovice, Masarykova 102, 667 01
Telefon:
547231086, 547238103, Fax: 974626447
E-mail :
booopzidl@mvcr.cz
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Tísňová linka:
Vedoucí oddělení:
npor. Bc. Libor Dofek
Zástupce vedoucího oddělení: npor. Jaroslav Žilka
Sekretariát :
prap. Jan Matula
Inspektoři pro trestní řízení: nprap. Josef Fidler, nprap. Miroslav Kobliha, nprap. Petr Zitka
Inspektor s územní odpovědností Sokolnice, Telnice, Žatčany - prap. Roman Meloun

Žatčanské hody 2007
Letošní hody byly poněkud neobvyklé hned z několika pohledů. Orel, který
byl po mnoho let pořadatelem hodů, nabídl obci, aby se této akce zhostila. Důvodů
bylo hned několik. Na straně jedné mnoho hodin práce a přílišná péče členů orla byla
ze strany stárků ne vždy doceněna, na straně druhé se u stárků vytrácela radost a veselí, které k hodům patří. Obec po tom rok od roku zvyšovala dotace, aby celá akce
neskončila v záporných číslech. Proto zastupitelstvo obce odsouhlasilo zaštítit pro tento
rok hody pod hlavičkou obce s dotací stejnou jako v loňském roce s tím, že případný zisk,
nebo ztráta padne na bedra stárků. Tento záměr měl zastavit stoupající trend odlehčování
obecní kasy a vést naši mládež k větší odpovědnosti ve svém konání. Přes nepřízeň počasí
dopadly letošní hody dobře, stárci neprodělali a větší volnost, kterou dostali, na nich byla
znát. Jiný pohled je na organizování celé akce, kde musí dojít v příštím roce k nápravě. Pokud dostanou stárci větší pravomoci a ty jim náleží, pak mají i patřičné povinnosti. Narážím
tím na neuklizenou náves po hodové zábavě. Věřím však, že těchto problémů bude ubývat
a starší stárci předají v příštích letech své zkušenosti mladším. Tato tradice je po generace
osvědčená. K ní patří také volba prvního, druhého i třetího stárka apod. Tito jsou pak ostatními respektováni, a nejen o hodech.
Drazí a milí stárci, držíme vám všichni palce a buďte víc milí než drazí. Bez vás
se totiž hody pořádat nemohou.
To Vám přeje starosta

Základní a mateřská škola slavila MDD
V úterý 29. května 2007 odpoledne se na žatčanské návsi slavil Mezinárodní den dětí.
Při této příležitosti se sjely všechny místní malé i velké děti spolu s rodiči na náměstí. Přijely
na kolech, tříkolkách, koloběžkách i kolečkových bruslích.
Děti plnily různé úkoly
zaměřené na dopravní problematiku a celé odpoledne se
bavily. Za každý splněný
úkol získaly bonbón a razítko
na kartičku, kterou dostaly
při startu. Tento slavnostní
den byl zakončen společným
táborákem a opékáním špekáčků.
Chtěli bychom touto
firmě
cestou
poděkovat
Sýkora za sponzorský dar pro
mateřskou školu – ušití triček
s logem naší školy.
Ivana Cábová,
vedoucí učitelka MŠ

Ze základní školy
Vážení občané, rodičové, přátelé školy,
uplynul školní rok, pojďme se společně zamyslet, jaký byl. Všichni jistě víte, že telnická
základní škola ukončila s naší školou spolupráci. Já osobně toto rozhodnutí považuji za nerozumné
a nehospodárné, nicméně je to rozhodnutí konečné. Bylo potřeba se zamyslet, co dál. Jestli školu
zavřít nebo přistoupit na malotřídní způsob výuky.
Proběhla spousta jednání mezi školou, rodiči a obcí. Všichni jsme postupně zjišťovali,
co pro nás nový způsob výuky bude znamenat, jak se budou děti ve třídách učit ve skupinách
po ročnících, jak je potřeba dovybavit školu, jak bude obec malotřídní výuku dofinancovávat.
Rodičům příštích žáků naší nové, již jen žatčanské školy a nám, zaměstnancům, se podařilo
školu zachovat. Všichni si uvědomujeme, jak je pro malou obec a její kulturní život existence
školy důležitá. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem rodičům a příznivcům školy, kteří nám
pedagogům dali svoji důvěru a svěřili nám své ratolesti s očekáváním, že je do dalších let pečlivě
připravíme.
Je jasné, že budeme příští rok ostře sledováni celou obcí, zda očekávání rodičů splníme.
Popřejte nám tedy štěstí a úspěchy v práci, aby nás i děti práce těšila. A nebo ještě lépe - staňte se
našimi partnery a pomožte nám v dalších letech předávat dětem to, co je v nás dospělých nejlepší.
Mgr. Monika Opavská, ředitelka školy

Pochod do Starého lesa
V sobotu 28.4.2007 se uskutečnil již 15. ročník oblíbeného „Pochodu do Starého lesa“.
Zúčastnilo se jej 100 dětí nejen z Žatčan, ale také z okolních tělovýchovných jednot Sokola Měnín,
Telnice, Újezd u Brna. Počasí nám letos přálo a všechny děti se těšily na připravené soutěžní

úkoly, které plnily na jednotlivých
stanovištích. Po příchodu do cíle na ně čekal
táborák, u kterého si unavení soutěžící opekli
špekáčky a převzali sladkou odměnu. Také
zde si děti užily doprovodného programu,
který pro ně zajistili dobrovolní hasiči
ze Žatčan, modeláři z žatčanského klubu
Alka,
kynologové
z Hostěrádek-Rešova
a sokolníci z Újezdu.
Poděkování patří také ženám, které
se postaraly dětem o občerstvení, a všem,
kteří pomohli s organizací pochodu a alespoň
malou část svého volného času věnovali
dětem.
Eva Stiborová

Posilovna v Žatčanech
Jak jste se již mnozí mohli přesvědčit,
máme novou posilovnu, a to v orlovně. Jsou zde posilovací stroje na zpevnění všech částí těla a na
zlepšení fyzické kondice. Máme zde věž, orbitrek, spinningová kola, veslo, rotopedy, činky.
Přijďte si zacvičit a sami uvidíte, jak se tělo nejen protáhne, ale i zpevní, a také se odreagujete
od každodenní práce a uděláte něco pro své zdraví.
Posilovna je vhodná pro všechny věkové kategorie od 14 do 75 let. Mladší sportovci
posilovnu navštěvují pod dohledem starších osob. Pokud si nebudete vědět rady, poradí vám
trenérka Zdenka Dokoupilová. Otevřeno je každý den od 9 do 21 hodin. Je nutné objednat
se předem na telefonním čísle 5 44 22 98 00 nebo 606 550 162. Při návštěvě posilovny si vždy
vezměte ručník, botasky na přezutí a pití.
za orel Zdenka Dokoupilová

Ze sportu
Atletické závody v Brně – Židenicích
V sobotu 12.5.2007 jsme se s aerobikem vydali na atletické závody. Bylo krásné sluneční
počasí a naši sportovci byli připraveni ke čtyřboji. Závodilo se v různých věkových kategoriích
a v těchto disciplínách: hod kriketovým míčkem, starší házeli koulí, skok daleký, běh na 60 m,
na 200 m, starší na 800 m nebo 1500 m, což nebyla žádná legrace.
Zastoupení jsme měli ve všech kategoriích, proto jsme netrpělivě očekávali výsledky.
Celkem se zúčastnilo kolem 50 sportovců a naše jednota se umístila takto:
Nejmladší kategorie do 9 let:
1. místo Marie Kalvodová
3. místo Aneta Soukupová
5. místo Anna Kalvodová
kategorie 10-11 let:
2. místo Kateřina Kalvodová
5. místo Hedvika Dokoupilová
6. místo Tereza Sýkorová

Kategorie 12 – 13 let:
1. místo Dominik Dokoupil
2. místo František Klein
6. místo Magdaléna Bínková

kategorie 14 – 15 let:
1. místo Eliška Dokoupilová
juniorky: 2. místo Marcela Cábová

ženy: 3. místo Zdenka Dokoupilová

Všichni jsme si tuto sobotu odnesli překrásný zážitek z celého odpoledního sportování,
radost z úspěchů a dobré nálady. Těšíme se na další závodění, které se uskuteční v září
Zdenka Dokoupilová
ve Vyškově. Přijďte mezi nás a určitě se nebudete nudit.

Z historie
V seriálu o historii žatčanských ulic, domů
a obyvatelích základními údaji pokračujeme podrobnějšími informacemi
o jednotlivých ulicích. Začínáme
popisem nejstarší ulice.

NÁVES
Z historie víme, že obec měla v roce 1790 tři ulice, nerozsáhlejší z nich, po obou stranách
prostorné návsi, je ve Vlastivědě moravské z roku 1910 od Augustina Kratochvila uváděna jako
Hlavní nebo také Náves. Pojmenování Hlavní se neujalo, pro ulici s prostornou návsí je
přiléhavější Náves.
Poloha - Protáhlá náves s původními zemědělskými usedlostmi se směrem od jihovýchodu
k severozápadu rozšiřuje a je ukončena prostorným parkem se školou, obchodem, hostincem,
za ním dominantním památkově chráněným areálem starobylého kostela Nejsv. Trojice s kaplí
M. Magdalény, obklopeného hřbitovem s kamennou ohradní zdí. Středem ulice vede státní silnice
Slavkov - Židlochovice s odbočkou do Nesvačilky.
Historie zástavby - konec 18. století - Náves je nejstarší částí obce. Při číslování domů v roce
1771 zde stálo 22 domů, většinou zemědělských usedlostí největších sedláků v obci. Byli to
půlláníci, jejich grunty čítaly kolem 9 ha polí (45 měřic). Průčelí širokých vedle stojících domů
směřovala k silnici. Domy byly očíslovány souvislou řadou od čísla l (nyní Švarcová),
a křižovatce k Újezdu bylo číslo 9 (ve 2. světové válce vybombardovaný dům Vágnerův), odtud
se číslování vracelo po druhé straně číslem 10 (Lauterbachovi) po bývalý Jouzův obchod č. 16

(Sedláčkovi), pak přešla čísla na příčné domy od čísla 17 (Zvolský) po číslo 21 (Vymazal), a číslo
27 měl hostinec (Severovi).
Konec 19. století - Z dochované statistiky víme, že koncem 19. století stálo na Návsi
38 domů. Nové domy se stavěly od křižovatky na Újezd podél silnice do Nesvačilky. Náves se tak
po obou stranách prodloužila až k sokolovně, říkalo se tam na horním konci.
Začátek 20. století - Volných stavebních míst na Návsi nebylo mnoho, do roku 1921 bylo
v prolukách postaveno jen 6 domů, čímž byla Náves zaplněna. V roce 1921 měla původní Náves
45 domů.
Nové domy po roce 1960 - Počet domovních čísel na Návsi se začal zvyšovat, ale jen tím,
že se velká stavení rozdělila na dvě části, polovina původního domu byla zbourána a na ni
postaveny domy nové, většinou pro děti původních vlastníků: čísla 142 (Pirnerovi),
291 (Habigerovi), 9 (Vrzalová), 286 (Čumpovi), 263 (Kolaříkovi), 307 (Sekaninovi),
264 (Severová). Na polovině domu č. 13 je stavební místo.
Domy kolem Haltýře z bývalých Třebomyslic začleněny do Návsi
Na žatčanský park před školou navazoval do roku 1972 Haltýř - třebomyslický park se vzrostlými
lipami a krásná kaštanová alej kolem silnice. Uprostřed Haltýře umožnil MNV přes odpor většiny
občanů v roce 1972 postavit samoobsluhu. V roce 1992 byl Haltýř začleněn do Návsi, protože s ní
vytváří jeden urbanisticky celek.
Současnost - V roce 2006 čítá Náves 60 domů, z toho je 45 trvale obydlených s 123 obyvateli, je
zde 7 veřejných budov a podnikatelských objektů, 8 domů je neobydlených. V průběhu 20. století
byla v ulici zrušena 4 domovní čísla.
Živnosti v roce 1945
Kromě zemědělců, kteří hospodařili na svých usedlostech, byli na Návsi drobní živnostníci:
nyní zde bydlí Jiří Sýkora
obchodník s dobytkem
Bedřich Sýkora č. 4
Antonín Konečný č. 31
nyní Zdeněk Harvánek
kovář
kovář
František Lozart č. 49
nyní Miloš Lozart
nyní František Poláček
potraviny
Štěpán Čermák č. 86
nyní Vlastimil Stibor
trafikant
Emil Fiala č. 40
řeznictví a uzenářství
Bohumil Kalvoda č. 87
nyní Radomír Kalvoda
řeznictví a uzenářství
Josef Poláček č. 130
nyní Valerie Poláčková
nyní Antonín Sedláček
smíšené zboží
Ivan Jouza č. 16
krejčovství
Josef Zvolský
nyní Silvie Zvolská
František Teplý č. 36
budovu koupila obec
pekařství
Podnikatelé v roce 2006
praktická lékařka
MUDr. Vlasta Pirnerová č. 142 s ordinací v Blučině
MUDr. Jiří Pirner č. 142 s ordinací v Újezdě a Měníně
zubní lékař
výrobky z plastů a stolařství Ing. Zdeněk Svoboda č. 7
potraviny
Magda Březinová č. 8, bytem Újezd u Brna
Milan Bínek č. 13
zelinářství
maso a uzeniny
Josef Vašák č. 283, bytem Otnice
samoobsluha
THP Břeclav, s.r.o., č. 283
Dagmar Sýkorová č. 93
sportovní oděvy
advokát
JUDr. Milan Bedroš č.129
hostinec
Severův hostinec č. 264, v pronájmu
samost.hospodařící rolníci Václav Habiger č.2, Jan Čumpa č. 286, Ing. M. Sekanina č. 307
Starostové a předsedové MNV
V ulici bydleli největší, majetní a vlivní sedláci, kteří bývali nejčastěji voleni za představitele obce.
Od roku 1850 do roku 1945 se ve funkci starosty obce vystřídalo 16 občanů z Návsi, většinou
půlláníci:
Jakub Kundera č. 7 (1852 - 1857)
Jan Fiala č.14
(1900 - 1905)

Josef Fiala č. 14
(1864 - 1872)
František Eliáš č. 6
(1905 - 1906)
Antonín Kundera č. 7 (1870 - 1879)
Rafael Lauterbach č.10 (1909 - 1913)
(1879 - 1883)
Matěj Lauterbach č. 16 (1923 - 1933)
Jan Čumpa č. 15
(1887 - 1893)
Otakar Krupica č. 12 (1933 - 1945)
Jakub Eliáš č. 6
František Heger č. 7 (1893 - 1900)
Předsedové MNV po roce 1945
Josef Ondrůj č. 52 - dělník (1948 - 1979) František Holeček č. 48 - dělník (1949 - 1950)
František Lozart č. 49 - kovář (1946 - 1947) František Mertens č. 46 - dělník (1951 - 1957)
Památky
Náves je nejstarší a největší historickou částí obce, je na ní soustředěno nejvíce památek
a veřejných budov. Dominantu tvoří památkově chráněný areál starobylého kostela Nejsv. Trojice
s kaplí sv. Maří Magdalény, hřbitovem a před ním nejstarším pamětním křížem v obci. Uprostřed
parku nechala bohatá vdova Rosálie Hedrichová v roce 1872 postavit sousoší Nejsvětější Trojice,
v parku před školou stával od roku 1950 do roku 2001 Pomník padlých (pro špatný technický stav
byl demolován). Nový Památník obětem válek pořídilo zastupitelstvo obce v roce 2005 podle
návrhu akademického sochaře Jiřího Sobotky. Děkovný kříž u sokolovny z konce 19. století je
darem tehdejšího starosty obce Antonína Kundery.
Veřejné budovy
Dvoutřídní základní škola byla postavena na č. 20 v roce 1893. Na Severově hospodě býval dříve
obecní dům (rathaus), obec jej v roce 1794 prodala. Obecní úřad býval do roku 1991 na čísle 93,
pak se přestěhoval na Ovčírny. Na místě nynější orlovny byla Adlerova hospoda, v roce 1925 ji
koupil Spolek pro postavení a udržování spolkového domu, v ní také působila jednota Orla. V roce
1934 byla nevyhovující budova zbourána a za 4 měsíce téhož roku postavena nová v dnešní
podobě.
Chlévy pro obecní býky
Bývalý obecní úřad na č. 93 byl postaven v r. 1911(nyní pronajat podnikatelce Dagmar Sýkorové).
Polovina byla určena k úřadování a jako příležitostná noclehárna, ve druhé části byly postaveny
chlévy pro obecní plemeníky. Chlévy byly zrušeny v roce 1953, rekonstrukcí pak vznikla zasedací
síň pro MNV.
Trafika uprostřed návsi
Po 1. světové válce si postavil válečný vysloužilec Ferdinand Krása před nynějším domem
Antonína Sedláčka č. 306, (ve kterém tehdy býval obchod smíšeným zbožím Matěje Lauterbacha
a od roku 1932 obchodníka Ivana Jouzi) poblíž silnice trafiku. Byl to jednoduchý zděný domek
s nápisem TRAFIKA vyznačený světlou barvou střešní krytiny. Trafika byla zbourána kolem roku
1932.
Haltýř
Tak se říkalo velkému prostranství před orlovnou, třebomyslické návsi, kde je nyní postavena
samoobsluha. Po okraji bylo několik dlouholetých lip, u silnice krásná kaštanová alej. Na volné
ploše návsi se pořádaly obecní slavnosti, např. hody, divadla v přírodě, dětské dny, dožínky. Přes
odpor většiny obyvatelstva prosadil MNV v parčíku stavbu samoobsluhy (postavena v r. 1972).
Obec přišla o historické shromaždiště s nenahraditelnou zelení.
V hospodě se cvičilo
Když byla založena v r. 1910 TJ Sokol Žatčany, nebyl v obci ještě žádný veřejný společenský sál.
Členové jednoty si upravili část hostince u kostela (nyní byt paní Severové) na provizorní
tělocvičnu, ve které se cvičilo především na nářadí. Přímo v sále hostince se hrávala divadla.
Postavením sokolovny v r. 1922 provizórium skončilo.
Studna ,,Brblena“
Kronikář Josef Zezula zaznamenal, že v roce 1900 byla vedle nynější samoobsluhy vykopána
obecní studna, která dostala přezdívku ,,Brblena“. To proto, že když se kopala, byli okolo bydlící
občané povinni na ni přispívat. Všichni na to placení brblali. Studna sloužila jako

zdroj vody v případě požáru. Dříve tam byla dřevěná vysoká pumpa, nyní je studna přikryta
betonovou deskou.
Hegerovi z č. 7 označeni za kulaky
Hegerovi byli největšími sedláky v obci. Velké hospodářské budovy potřebovalo nově založené
JZD. Majitelé Josef a Miloš Hegerovi byli prohlášeni za vesnické boháče (kulaky), v roce 1952
odsouzeni jako nepřátelé lidu na 2 roky do nápravného zařízení, k propadnutí majetku a jejich
rodinným příslušníkům (paní Hegerová a syn Vladimír) zakázán pobyt v obci a okrese Slavkov.
Budovu dostalo do trvalého užívání JZD, hospodářská stavení adaptovalo na kravín. Po roce 1989
byli Hegerovi plně rehabilitováni, majetek jim byl vrácen, usedlost později prodali Ing. Zdeňkovi
Svobodovi na podnikání.
Hasičská zbrojnice
Stará hasičská zbrojnice (sklad) stávala na rozhraní dřívějších samostatných obcí na Haltýři. Do
zbrojnice se vjíždělo vraty ze Žatčan, dveřmi se vycházelo do Třebomyslic. V roce 1932 byla
přestavěna. V roce 1996 postavena na Ovčírnách zbrojnice nová, obec budovu prodala podnikateli
Petru Procházkovi č. 30.
Rekonstrukce Návsi
Před rekonstrukcí byla ulice s parkem před školou ve velmi neutěšeném stavu. Velká proměna
začala v roce 1994 obnovením lipové aleje po obou stranách ulice. O rok později byla provedena
velká rekonstrukce středové části, nežádoucí stromy byly zlikvidovány, založeny nové trávníkové
plochy a živé ploty, zrušena průjezdní vozovka přes park, vydlážděno kruhové prostranství
uprostřed parku, zřízeno dětské hřiště, vydlážděny chodníky, vyasfaltovány a vydlážděny přilehlé
komunikace. Celý prostor se stal klidovou a odpočinkovou zónou. V letech 1997 - 1998 probíhala
rekonstrukce chodníků v celé ulici, na návsi byla postavena nová autobusová čekárna. Jak se po
letech ukazuje, byla rekonstrukce parkové části Návsi jednou z nejlepších investic obce. Náves je
hezká, slouží k odpočinku a zábavě všech občanů.
Josef Sedláček, kronikář
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