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Den matek – vystoupení mateřské školy Jak pejsek s kočičkou pekli dort

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás na úvod vydání dalšího čísla Obecního zpravodaje seznámil
s děním na vesnici a přispěl tak do mozaiky článků v našem časopise. Blíží se čas prázdnin
a dovolených, pro mnohé z Vás také čas pracovní, který využijete k napojení svých přípojek
odpadních vod do nové kanalizace.
Podtlaková kanalizace, do které v současné době své přípojky napojujete, byla
uvedena do provozu koncem března tohoto roku. V době, kdy píšu tyto řádky, je připojeno
na novou kanalizaci I. etapy asi 110 domů z celkového počtu 206 a do měnínské čističky jsme
poslali asi 100 m3 odpadních vod. Připomínám, že v tomto roce musí být na kanalizaci
připojeny všechny domy patřící do I etapy. Na svém příštím zasedání určí zastupitelé obce
termín placení stočného pro občany spadající do I etapy kanalizace, včetně těch, kteří
nebudou připojeni. O výši stočného a způsobu jeho placení budete včas informováni.
II. etapu podtlakové kanalizace by bylo možné zahájit již na podzim tohoto roku
s pomocí krajské dotace, ale s velkým podílem našich finančních prostředků. Z ministerstva
zemědělství, kde o dotaci také žádáme, máme šanci získat 65 %, s krajskou dotací až 80%
finančních zdrojů rozpočtu, který činí 13 mil. Kč. V případě získání dotace i z ministerstva
zemědělství bude zahájena stavba II. etapy kanalizace nejdříve v dubnu příštího roku.
V příštím školním roce bude v mateřské škole přijato nad limit kapacity školky 9 dětí.
Aby mohli být děti přijaty, je nutné zvýšit ve školce počet záchodů a umyvadel z 5 na 9, jak to

požaduje Krajská hygienická stanice. O rozšíření sociálního zařízení v MŠ rozhodlo
zastupitelstvo obce na svém zasedání.
Firma MONIBO s.r.o., která koupila areál bývalé tiskárny SIGNET, má podnikatelský
záměr vystavit zde fotovoltaickou (sluneční) elektrárnu a dílny na výrobu fotovoltaických
článků, s vývozem převážně do Itálie. Tato ekologicky čistá výroba by vytvořila 40 - 60
nových pracovních míst.
Uvolněné prostory v obecní budově po firmě SÝKORA budou z části pronajaty
sl. Evě Nováčkové, která zde otevře kadeřnictví a z části brněnské firmě jako skladovací
prostory. V bývalé zasedací místnosti bude také obecní knihovna. Nynější knihovna uvolní
místo pro rozšíření MŠ.
28. 6. 2008 proběhne na OÚ výběrové řízení na výsadbu biokoridoru Krátké díly. Pás
stromořadí v délce asi 700 metrů, v hodnotě více jak 2 mil. korun, bude vysázen na podzim
letošního roku.
Pokračují také projektové práce na budování polních asfaltových cest. Další úsek cesty
povede ode Dvora, podél silnice na moutnický kopec a dále směrem na nesvačilský kopec.
Na obecním úřadě můžete nahlédnout do Územního plánu, kde jsou mj. zakresleny i polní
cesty.
Do naší kabelové televize jsme přidali jeden kanál digitální. Ti z Vás, kteří máte
televizi pro příjem digitálního signálu, můžete si na tomto kanále naladit ČT1, NOVA,
PRIMA, ČT4 a ČT 24 digitálně. S postupující digitalizací bude programů přibývat.
Od 1. 7. 2008 vstoupí v platnost Zákon o střetu zájmů. Je to povinnost veřejných
funkcionářů vykonávat svoji funkci tak, aby nedocházelo ke střetu mezi jejich osobními
zájmy a zájmy, které jsou povinni z titulu své funkce prosazovat nebo hájit.
Na závěr chci poděkovat všem občanům, kteří svůj čas věnují nejen sobě, ale také
ostatním občanům, ať už jde o Pochod dětí do Starého lesa, vystoupení dětí, mladších
a starších stárků na hodech, turnaj v pétanque, hasičské soutěže i mimo obec, létání Alky, sraz
motorkářů, posezení při cimbálové muzice, program ke Dni matek, loutková pohádka, cvičení
v orlovně a v sokolovně, pálení čarodějnic ve školce, volejbalový turnaj, atd. Za těmito
akcemi, které proběhly za tři uplynulé měsíce, stojí stovky hodin práce našich občanů, kteří si
zaslouží uznání a poděkování.
Do letních měsíců Vám přeji pevné zdraví, hezké prázdniny a báječnou dovolenou.
Jaroslav Osička, starosta obce

Ze zastupitelstva obce
21. zasedání dne 12. 3. 2008
• ZO vybralo ze tří uchazečů o práci
na údržbě kanalizace Oldřichem Tichým, Oldřichem Zapomělem a Josefem
Doubkem dva kandidáty: Oldřicha
Tichého a Oldřicha Zapoměla.
• ZO pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy s Regionální poradenskou
agenturou, která zpracuje projektovou
dokumentaci k projektu Nástavba a stavební úpravy ZŠ a MŠ Žatčany.
• ZO schvaluje záměr prodeje obecního
pozemku manželům Švaňhalovým o výměře 4 m2.

•
•

ZO schvaluje záměr pronajmout obecní
budovu po firmě SÝKORA.
ZO bere na vědomí zprávu Zdeňka
Sýkory ml. o možnosti zakoupení strojní
techniky na práce v obci.

22. zasedání dne 16. 4. 2008
• ZO schvaluje poskytnout v části obecní
budovy po firmě SÝKORA pronájem sl.
Evě Nováčkové na kadeřnictví a v části
pronájem firmě VPS - STEL s.r.o. na skladovací prostory.
• ZO pověřuje starostu obce podáním

•

žádosti na Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových na bezúplatný
převod pozemků po panu Zbyňku
Sedláčkovi na výsadbu biokoridoru.
ZO schvaluje, že dětem, které mají
v obci zapsán trvalý pobyt a mají
povinnou školní výuku od 1. – 5. ročníku v cizích školách, nebude obec na ně
těmto školám poskytovat žádný příspěvek na úhradu neinvestičních nákladů.

23. zasedání dne7. 5. 2008
• ZO souhlasí s rozšířením MŠ Žatčany,
aby byly pokryty žádosti všech místních
rodičů umístit ve školce své děti.
• ZO schvaluje pověřit starostu obce
podáním žádosti o dotaci na II. etapu
splaškové kanalizace Žatčany.
• ZO schvaluje uhradit z rozpočtu obce
produkci kapely Horenka částkou
9.000,-Kč a produkci kapely Zlaťanka
částkou 5.000,-Kč.
• ZO
přijímá
dotaci
77.000,-Kč
z Programu rozvoje venkova Jmk.

•

ZO schvaluje udělit starostovi mandát
postupovat společně při výběru pojišťovny a pojistného v rámci DSO Region
Cezava.

24. zasedání 11. 6. 2008
• ZO schvaluje udělit výjimku z Obecních
regulativů na projekt RD manželů Ďáskových, kde hřeben střechy není
souběžný s venkovní komunikací, na základě doporučení Ing. arch. Jiřího Hály.
• ZO schvaluje závěrečný účet obce
Žatčany za rok 2007 a souhlasí
s celoročním hospodařením bez výhrad.
• ZO souhlasí s realizací podnikatelského
záměru firmy MONIBO s.r.o, výstavbou
sluneční - fotovoltaické elektrárny a výrobou fotovoltaických panelů v areálu
bývalé firmy SIGNET. Ve výrobě vznikne
40 - 60 pracovních míst.

Jaroslav Osička

Krátce z obce
Nová schránka E-box na drobné elektrospotřebiče
V přízemí budovy obecního úřadu je od června umístěna nová schránka E-BOX,
do které můžete odkládat nefunkční drobné elektrospotřebiče – např. kalkulačky, mobilní
telefony, počítačové myši, klávesnice, MP3 přehrávače, CD přehrávače, fotoaparáty, apod.
Nepatří sem zářivky, výbojky, akumulátory a baterie.
Jana Jašová

Střípky ze základní a mateřské školy
V prosinci proběhlo několik výtvarných dílen jak v mateřské školce, tak ve škole. Děti
své práce předvedly na vánoční prodejní výstavce. Výtěžek (přes 3.000 Kč) byl věnován
na nákup keramické pece.
V březnu se naše škola zúčastnila úspěšné zimní školy v přírodě. Fotografie stejně
jako fotografie z letní školy v přírodě našich „mateřáčků“ najdete na webových stránkách
školy (www.zszatcany.cz).
Na oslavu Dne matek si připravily krásná vystoupení všechny děti ze školky
i ze školy. Připomeňme si, že jedno z nejúspěšnějších vystoupení byla „Dívčí válka“
pod vedením Mgr. Hany Rochlové.
Žáci pátých ročníků se v květnu zúčastnili celostátního srovnávacího testování žáků
v matematice, českém jazyce a ve studijních předpokladech. Dva ze sedmi žáků dosáhli
v celostátním měřítku vysoce nadprůměrných a špičkových výsledků. Jedná se o Erika Kallu
a Zdeňka Sýkoru.

Školáci se v červnu zúčastnili prvního ročníku atletické olympiády, která se letos
konala v Borkovanech. Všichni malí sportovci velmi čestně a důstojně reprezentovali
žatčanskou školu. Společně pro naši školu získali třetí místo Přeborníka škol. V jednotlivcích
jsme získali spoustu medailí:
- Bohumil Kalvoda
1. místo v hodu kriketovým míčkem
2. místo v běhu na 300m
- Bohumil Kalvoda
2. místo v hodu kriketovým míčkem
- Aneta Báderová
2. místo v běhu na 300m
- Marie Kalvodová
2. místo ve skoku dalekém
- Marie Kalvodová
- Marie Kalvodová
3. místo v běhu na 50m
Marie a Bohumil Kalvodovi se celkově umístili v jednotlivcích na druhých místech.
Gratulujeme.
Na závěr si můžete přečíst, jak naše žákyně Martina Konečná zpracovala slohovou
práci na téma „Co v tobě vyvolává tento obrázek?“ Jedná se o běžnou školní (nikoli domácí)
práci.
29. května
Léto
Tenhle obraz ve mně působí velmi oslnivou krásou. Protože vím, že už skončila ta
hrozná zima, která způsobila plno škod. Ale teď se už zase vrátíme k létu. K té přírodě, kde je
tolik vůně. Těch květin. Kde žijí živočichové a kde se po hladině vody vozí lekníny. Je to tak
nádherné, že si to nedovedete představit. Vzadu les, ve kterém je tolik zvířat, která potřebují
péči, aby přežila. Ale kdo se o ně postará? Nikdo. Všichni si totiž myslí, že zvířata péči
nepotřebují, ale to není pravda. Co třeba ty rostliny, postará se někdo o ně? Zalije je někdo?
Jedině tak déšť, ale ten na to sám nestačí. Jediné, o co se lidi starají, tak je vypadat hezky, mít
krásný dům a hlavně hodně peněz. Co si potom řeknou naši potomci, když příroda bude tak
zničená, ale proč bude zničená? Já vám to řeknu, protože se o ni nikdo nestará. Mladí si
z přírody dělají leda tak odpadkový koš. Z čeho se potom máme těšit? Z toho zničeného
světa? Ne, musíme s tím něco dělat!!!!
Potom se budeme mít z čeho těšit.
Mgr. Monika Opavská,
ředitelka školy

Modelářský klub ALKA
Přestože dost často, hlavně o víkendech, bývá z biocentra
za hřištěm slyšet vrčení modelářských motorů, činnost našeho
klubu se v poslední době soustředila hlavně na plánovanou účast
na 6. mistrovství Evropy historických modelů letadel, které se
letos konalo 12.-15. června na východním pobřeží Itálie, 70 km
jižně do Benátek, na letišti Valle Gaffaro. Pro letošní reprezentaci
se nám podařilo připravit 7 modelů historických větroňů
(podmínkou je stavba podle plánů vzniklých před rokem 1951), se
kterými jsme se umístili většinou ve střední části výsledkové
listiny. Nejlépe zalétat z našeho klubu se podařilo Michalovi
Cupákovi (z Újezda u Brna), který obsadil 12. místo z celkového
počtu 38 soutěžících v naší kategorii a stal se i nejlépe umístěným
reprezentantem z České republiky v kategorii větroňů (Otvr). Hlavním cílem těchto soutěží
však není honba za hodnotnými cenami, nebo získávání pohárů. Jde hlavně o setkávání se
s pohodovými lidmi, které v dnešní, přetechnizované době spojuje snaha připomenout si
a zachovat krásu klasické modelařiny. To, že k tomuto náš klub jistě nemalou měrou přispěl

svou účastí na této akci, bylo často slyšet z úst ostatních účastníků, kteří obzvláště vyjadřovali
obdiv a pochvalu tomu, že se
těmto modelům věnuje tak
mladý klub (tato modelářská
odbornost je totiž většinou
doménou pánů v často již
důchodovém věku). Již se
těšíme a jistě máme co
vylepšovat na příští rok
do Německa.
Výsledková listina je
k nahlédnutí na internetových
stránkách: www.samitalia62.it,
další informace o činnosti
klubu, reportáže nejen z této
akce jsou na internetových
stránkách: www.mkalka.cz.
Zdeněk Sýkora

Kulturní a společenské akce
Loutkové divadlo v orlovně
Ve dnech 20. a 27. dubna 2008 se uskutečnila v orlovně loutková představení klasické
pohádky pro děti „Jak se čerti ženili.“
Od roku 2000, kdy parta nadšenců oprášila historické loutky, které odpočívaly na dně
starých skříní v orlovně, je to již sedmá premiéra. Odměnou za hodiny zkoušek a příprav jsou
rozzářené dětské tváře a pobavené publikum.
Vladimíra Sedláčková

Den matek
Besídka k oslavě Dne
matek, kterou pořádala TJ Orel,
měla jako každý rok pestrý
program.
Své
vystoupení
předvedly děti z mateřské školy,
kroužky angličtiny, žáci 1., 2.
a 3. ročníku
základní
školy
přednesli a zazpívali pásmo veršů
a písniček, žáci 4. a 5. ročníku
sehrály veršovanou scénku Dívčí
válka. Diváci
mohli
také
shlédnout vystoupení aerobiku,
a to různých věkových kategorií. Závěr již tradičně patřil tatínkům, kteří si připravili vtipné zpracování pohádky
O kůzlátkách. Besídka jistě přispěla ke strávení příjemného nedělního odpoledne.
Marie Jurečková

Pochod do Starého lesa
V sobotu 2. dubna se uskutečnil již
16. ročník závodu dětí ze Žatčan a okolních
obcí – „Pochod do Starého lesa“.
Za krásného slunečného počasí
vyrazilo na trať skoro 80 soutěžících, další
děti a také jejich rodiče se přišli podívat
k myslivecké chatě na doprovodný program.
Na trati závodu čekalo děti 8 soutěžních
disciplín a na závěr táborák s opékáním
špekáčků.
Ukázku svých dovedností
předvedli,
stejně jako v minulých letech, letečtí
modeláři z MK Alka,
kynologové z Hostěrádek-Rešova a naši
hasiči.
Pro zaneprázdněnost
jsme letos nemohli obdivovat sokolníky
a jejich vycvičeného orla.
Náhradou za ukázky sokolníků byl ochočený
gepard „Jožin“, který žije na brněnském
letišti a je vycvičen na ochranu startujících
a přistávajících letadel před zvěří. Právě
gepard Jožin měl u všech přítomných
největší úspěch. Jeho majitel pohovořil velmi
poutavě o jeho výcviku, biologii a chování, stejně
jako o jídelníčku.
Respekt budící šelma, která je nejrychlejší ze
všech savců, byla velice krotká a přátelská
a klidně snesla pohlazení od desítek dětských
rukou.
Sokol děkuje všem rozhodčím a ostatním
pomocníkům za pomoc při uskutečnění závodu,
všem vystupujícím v doprovodném programu
a MS Žatčany za zapůjčení areálu ve Starém lese.
Jiří Ryba,
starosta Sokola

Ohlédnutí za letošními hody
Letošní tradiční žatčanské hody proběhly ve dnech 17. až 19. května 2008. Bylo to
nezvykle brzy, a také se to projevilo v nestálosti počasí. Hodové odpoledne nám opět propršelo.
Naštěstí se sobotní večerní zábava velmi zdařila. Za doprovodu kapely Modul
a neobvykle teplého počasí se tanečníci bavili do brzkých ranních hodin. Nedělní odpolední
program se kvůli dešti opět konal v orlovně.
Žatčanské děti předvedly pásmo lidových tanců a písniček z Brněnska za doprovodu

místní lidové muziky. Za
svůj výkon sklidily bouřlivé
ovace přeplněné orlovny.
Letošních stárků bylo
sedm párů, a proto upustili
od tradiční besedy a nacvičili
pásmo tanců ze Slovácka.
I je doprovázela lidová muzika s hostujícím cimbalistou. Po celou neděli doprovázela kapela Horenka, která

se všem líbila.
V pondělí tradičně převzali hodové právo ženáči.
Tentokrát si pozvali velmi
známou kapelu Zlaťanka z Kobylnic. Ta se velkou měrou

zasloužila o to, že pondělní
zábava byla velmi bujará
a veselá. Ke všeobecné spokojenosti návštěvníků přispěl
i prodej míchaných nápojů,
grilované speciality a stánek se
značkovým vínem.
Vzhledem k tomu, že
již minula doba, kdy jsme
poroučeli větru a dešti, musíme
doufat, že v příštím roce k nám

bude
svatý
Petr
milostivější. I přesto
si myslím, že se
letošní hody vydařily.
Vladimíra Sedláčková

Žatčanskej RÁMUS 2008
31. 5. se uskutečnilo již 4. setkání příznivců motorek. Díky pěknému počasí se celá
akce velmi zdařila. Jízdy obcí se zúčastnilo na 70 strojů, starších i nových značek. V rámci
MDD se také děti mohly projet na
elektrických motokárách, pro ty menší
byl připraven skákací hrad. Občerstvení,
jako tradičně, zajišťoval řezník Pepíček.
K příjemnému posezení zahrála country
kapela z Oslavan. Večer byl zakončen
velkolepým ohňostrojem.
Tímto chceme poděkovat sponzorům za bohatý program. Naše díky
patří i panu starostovi, za obětavost při
organizaci a v neposlední řadě spoluobčanům, kteří svou shovívavostí vůči
„RÁMUSU“ přispěli k hladkému průběhu celé akce. Těšíme se nashledanou
v příštím roce.
Radka Procházková

Ze sportu
Pétanque v Žatčanech
Za krásného slunečného počasí se 8.5.2008 na nově vybudovaném hřišti na návsi
v Žatčanech konalo historicky první setkání nadšenců dnes již poměrně hodně rozšířené,
původně francouzské hry PÉTANQUE.
Po krátkém úvodním slově pořadatele, který za vydatné pomoci mladých, přeci již
zkušených hráčů z brněnského klubu CARREAU, předvedl a vysvětlil základní filosofii
a pravidla této velice zajímavé hry, se ozvalo typické dunění a cinkání ocelových koulí
v prvním kole žatčanského turnaje.
Kapacita hřiště dovolila zapojit se 24 převážně domácím hráčům, ze kterých většina
tuto hru hrála poprvé. Nutno říci, že po pár
hodech by tento fakt laik nepoznal.
S narůstajícím počtem odházených koulí rostla
přesnost a kvalita jednotlivých hodů, dobrá,
sportovní ale hlavně přátelská atmosféra.
Po druhém kole překvapil pořadatel hráče
připraveným občerstvením v místní hospůdce.
Třetí kolo zápasů definitivně stanovilo
vítěze celého turnaje, kteří byli dekorování
medailemi. Na 1. místě se umístil Petr Jaša,
2. místo obsadil Radek Švaňhal a 3. místo
Michal Osička. Všem gratulujeme.
Nikdo neodešel bez ceny, ale nejdůležitější bylo, že všichni odcházeli spokojení, odpočati
a plní dojmů z povedené akce. Dík patří pořadateli a hlavně všem zúčastněným.
PÉTANQUE VÁM NIC NEVEZME, ALE MŮŽE VÁM HODNĚ DÁT.
Každou neděli od 15.00 hodin je na pétanque hříšti na návsi oficiální trénink
pro zájemce o hru. Neváhejte a přijďte si zahrát.
Juraj Adler

Soutěž v požárním sportě
V sobotu 10. května se v Měníně u příležitosti 100. výročí založení tamního Sboru
dobrovolných hasičů konalo 1. kolo
okrskové soutěže v požárním sportu.
Zúčastnilo se jej také družstvo našich
děvčat ve složení Alžběta Sedláčková,
Ester Nováková, Miroslava Cábová,
Martina Hemalová, Martina Horáková,
Eva Rybová a Michaela Kurcová.
Děvčata závod vyhrála a postoupila do
2. kola okresní soutěže. To proběhlo
25. května v Brně – Pisárkách. Děvčata se zde umístila na 4. místě. Chlapci
se letos závodů nezúčastnili, ale o to víc
podpořili družstvo děvčat.
Martina Hemalová

Jarní kolo volejbalového turnaje
Krásné, slunečné počasí vylákalo na hřiště hodně účastníků jarního kola volejbalového
turnaje O pohár starosty, takže se
podařilo vytvořit 7 družstev, a to
družstva: Zastupitelé obce, Kluci,
Benjamínci, All Stars, Best volej,
Orel I a Orel II. Díky většímu počtu
družstev se turnaj protáhl až do
večera. Naši sportovci i jejich
fandové měli připravené malé
občerstvení hned u hřiště. Vítězem
turnaje se stalo družstvo Orel I,
na druhém
místě
se
umístilo
družstvo All Stars a na třetím Orel II.
Marie Jurečková

Z historie
NESVAČILSKÁ
Název
se odvozuje od domů stojících kolem státní silnice směřující do Nesvačilky.
Poloha
Ulice začíná zleva od domu č. 180 Jaroslava Kalvody a končí domem č. 276 (původně chatou)
mimo hlavní silnic za domem Miloslava Osičky č. 232, po pravé straně začíná domem č. 212
rodiny Zrzových (předtím Ludmila Táborská) a končí domem Dobromily Kozákové č. 255.
Zástavba do roku 1921
Je to poměrně ulice nová, ve které nestál v roce 1890 ani jediný dům. Nejdříve se začalo
stavět po levé straně budoucí ulice. První dům s číslem 180 postavila rodina krejčího
Františka Poláčka, postupně do roku 1921 vzniklo 13 domů, poslední z nich postavil tesař Jan
Blažek s číslem 194 (nyní Josef Škorpík).
Do roku 1950
Ulice se rychle rozvíjela, do skončení 2. světové války bylo postaveno dalších 19 domů,

stavební místa byla téměř vyčerpána.
Nové domy v druhé polovině minulého století
Čtyři novostavby vznikly na místě bývalé zámečnické provozovny Bohumila Krejčího:
č. 198 - Opluštil Bořivoj
č. 277 - Osička František
č. 284 - Tichý Oldřich
č. 290 - Simandl Zdeněk
Dva domy si na volných parcelách po pravé straně ulice postavili:
č. 255 - Dobromila Kozáková č. 280 - Miroslav Husák (nyní Ing. Lukáš Jurečka)
a další 3 vznikly rozdělením stávajících domů nebo rekonstrukcí nebytových prostor.
Současnost
V roce 2007 je ulice plně zastavěna a čítá 41 domů, v 33 obydlených žije 115 občanů, 4 domy
jsou obývány přechodně, 3 nejsou způsobilé k bydlení, v 1 domě je sokolovna.
Sokolovna
byla postavena na pozemku darovaném obcí třebomyslickou v roce 1922 podle projektu
rodáka a člena jednoty Václava Dvořáka, pozdějšího významného brněnského stavitele.
V roce 1927 byla přistavěna sborovna. V dřívějších dobách byla často využívána
ke společenským událostem (plesy, taneční zábavy, divadla, besídky), nyní slouží převážně
jako tělocvična, koncem každého roku zde pořádá TJ Sokol dětská divadelní představení.
Živnosti v roce 1945
mlékařství
Jan Chmelík č. 186
zámečnictví
Bohumil Krejčí č. 223: Dílna stála vedle jeho domu, majiteli se říkalo
“továrník“. Jako jeden z prvních v obci měl auto. Na místě provozovny
stojí nyní 4 vilky.
automechanik
Antonín Machovský č. 202
sběrna vajec
Ludvík Kalvoda č. 193
Podnikatelé v roce 2007
zednické práce
Jiří Blaško č. 229
Vojtěch Lízal č. 192
malíř a natěrač
účetnictví a mzdy
Jaroslava Simandlová č. 290
Agroservis
Miloslav Osička č. 232 (provozovna na č. 111)
účetnictví
Hana Krčková č. 232
klempířství
Milan Krček č. 232 (dílna na č. 111)
Milan Rudolecký č. 196 (dílna na č. 111)
klempířství
Samostatné budovy pro podnikání ani pamětihodnosti se v ulici nenacházejí.
Předsedou MNV byl krátkou dobu v roce 1948 Antonín Machovský z č. 202.
Josef Sedláček, kronikář
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