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Informace ze zasedání zastupitelstva obce Žalkovice
za druhé pololetí roku 2011
Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2010
Zastupitelstvo obce Žalkovice schválilo zprávu o výsledku hospodaření za rok 2010
Závěrečný účet obce za rok 2010
Zastupitelstvo obce Žalkovice schválilo Závěrečný účet obce
Žalkovice za rok 2010 – bez výhrad. Přítomní byli seznámeni
i s výrokem auditora.
Závěrečný účet PO Základní a mateřská škola Žalkovice
Zastupitelstvo obce Žalkovice schválilo závěrečný účet PO Základní
a Mateřská škola za rok 2010 bez výhrad , kladný hospodářský
výsledek ve výši 612,81 Kč, použít 80 % do fondu odměn a 20 %
do rezervního fondu.
Majetkoprávní záležitosti – odprodej pozemků pod komunikací I/55
Zastupitelstvo obce Žalkovice schválilo prodej pozemků vedených
na LV 10001, v majetku Obce Žalkovice a to parcelní číslo 500/16
o výměře 9 m2 500/28 o výměře 39m2, za celkovou cenu dle znaleckého posudku 3 .360,- Kč, Ředitelství silnic a dálnic.
Starosta obce vysvětlil přítomným z jakého důvodu rada obce doporučuje pozemky prodat. Jde o to, že při rekonstrukci křižovatky
u výjezdu na silnici I/55 z naší obce, byla křižovatka rozšířena
čímž došlo k záboru celkem 48 m2 půdy. Pro obec nemají pozemky
význam a prodejem dojde k vyřešení současného stavu, kdy pozemek a stavba nejsou v majetku jedné osoby. ROŽ záměr prodeje
schválila a doporučila Zastupitelstvu obce Žalkovice tento záměr
schválit. Záměr prodeje pozemků byl vyvěšen na elektronické
úřední desce obce Žalkovice, dále byl vyvěšen i na úřední desce
fyzicky. Připomínky k tomuto záměru nezazněly.
Dokončení Odpadového centra
Zastupitelstvo obce Žalkovice vzalo na vědomí zprávu o pracích
na dokončení odpadového centra obce. Je třeba ještě dobudovat
sociální zařízení, zázemí pro obsluhu případně uživatele odpadového centra, přístřešek pro techniku. Na zem bude položena
mazanina kvůli úniku nebezpečných odpadů. Musí být též splněna
závazná publicita projektu a zajištěna informovanost o této akci
u občanů naší obce. Starostovi se podařilo zajistit u firmy ASEKOL
tzv. e-domek , kde bude odkládán elektroodpad, čímž se nám sníží
náklady na dobudování odpadového centra neboť e-domek byl
zapůjčen do pronájmu zdarma. Starosta také upozornil, že musíme splnit všechny závazné ukazatele, abychom o dotaci nepřišly.
Zmínil též výsadbu zeleně a kamerový systém
Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém shromažďování, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem
Zastupitelstvo obce Žalkovice schválilo Obecně závaznou vyhlášku
obce Žalkovice č. 1/2011, kterou se stanoví systém shromažďování,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem.
Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví Požární řád
obce Žalkovice
Zastupitelstvo obce Žalkovice schválilo obecně závaznou vyhlášku
2/2011, kterou se stanoví Požární řád obce.
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Kanalizační řád obce a plán financování obnovy kanalizace
Zastupitelstvo obce Žalkovice schválilo Kanalizační řád obce a plán
financování obnovy kanalizace. Tento dokument musí mít ze
zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. každá obec.
Schválení tohoto dokumentu je nutné z důvodu dalšího postoupení, již schváleného dokumentu, na Krajský úřad ve Zlíně, abychom
splnili zákonnou povinnost.
Půjčky z účelového fondu obce
Zastupitelstvo obce Žalkovice schválilo půjčky z účelového fondu
obce Žalkovice pro čtyři žadatele. Na závěr projednání tohoto
bodu starosta obce upozornil, že se poprvé v historii stalo, že jeden
z občanů naší obce nesplácí půjčku a byly již učiněny první kroky
v podobě oslovení ručitelů, aby došlo k nápravě tohoto stavu.
Výjimka z počtu žáků ZŠ Žalkovice
Zastupitelstvo obce Žalkovice povoluje výjimku z počtu žáků pro
Základní školu a Mateřskou školu Žalkovice, dle § 23. odst. 3 zákona č. 567/2004 Sb., pro školní rok 2011 - 2012. Starosta obce opět
upozornil zastupitele, že pokud bychom výjimku neodsouhlasili
škola v Žalkovicích by přestala existovat. Do budoucího školního
roku se jeví, že by počet žáků v naší škole měl být dostačující a tak
bychom příští rok tuto výjimku schvalovat nemuseli.
Zadání zpracování generelu krajinné zeleně
Zastupitelstvo obce Žalkovice schválilo zadání zpracování Generelu
krajinné zeleně firmě Arvita P s. r. o. Otrokovice. Starosta obce oživil
přítomným z jakého důvodu rada obce doporučuje zpracování generelu
krajinné zeleně. Po masivním kácení na břehu Moštěnky a následných
jednáních víme, že topoly lemující koryto Moštěnky budou v budoucích letech bez náhrady vykáceny. Tedy bez náhrady na stejném
místě. Povodí Moravy a. s. z jejíhož rozhodnutí se topoly kácí nabídla
obci jako kompenzaci výsadbu stromů na jiných pozemcích. Rada
obce i členové zastupitelstva se při dialozích na toto téma dohodli, že
bychom měli umístění nově vysazovaných stromů nechat zpracovat
odborníkům. Po průzkumu trhu a nabídek rada navrhuje zpracovaní
generelu krajinné zeleně a to firmou Arvita P, s. r. o. Otrokovice.
Majetkoprávní záležitosti – koupě pozemku do majetku obce
Zastupitelstvo obce Žalkovice schválilo odkoupení pozemku p. č.
47 o výměře 586m2 do vlastnictví Obce Žalkovice. Vzhledem
k dlouhodobému výhledu jak upravit okolí hřbitova a tenisových
kurtů, bylo architektkou zpracovávající návrhy na tyto úpravy
doporučeno do celkové koncepce zařazení i pozemku p. č. 47
v k.ú. Žalkovice. Po souhlasném jednání rady a následném jednání
s majitelem pozemku navrhla Rada obce zastupitelstvu odkoupení
výše uvedeného pozemku.
Publikace - Dějiny obce Žalkovice
Zastupitelstvo obce Žalkovice schválilo záměr zpracování publikace
Dějiny obce Žalkovice. Starosta obce zopakoval již v diskuzích projednávanou věc a to záměr vydání publikace Dějiny obce Žalkovice.
Aby bylo možno vyvinout nějakou činnost v tomto směru je nutné
odsouhlasit záměr vydání této publikace. Po jednáních a zjištění
dalších skutečností k dané problematice bude starosta obce dále
informovat nejen členy rady a zastupitelstva, ale prostřednictvím
veřejných jednání zastupitelstva i občany o možných alternativách
zpracování publikace.
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Víte, co je RUD?
Text a foto: R. Pala
Možná jste o něm ještě nikdy neslyšeli. Ale třeba si vzpomenete
na aktivity starostů nespokojených se současným rozdělováním peněz obcím. V poslední době jste určitě zaznamenali
jejich sílící protesty. V čele jejich snahy zastavit diskriminaci
svých obcí a občanů stojí už řadu let Sdružení místních samospráv České republiky (SMS ČR), kterého je naše obec členem.
Prosazení požadavků starostek a starostů velmi pozitivně
ovlivní budoucnost nás všech. Už proto věřím, že Vás budou
zajímat odpovědi na následující otázky.
Co se skrývá za zkratkou RUD?
RUD znamená ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. Jde o zákonem stanovená pravidla financování všech obcí a měst v České republice.
Z čeho jsou obce a města financovány?
Částečně z vlastních zdrojů, jako např. poplatků a dotací. V obecních rozpočtech také zůstává daň z nemovitostí z vlastního území,
která v naší obci činí 665 tis. Kč. Hlavní příjem obcí ale tvoří podíl
z určitých daní, které vybírá stát a přerozděluje je obcím. Zjednodušeně řečeno se jedná o 21,4% daně z přidané hodnoty, která činí
pro naši obec přibližně za rok 1mil. 900 tis. Kč, dále daně z příjmů
firem, podnikatelů a zaměstnanců, cca 1 mil. 970 tis. Kč.
Co ovlivňuje výši částky pro jednotlivé obce?
Hlavně počet občanů s trvalým bydlištěm. Potom také velikost
katastru obce a počet zaměstnaných občanů. Zanedbatelné také
není to, kolik daní odvedou živnostníci se sídlem v obci.
Má výkonnost ekonomiky vliv na příjmy obcí?
Ano, daří-li se ekonomice, jsou výběry daní a tím i příjmy obcí vyšší. Naopak v době hospodářské krize vybere stát na daních méně
a příjmy obcím klesají. Takovéto „dýchání“ obecních rozpočtů se
státním je velmi prospěšné pro celkovou stabilitu státních financí.
Existují rozdíly v příjmech na jednoho obyvatele v jednotlivých obcích?
Ano, zjednodušeně řečeno: Čím větší obec či město, tím je příjem
na 1 obyvatele vyšší.
Jaký je rozdíl mezi „nejchudšími“ obcemi a Prahou?
Rozdíl je 4,6 násobek. „Nejchudší“ obce dostávají v průměru 6.800 Kč
na 1 obyvatele, což je i případ naší obce. Praha dostáva 31.700 Kč
na 1 obyvatele! Do roku 2008 byl tento rozdíl dokonce 6,5násobný!
A jaký rozdíl lze považovat za přiměřený?
Podle analýz a výpočtů by měl tento rozdíl být mezi 2 a 2,5 násobku
na 1 občana. Takové poměry jsou běžné i jinde v Evropě. Např.
na Slovensku mají 2,5 násobek, Vídeň má jen 2,2x více peněz
na občana než nejmenší rakouská obec. Ve Finsku obce a města
dostávají stejný díl na občana. Zde je občan malé obce nebo Helsinek v rovnoprávném postavení.
Je u nás naděje na změnu?
Je. Dlouhodobým úsilím SMS ČR docílilo všeobecné shody,
že malým obcím je nutné přidat. Ministerstvo financí již také
připravilo změnu zákona o RUD, která má snížit diskriminační
rozdíl ve financování obcí mezi nejchudšími obcemi a Prahou ze
4,5 násobku na 3násobek.

Co to přinese obcím a městům?
Příjmy samospráv by se zvýšily o 1400 až 2 400 Kč na obyvatele až
do velikosti 20 tis. obyvatel. Pozitivní dopad to bude mít na všechny obce a města kromě čtyř největších měst.
O jakou částku jde v případě naší obce?
Naše obec dnes ze státního rozpočtu takto dostává ročně 3
mil. 559 tis. Kč, dle návrhu by se příjmy zvýšily každý rok o 1
mil. 598 tis. Kč. To je spousta peněz. Sami si nejspíš umíte
představit, jak by se mohla naše obec díky těmto penězům
během pár let proměnit, co všechno by šlo realizovat.
Odkud se ty peníze vezmou?
Hlavní předností návrhu je, že v dnešní těžké ekonomické situaci
nebude mít negativní dopady na státní rozpočet. Počítá se s přesunem 7 mld. Kč z tzv. nenárokových dotací z ministerstev, jejichž
rozdělování bylo často velmi problematické, dále s 1,5 mld. Kč
z rozpočtu ministerstva školství na počet žáků ve škole a 5 mld.
Kč se má vzít z rozpočtů Prahy, Brna, Ostravy a Plzně.
Proč se odebírají peníze právě 4 největším městům?
Zůstaly jim peníze po zrušení okresů v roce 2002, a ještě se jim
přerozdělují peníze z ostatních regionů. Zcela bezdůvodně a neprávem. Data zcela jasně hovoří o tom, že tato bohatá města již
dlouhá léta žijí na úkor všech ostatních, často mnohem chudších,
regionů. Například Plzeň tak dnes dostává na občana 2x více peněz
než připadá na jednoho Liberečana nebo obyvatele Olomouce.
Přitom všechna města jsou statutární a plní úplně stejné funkce
a povinnosti.
Nebude to pro tato města složité?
Výpadky jim budou po dobu čtyř let kompenzovány i s ohledem
na výši jejich dluhů, aby se mohla na nově vzniklou situaci dostatečně připravit. A i potom budou dostávat několikrát víc než
ostatní obce.
Mají velká města pravdu, když se brání, že slouží i občanům
z venkova, kteří třeba využívají veřejnou dopravu při cestě
do zaměstnání, do škol, navštěvují divadla apod.?
Nikdo taky nechce, aby měli všichni na občana stejně. Ale náklady
na tyto služby jsou podstatně nižší, než je míra privilegií těchto
měst. A i jejich občané přece jezdí do okolních měst a obcí např.
za rekreací, využívají místní infrastrukturu, veřejné osvětlení, jezdí po obecních komunikacích, používají místní veřejnou dopravu,
produkují odpad atd. I ostatní obce financují výstavbu místních
komunikací a dotují autobusovou dopravu na svých katastrech.
Jak se staví starostky a starostové k návrhu změny zákona
o RUD?
Většina z nich ji plně podporuje. Díky ní může být odstraněn diskriminační rozdíl ve financování měst a obcí. Obce by mohly lépe
plánovat své investiční záměry, provozovat školky, školy, stavět
a opravovat chodníky a místní komunikace, zeleň, hřiště, místa
pro volný čas a ostatní občanskou vybavenost. Finanční nároky
obcí porostou také v souvislosti se zvyšujícím se důrazem na jejich
sociální roli. Pro starosty je nepřijatelné, aby na 20 % obyvatel
4 velkých měst (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň) připadalo 50% rozdělovaných financí. Je třeba začít myslet na venkov a jeho rozvoj.
Proto se starostové spojili, dali o sobě slyšet a chtějí změnu zákona.
Už je na čase odstranit tuto do nebe volající diskriminaci. Proto visí
před naším obecním úřadem tak zvaná černobílá protestní vlajka
proti této nespravedlnosti (viz obrázek na další straně).
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Z farního společenství v Žalkovicích
Text: P. Jiří Putala, farář.
Poutní zájezdy
Letos v srpnu jsme se společně s farností Břest a Kyselovice zúčastnili poutě na sv. Hostýn, který byl především pro starší věřící
(autobus jel až ke kostelu). V měsíci září jsme absolvovali poutní
zájezd na obnovené poutní místo k P. Marii Pomocné u Zlatých
Hor, kde je P. Maria vzývána jako přímluvkyně a ochránkyně
počatého života. Cestou zpět jsme navštívili lázeňské město
Karlova Studánka a zrestaurovaný chrám Navštívení P. Marie
ve Šternberku. Výklad o tomto kostele a jeho historii v podání
kaplana P. Klimeše byl mimořádně povzbudivý, poučný a zajímavý . V samém závěru jsme se ještě krátce zastavili v komunitě
Blahoslavenství v Dolanech.
Výpomoc při bohoslužbách
V letošním roce ve farnosti Žalkovice i nadále vypomáhají kněží
z Kroměříže. Protože pod duchovní správu z Chropyně spadají
kromě Břestu a Žalkovice také Kyselovice, bývají bohoslužby v Kyselovicích a Žalkovicích současně. V Žalkovicích zpravidla vypomáhá na nedělní bohoslužbě 1 x za dva týdny P. Václav Altrichter.
Římskokatolická farnost Žalkovice a Obec Žalkovice srdečně
zvou na Adventní koncert
V sobotu 17. prosince 2011 v 17 hodin v kostele sv. Mikuláše
v Žalkovicích. V programu koncertu vystoupí Holešovský komorní orchestr pod uměleckým vedením Ivo Kurečky a Holešovský
chrámový sbor pod vedením sbormistra Jana Kotase.
Jste srdečně zváni, vstupné dobrovolné.
Příležitost ke svátosti smíření
Předvánočním zpověď bude v neděli 18. 12. od 16:00 do 17:00
hodin v kostele. Zpovídá P. Václav Altrichter z Kroměříže
Vánoční bohoslužby v kostele sv. Mikuláše
Sobota 24. 12. – Štědrý den 22.00 hodin
Neděle 25. 12. – Hod Boží vánoční 10.30 hodin
Pondělí 26. 12. – Svátek sv. Štěpána 8.00 hodin
Neděle 1. 1.
– Matky Boží P. Marie,
Nový občanský rok 10.30 hodin

Černobílá protestní vlajka proti daňové diskriminaci
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Tříkrálová sbírka 2012
Na počátku letošního roku proběhla v našich obcích
již 12. tříkrálová sbírka. Charita Chropyně děkuje
touto cestu všem, kteří pomohli s její realizací
v Chropyni, Břestě, Kyselovicích, Plešovci, Záříčí a Žalkovicích a především všem štědrým
dárcům. Výsledky letošní sbírky:
Obec

Částka

Břest

29 099 Kč

Plešovec

Chropyně

64 758 Kč

Záříčí

14 512 Kč

Kyselovice

9 841 Kč

Žalkovice

16 851 Kč

Celkem

Obec

Částka
4 380 Kč

139 441 Kč

Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným,
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak
sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde
se sbírka koná – místní Charita může disponovat až s 65-ti %
z výtěžku a využít je na projekty ve svém okolí. Konkrétní pomoc
z Tříkrálové sbírky je vždy realizována ve spolupráci a se souhlasem příslušného obecního či městského úřadu. Tuto možnost využila Charita Chropyně v rámci spádové oblasti uvedených vesnic
ve dvou případech a vždy se jednalo o materiální pomoc (např.
zakoupení zařízení do domácnosti). Prostředky z Tříkrálové sbírky se nevyužívají na přímou finanční podporu – té se věnují jiné
charitní či sociální projekty. Pokud víte o někom ve svém okolí,
že se nachází v tíživé situaci, obraťte se pana Pavla Rozsypálka
z Chropyně. Bude-li to možné, tuto pomoc zprostředkujeme. Více
informací lze nalézt na: http://www.trikralovasbirka.cz. Tříkrálová sbírka 2012 je plánovaná na neděli 8. ledna 2012.
Vzpomínka
Ve čtvrtek 22. prosince si připomeneme 3. výročí úmrtí zdejšího
faráře P. Bohumíra Konečníka.
Římskokatolická farnost přeje všem občanům Žalkovic požehnané a pokojné prožití svátků narození Ježíše Krista a úspěšné
vykročení do Nového roku 2012.

Rekonstrukce Boží muky
Foto: M. Kavanová
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Historie ochotnického divadla v Žalkovicích
Text: Jana Neradilová
Ochotnická tradice v obci má hluboké kořeny.
Ze zachovalé dokumentace vyplývá, že už v roce 1923 byla
podána žádost o povolení sehrání divadelního kusu „Bobeček
z ministerstva“ v obecním hostinci.
V roce 1925 sehráli místní ochotníci u Černošků č. 19 divadlo s názvem „U sv. Antoníčka“. Divadlo se hrálo na zahradě
pod širým nebem.
V roce 1928 bylo slavnostní otevření sokolovny zahájeno
divadelní hrou „Gorali“ Bezvadným provedením, správně podanou hrou byli udiveni i cizí hosté.
V poválečných letech bylo nacvičeno aspoň jedno představení za rok.
1946 – „Hluboké kořeny“
1947 – „Polibek královský“
1948 – „Vojnarka“
1949 – „Zorka“
1950 – „Milion sem, milion tam“
1951 – „Madlenka z kovárny“
1953 – „Otec“
1957 – „Její pastorkyňa“

Dne 13. prosince 1949 byl přijat divadelní odbor Sokola
v Žalkovicích za člena Ústřední matice divadelního ochotnictva českého. Jako člen této matice hrál první hru „Zorka“. Na
vstupném po 20,- Kčs bylo vybráno 5.200,- Kčs.
V pozdějších letech již dochází k útlumu v ochotnické
činnosti v obci pro stále menší zájem občanů věnovat se divadelnictví, až tato ustala nadobro. Bohaté divadelní činnosti se
věnovala také místní škola. Téměř každý rok nacvičil učitelský
sbor s dětmi jednu divadelní hru.
1949 – „Slavný mistr Kopřiva“
1951 – „Neohrožený Mikeš“
1955 – „Krakonošova medicína“
1956 – „Jak se stal Vašek králem“
1958 – „Zakletá dům“
1959 – „Mlynářovic Maruška“
1960 – „Princezna Sedmikráska“
1969 – „Zvířátka a loupežníci“
1970 – „Zajíček Mucánek“
I když hrály děti, byla představení vždy bohatá na scénu,
kostýmy, osvětlení a nechyběl ani profesionální maskér. Ještě
dnes vzpomínají pamětníci na tyto chvíle vzrušení na „prknech,
která znamenají svět“.

První divadelní představení u Černošků č. 19 v r. 1925.
Hra „U sv. Antoníčka“

Hra „Hluboké kořeny“- Božena Hanáková
a Ladislav Koryčan

Hra „Její pastorkyňa“
- František Netopil a Arnošt Kuba

Hra „Polibek královský“
- Marie Horáková a Božena Sovová

Hra „Zorka“
- Josef Hanák
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Společenská rubrika
Jubilanti 2. pololetí roku 2011,
kteří oslavili významné životní výročí
Josefína Palová, Eva Hlobilová, Ludmila Hýbnerová, Pavel
Pátík, Jarmila Němcová, Ivana Kolomazníková, Milada
Navrátilová, Božena Hanáková, Lubomír Dohnal, Rostislav
Křepelka, Stanislava Topičová, Emilie Stoklasová, Jitka
Pospíšilová, Taťána Šimíková.
Jubilantům blahopřejeme a přejeme pevné zdraví.
Narozené děti
Matěj Zedník
(* 20. 7. 2011)
Adam Chromčák (* 19. 9. 2011)
Svatby - manželství uzavřeli
Eva Kojetská a Petr Hošťálek
Novomanželům blahopřejeme.

Vítání občánků
Text: B. Brhelová, Foto: M. Bajgar
V neděli 20. listopadu 2011 jsme v naší obci slavnostně
přivítali sedm nově narozených děti do života. V kulturním
programu vystoupily děti z mateřské školky a zpěváci Občanské
besedy Kyselovice.
Přejeme novým občánkům i jejich rodičům hodně zdraví
a štěstí v míru a pokojném rodinném prostředí.
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Přivítali jsme tyto děti:
Sabina Hošťálková
Tereza Valigurová
Miroslav Němec
Petra Zimmermannová
Zuzana Zimmermannová
Martin Uhr
Adam Chromčák
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Večer seniorů
Text: Božena Brhelová
Foto: Michaela Krejčí
V pátek 11. listopadu 2011 uspořádalo obecní zastupitelstvo
v místní sokolovně již tradiční společenské setkání seniorů naší
obce. Program zahájila místostarostka paní Kavanová, přivítala
seniory a představila účinkující.

Nejdříve vystoupil kouzelník Milan Šmelko a potom nám
k tanci a poslechu hrála hudební skupina „Karolína“. Večera
se zúčastnilo 80 seniorů. Zábava se vydařila, hudba zahrála
všechno, od lidových písniček, přes písně Petra i Pavla Nováka
a dokonce i na Kabáty se dostalo. My, kteří vydrželi až do konce,
jsme se dobře pobavili a hlavně si při trsání protáhli unavené
nohy i záda, což také občas potřebujeme.
O občerstvení se dobře staraly naše mladší spoluobčanky.
Děkujeme a už se těšíme na příští setkání.

ZUMBA dorazila do Žalkovic
Text a foto: S. Olšanská
Od konce září k nám z Kroměříže jezdí paní Marcela
Zicháčková, která nás obohatila o nový moderní styl cvičení.
ZUMBA je sportovní aktivita kombinující aerobní cvičení
s prvky latinsko-amerických tanců. Zumba je jednoduchá,
zábavná, roztančí vám celý den. Přijďte se podívat na některou z hodin, která se koná každou středu v místní sokolovně
od 18-19 hod. (cena 1hodiny - 50kč) a třeba zjistíte, že je to
pravé pro vás.
Každé pondělí od 19.30-21.00 hod je v místní sokolovně
cvičení pro ženy-AEROBIC, posilování, protažení, rehabilitační cviky, relaxace.
Těší se na Vás a do nového roku hodně zdraví a elánu
přeje Simona Olšanská
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Pasování prváčků
Text a foto: Mgr. Dagmar Tesaříková
I když se kalendářní rok 2011 chýlí ke konci, školní rok
2011/2012 je v plném proudu. Co se u nás ve škole za uplynulé
tři měsíce událo? Bylo toho hodně, ale za povšimnutí určitě stojí
pasování nových dětí do role školáků a jejich pozdější pasování
na čtenáře. Prvního září jsme slavnostně do 1. třídy za přítomnosti rodičů přivítali šest dětí, které byly pasovány do role
školáka. Podmínkou ovšem bylo poznání prvního písmenka ve
svém jménu a přednes básničky či zpěv písničky. Všichni tuto
podmínku splnili a tak se novými prváky stali Jiří Kuba, David
Pátík, Zbyněk Pobial, z děvčat to byla Katka Olšanská, Anetka
Pokorná a Eliška Indráková z Kyselovic.

Na konci října se konal Svátek slabikáře a tito školáci se mohli před svými rodiči, ale také před staršími spolužáky předvést,
co všechno se v tzv. předslabikářovém období naučili číst. Bylo
toho hodně. Nejprve každý přečetl z tabule zvládnutá písmenka
a slabiky. U interaktivní tabule předvedli, že jim nedělá žádný
problém čtení slov a krátkých obrázkových vět. Také ukázali, že
i psaní písmenek na stíratelné tabulky jim nečiní potíže. Proto
mohl být každý z nich pasován do role čtenáře. Slavnostní pasování prváčků na malé čtenáře bylo završeno předáním Slabikáře
a sborovým odříkáváním Čtenářského slibu.
Na závěr tohoto malého svátku čekalo na všechny prváčky
malé překvapení - dort v podobě slabikáře, který pro děti upekla
paní Topičová. Ještě před jeho rozkrojením a ochutnávkou si
školáci zkusili z něj přečíst pár slovíček. Nevěříte? Dobře si
prohlédněte přiložené fotografie.

Noví prvňáčci: Zbyněk Pobial, Katka Olšanská, Anetka Pokorná, David Pátík, Jiří Kuba, Eliška Indráková

Čtení z interaktivní tabule
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Děti pracují na interaktivní tabuli
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Psaní písmenek na tabulky

Prvňáčci skládají čtenářský slib

Čtení slov z dortu

Sladký slabikář

Jak se připravujeme na školu
Text a foto: Věra Skopalová, Bc. Bronislava Seibertová
Do mateřské školy je ve školním roce 2011/2012 zapsáno
24 dětí. Z toho je 12 dětí předškolního věku, 8 dětí středního
a 4 děti nejmladšího věku. Pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu „Objevujeme svět pro život“.
Ten podle aktuálních situací a vzniklých okolností průběžně
obohacujeme a doplňujeme. Reagujeme na to, co se kolem
děje, s čím se děti ve svém bezprostředním okolí setkávají.
Nabízíme dětem činnosti, které odpovídají jejich schopnostem a možnostem, jsou pro ně zajímavé, zvládnutelné
a ve kterých jsou úspěšné.
Po adaptaci malých dětí během měsíce září a října věnujeme zvýšenou pozornost předškolním dětem. V letošním
roce, při počtu 12-ti předškoláků, je práce náročnější. Denně
pro ně připravujeme pracovní listy, na kterých vybarvují,
vystřihují, nalepují, dokreslují, skládají a spojují. Těmito
činnostmi u dětí rozvíjíme logické myšlení, paměť, pozorovací
schopnosti, postřeh, orientaci a jemnou motoriku.Pro rozvoj
správného dýchání zařazujeme hru na zobcovou flétnu, která
také napomáhá rozvíjet jemnou motoriku prstů, zrakové vní-

mání- sledování zleva doprava. Hru děti doprovázejí zpěvem
a vytleskáváním rytmu. Hrajeme zatím jen jednou rukou.
Jednou týdně provádíme „Metodu dobrého startu“,
která je metodou motoricko – akusticko - optickou. Jedná
se o průpravné cviky, při kterých se děti mají naučit, jak
zacházet s psacím a kreslícím náčiním, zpřesňuje se jejich
pohybová koordinace ruky a oka s rukou, posiluje se jemné
svalstvo prstů, správný úchop tužky a další grafomotorické
dovednosti potřebné pro úspěšný start ve škole.
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Za kulturou opět do Prahy
Text: M. Černínová
Jak se již pomalu stává tradicí i letos jsme počali uvažovat,
kterou z nabízených oper z repertoáru Národního nebo Stavovského divadla navštívíme.
Volba padla na dílo Antonína Dvořáka „Jakobín“, a tím jsme
se vlastně stali účastníky zahájení divadelní sezóny Národního
divadla.
9. října 2011 odjížděl plně obsazený autobus na II. Premiéru „Jakobín“ – toto představení bylo věnováno paní Marcele
Machotkové, emeritní sólistce opery Národního divadla k jejímu
životnímu jubileu.
Vstupenky s předstihem objednala jako vždy paní Jana
Neradilová a s praxí dlouholeté učitelky nás s přehledem a pochopením pro jednotlivce „posadila“ do hlediště Národního
divadla.
Antonín Dvořák je tvůrcem jedenácti oper a Jakobín je v pořadí jeho osmé dílo, libreto napsala Marie Červinková-Riegrová
ve spolupráci se svým otcem Františkem Ladislavem Riegrem
v roce 1887. Partituru Dvořák vytvářel již během října a listopadu 1888, dílo bylo dokončeno téměř přesně za rok a stalo se
opusem č. 84.
Práce na Jakobínovi musela být pro Dvořáka jakýmsi návratem do dětství a mládí, které prožíval v malých českých městech,
v rodné Nelahozevsi, kde se začal učit na housle, a později ve Zlonicích, kde své hudební nadání rozvíjel u učitele a regenschoriho
Antonína Lichmana.
12. února 1889 se odehrála premiéra, pěvecké party byly
svěřeny nejlepším pěvcům tehdejšího souboru. Inscenace se
dočkala 34 představení s derniérou 29. května 1894. Jen pro
zajímavost – inscenace Jakobín byla uváděna (patnáct let)
od 13. 2. 1975 do 19. 12. 1990 ve Smetanově divadle (dnešní
Stavovské) 216x.
Ze tří oper, které jsme doposud navštívili, nejvíce na nás
zapůsobil právě Jakobín s hudbou tak blízkou české duši, kterou
nastudoval a vedl dirigent Tomáš Netopil. K nevšednímu zážitku
patřil také výkon Kühnova dětského sboru.
Organizace zájezdu byla opět v režii pana Josefa Netopila – příjemně vytopený autobus se spolehlivým a ochotným
řidičem, občerstvení v Melikaně, které potěšilo naše chuťové
pohárky, příjezd do Prahy s tradičním posezením v kavárně Slávii
a pak večer v setmělém hledišti divadla s Dvořákovou hudbou
a átriem sólistů a nad ránem příjezd do naší dědinky – klaplo
na výbornou.
Děkujeme rovněž za sponzorský dar a přejeme pokojný
adventní čas.
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Rybaříci ze Žalkovic opět v akci
Text a foto: S. Horák
Vranov n. D./ Popáté v řadě a již ne skupinka, ale pořádná
skupina se vydala se svými otci a jedním staříkem o třetím víkendu měsíce září na Vranovskou přehradu.
Obavy z předpovědi špatného počasí byly zahnány již při
samotném příjezdu na místo samé.
Nad vodou se sice vznášel mírný opar, ale po poledni se sluníčko představilo v plné letní síle, kdy svou intenzitou vyzývalo
nejen k opalování, ale také ke koupání. Vždyť voda měla příjemných a osvěžujících dvacet stupňů. A tak se při koupání předváděly
sestavy skoků, mezi nimiž vynikl skok na turka, a to v podání
rybářské legendy Pavla Janečky. Slunce hřálo, kuchaři vařili a rybář Bubalů lovil cejny až se při nich spálil. A při tom všem sem
tam někdo spadl z mola do vody, aniž by se stačil zbavit svršků.
Jinak první večer rybářsky zaujal úlovek candáta, kterého rybařík
Kristián přelstil přímo pod Velkým vozem, aby pak o pár hodin
později všem přítomným předvedl, jak se má při nahození nástrahy v podobě červa zkušeně chytit nic netušící kamarád Ondra.
Vše nakonec dobře dopadlo. A tak se před nedělním obědem
vydala skupina rybaříků od ztracené řeky Dyje zpět k brblající říčce
Moštěnce.“ A příští rok pojedu zase,“ připomněla se těsně před
odjezdem Verunka, nejmladší a jinak velmi tichá účastnice výletu.
Takže, všem sportovním rybářům a rybaříkům „Petrův zdar“.

Kristián Topič se svým úlovkem

Skok na turka

Vranov nad Dyjí

Do školky a školy zavítal sv. Mikuláš
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Podnikání v obci - Arako Žalkovice
Text a foto: T. Hýbner
Národní hospodářství České republiky se podle všeobecně
uznávané klasifikace dělí na 4 základní sektory: primér (zemědělství a těžba surovin), sekundér (průmysl a stavebnictví),
terciér (všechny druhy služeb) a v poslední době velmi často
diskutovaný kvartér (odvětví vědy a výzkumu). Z těchto 4
sektorů, a to jak v ČR, tak ve všech ostatních vyspělých státech
světa, zpravidla převažuje sektor služeb. Nelze však říci, že zbývající sektory již nemají národnímu hospodářství co nabídnout.
A zejména u sektoru průmyslu to platí dvojnásob. Průmyslová
odvětví stále hrají v tvorbě HDP i zaměstnanosti velmi významnou roli a často jsou nositeli technologického pokroku a inovační
aktivity. A samozřejmě se zde nejedná pouze o nejrozsáhlejší
výrobní komplexy jako Škoda Auto Mladá Boleslav, TPCA Kolín
či Plzeňský Prazdroj, ale také o řadu menších, avšak svým významem stejně důležitých výrob umístěných ve velkých městech
i malých vesnicích. Důkazem toho jsou bezpochyby i Žalkovice,
neboť i zde má průmyslové odvětví své zastoupení v podobě
několika prosperujících podniků, z nichž jedním je také rodinná
firma ing. V. Ženčáka Arako Žalkovice.
Ve svých výrobních prostorách se firma Arako Žalkovice
v obecném pohledu věnuje strojírenské činnosti, konkrétně je
pak specializovaná na výrobu magnetických stolů (tzv. magnetických upínačů) a břemenových (zvedacích) magnetů. Obě tyto
skupiny výrobků slouží k další strojírenské činnosti. Magnetické stoly se používají k upínání kovových obrobků do stabilní
a nehybné pozice, aby na nich následně mohla probíhat další
fáze obrábění, ať už jde o opracování frézou, soustruhem či
bruskou. Tyto stoly jsou zde vyráběny v obdélníkovém a kruhovém provedení, přičemž pro každý z těchto tvarů existuje
celá řada rozměrů, od malých stolků, které mají v průměru,

na délku a na šířku jen několik centimetrů, až po velké stoly,
které dosahují úctyhodné délky 1 metru. Různé míry těchto stolů
pak odpovídají možnostem použití, tzn. maximální velikosti
obrobku, který je možné na vybraný stůl upnout. Břemenové
nebo též zvedací magnety se, jak již vyplývá z názvu, používají
pro zvedání a přenášení kovových břemen či obrobků z místa
na místo, a jsou také vyráběny v široké škále provedení a parametrů. V nejsledovanější charakteristice, kterou je bezesporu
nosnost magnetu, se podnik může pyšnit hodnotami nosnosti
v rozpětí 125 – 2000 kg.
Do skupiny v Žalkovicích vyráběných magnetických stolů se
kromě výše zmiňovaných obdélníkových a kruhových provedení
řadí také specifický typ magnetického stolu, který je díky svým
charakteristikám podstatně náročnější na výrobu. Jedná se o tzv.
sinusový stůl a hlavní rozdíl oproti standardnímu stolu je v jeho
schopnosti naklápět se kolem podélné osy, a to v rozpětí 0° – 45°.
Tento stůl tedy dovoluje nastavení upínací plochy v daném úhlu
od roviny, což otvírá další možnosti pro přesnější opracování
na tento stůl upínaných obrobků. Náročnost výroby tohoto
typu stolu spočívá v nutnosti dosáhnout předepsané přesnosti
roviny při naklápění. Zde je totiž stanovena maximální hodnota
tolerance na ±0,005 mm na 100 mm délky upínací plochy, což
znamená takovou přesnost, která je neměřitelná standardními
měřidly a pro kterou je třeba používat ty nejcitlivější a nejpřesnější měřící přístroje. Aby si čtenáři udělali lepší představu, nabízí se
jednoduché srovnání: tloušťka lidského vlasu se pohybuje kolem
hodnoty 0,05 mm, maximální hodnota tolerance u výroby sinusového stolu je ±0,005 mm, z čehož vyplývá, že při jeho výrobě se
firma pohybuje v prostoru 10x tenčím, než je lidský vlas. Je tedy
patrné, že i v Žalkovicích se vyrábí naprosto precizní průmyslové
produkty, pro které je využíváno a které se dále využívají jako
součást nejmodernějších technologií svého druhu.

CNC obráběcí centrum pro obrábění dílů pro upínací magnety
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Tenisové zprávy
Text a foto: M. Kavanová
Pěknou vzpomínkou na letošní podzim,
který nám přinesl nádherné počasí je Tenisový
turnaj mládeže, který se konal v neobvyklém
termínu a to 28. září. V tento den na kurty v Žalkovicích zavítalo 12 mladých tenistů z Hulína,
Břestu a ze Žalkovic. Poprvé v celé éře těchto
turnajů jsme nebyli nuceni využít i dalších sportovních zařízení. Turnaj proběhl v poklidném
a sportovním duchu. Nejen nejmenším tenistům
byli po celou dobu turnaje nápomocni rozhodčí
– ing. Bajgar a L. Kavan, kteří kromě dohlížení
na regulérnost hry a počítání „fiftýnů“, byli
hlavně poradci začínajícím hráčům. Nutno dodat, že žádný prohřešek kázeňského charakteru
řešit nemuseli. Letošního ročníku se zúčastnili
opravdu začínající tenisté, kteří byli do kategorií
zařazení dle věku. Snažili se opravdu všichni
a tak doufám, že jim jejich elán a zaujetí pro hru
vydrží a příští je rok je opět přivítáme na turnaji.
Kategorii nejstarších vyhrála Kristýna Netopilová, druhé místo si vybojovala Kateřina Netopilová a třetí pozici uhájil Petr Mrázek (všichni
domácí). Druhou kategorii vyhrál Martin Skřiček z Hulína, stříbro si do Břestu odvezl Karel
Zavadil a do Hulína putoval bronz zásluhou
Denisy Novákové. V kategorii nejmladších si pohár za první místo domů odnesl domácí Vojtěch
Němčík, z druhého místa se radovala Kristýna
Zavadilová z Břestu a třetí místo obsadil Jan
Trávníček ze Žalkovic. Všechny děti si kromě
pohárů či medailí domů odnesly věcné ceny jako
ocenění za jejich snahu.
Děkuji všem kteří se na přípravě i samotném
průběhu této akce podíleli.
Zvýšenou tenisovou aktivitu potvrdili zástupci Tenisového oddílu Žalkovice na turnaji
smíšených dvojic, který se odehrál za krásného podzimního počasí 24. září na tenisových
kurtech v Břestě. Zvláštností této akce je, že
si ženy losují své tenisové partnery a vlastně
nemohou hrát s tím, s kým se na turnaj nahlásí.
Účast za Žalkovice byla letos opravdu početná
Simona Kavanová, Anna Bajgarová, Michaela
Kavanová, ing. Petr Netopil, ing. Zdeněk Bajgar a Libor Kavan. Aničce Bajgarové a Liboru
Kavanovi, kteří byli vylosováni jako deblový
pár, uniklo medailové umístění o pouhý krůček.
Ani ostatní žalkovičtí hráči se v konkurenci
26 zúčastněných na turnaji neztratili a snažili se
zúročit vše, co se při trénování naučili. Je vidět,
že tenisové kurty v Žalkovicích jsou využívané
a že se na nich i poctivě trénuje. Celá akce byla
velmi dobře organizačně zajištěna a proběhla
v přátelské duchu.

Účastníci Tenisového turnaje mládeže

Medailisté nejmladší kategorie – K. Zavadilová, V. Němčík, J. Trávníček

Účastníci turnaje smíšených dvojic v Břestě: ing. Z. Bajgar, ing. P. Netopil,
A. Bajgarová, M. Kavanová, L. Kavan, S. Kavanová

13

Žalkovický zpravodaj

Výstava krajových odrůd ovoce
Text a foto: ing. M. Bajgar
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu a Obecní
úřad v Žalkovicích uspořádali ve dnech 15. a 16. října Výstavu
krajových odrůd ovoce, domácích výpěstků a zahrádkářských
zajímavostí v sále místní sokolovny. Zahrádkáři s úspěchem navázali na bohatou výstavu ovoce, která se konala v roce 2009.
V sobotu v 15. hodin byla výstava slavnostně zahájena
pro zahrádkářskou veřejnost. Návštěvníci výstavy si vyslechli
odbornou přednášku ing. Dušana Nesrsty ze Zkušební stanice
Želešice, který zde představil svou novou publikaci Jádroviny.
Při této příležitosti byly zakoupeny pomologické knihy Jádroviny
a Peckoviny do místní knihovny Jana Ohérala, které si mohou
občané zapůjčit. Po prohlídce vystavených exponátů neopomněli
návštěvníci ochutnat burčák z odrůd vinné révy Rulandské bílé
a Zweigeltrebe.
Výstavu navštívilo 155 občanů, nejen místních, ale také
z blízkého okolí. Výstava byla pro velký zájem prodloužena
o jeden den. V pondělí výstavu navštívili žáci z mateřské školy
z Břestu a Žalkovic.
Na výstavě se prezentovalo 39 vystavovatelů a účastníci si
prohlédli 227 vzorků ovoce, zeleniny a domácích produktů.
Mezi velké zajímavosti patřily zejména vzorky mandloní,
jírovce, mandarinek, mišpulí, kdouloní, okrasných tykví a papriček. Byla zde také uspořádaná výstava nejstarší odborné
pomologické literatury až po současnost. Nejstarším výtiskem
byla kniha Moravské ovoce vydané v roce 1907
Českým odborem zemědělské rady pro markrabství moravské, pojednávající o ovocných odrůdách doporučených ku pěstování v českých krajích markrabství moravského.
Opět jsme občanům pomologicky určovali některé krajové
odrůdy jabloní a hrušní - také s přispěním této literatury. Vystaveny byly například vzorky: Croncelské, Čistecké lahůdkové,
Grávštýnské, Gaskoyneho šarlatové, Malinové hornokrajské,
Strýmka, Panenské české, Matčino, Krasokvět, Jadernička moravská a mnoho jiných zapomenutých odrůd jabloní a hrušní.
Velký zájem občanů nás znovu velmi potěšil a touto formou
chtějí organizátoři výstavy všem poděkovat za poskytnutí vzorků
a květinovou výzdobu. Velké uznání také patří našim dětem ze
základní a mateřské školy za krásné obrázky, které nám vyzdobily
výstavní síň. Vystavené exponáty a vitamíny – především jablka
jsme věnovali za odměnu dětem do místní mateřské školy.
Na závěr z ovocnářského prostředí pár fotografií...
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Fotbaloví benjamínci
Text a foto: ing. M. Bajgar
Fotbalový oddíl Sokol Žalkovice po dvou letech znovu přihlásil do organizované soutěže naše nejmenší fotbalové naděje.
Družstvo starší přípravky ročníku 2001 a mladší v počtu hráčů
5 + 1 hraje soutěž na OFS Přerov.
Předtím nebylo možné družstvo přípravky postavit a přihlásit do organizované soutěže pro úbytek dětí v naší vesnici i pro
nezájem rodičů o sportovní vyžití svých ratolestí. Mezitím se
snažíme udržet družstvo starších žáků, kteří hrají na polovinu
hřiště v počtu 7 + 1 turnajovým způsobem okresní soutěž OFS
Kroměříž.
I když se to nechce věřit, tak pod vedením trenéra Jiřího Otáhalíka a vedoucího mužstva Františka Uhírka se dala dohromady
parta dětí spolu s rodiči a za masivní podpory výboru fotbalového
oddílu se začalo trénovat a hrát tento podzim soutěž. Mužstvo
přípravky fotbalového oddílu hraje proti mužstvům Union
Lověšice, FC Beňov a Sokol Říkovice. Každý začátek je těžký,
nicméně děti to baví a zlepšují se zápas od zapasu. Nesmíme zapomenout na vzornou reprezentaci Sokola Žalkovice na halovém
turnaji starších přípravek sokolských jednot v Městečku Trnávka
konaného 17. listopadu, kde smíšené družstvo Sokola Říkovice
a Žalkovice obsadilo pěkné 5. místo. Tento turnaj obsazujeme
každý rok a vzájemná spolupráce mezi Sokolem Žalkovice a Sokolem Říkovice je velmi prospěšná.
Budou-li tyto řádky číst i mladí kluci a holky, kteří se chtějí
hýbat na čerstvém vzduchu a nesedět jen u počítače - přijměte
pozvání do fotbalového kolektivu mezi nás.

Nahoře zleva: vedoucí mužstva F. Uhírek, N. Chromčáková, J. Franěk, J. Pluhařík, V. Obdržálek, trenér J. Otáhalík,
uprostřed zleva: V. Němčík, J. Svoboda, M. Němčík, dole: M. Chromčák
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