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Informace ze zasedání Rady obce Žalkovice za první pololetí roku 2009
Žádost o finanční příspěvek
Rada obce projednala a schválila finanční příspěvek ve výši 3000,- Kč občanskému
sdružení Klokánek pro postižené děti.
Žádost o pokácení přestárlých
stromů
Rada obce projednala a schválila žádost
p. Miroslava Dostála, bytem Žalkovice,
o pokácení dvou přestárlých jasanů za podmínek výsadby čtyř nových stromů.
Schválení zadání a financování
projektových námětů
Rada obce projednala a schválila zadání a financování projektových námětů
na úpravu veřejných prostranství v obci
za účelem získání dotací.
Projednání a schválení projektů za účelem získání dotací obnovy
venkova
Rada obce projednala a schválila projekty za účelem získání dotací z Fondu obnovy
venkova na veřejný rozhlas, veřejnou kanalizaci, obecní dům, mateřskou školu, veřejné
osvětlení a stavební opravy sokolovny.
Projednání projektu na výstavbu
kanalizace a čističky odpadních vod
(ČOV)
Rada obce projednala projektovou dokumentaci na výstavbu kanalizace a ČOV.
Na základě přepojení kanalizačního systému v domech po celé obci, bude svolána
veřejná schůze občanů s projektantem,
v místní sokolovně. Občané se budou moci
s celou problematikou seznámit a bude jim
podáno odborné vysvětlní a zodpovězeny
případné otázky.
Projektová dokumentace sběrného
dvora
Rada obce projednala projektovou dokumentaci sběrného dvora a schválila zadání projektové dokumentace a technicko
ekonomické studie firmě EVI-PROJEKT.

Řešení školní družiny v rámci ZŠ
Rada obce projednala a doporučuje zastupitelstvu řešit problémy ve škole v rámci
družiny a dalších iniciativ s využitím školního bytu.

Navýšení kapacity jídel ve školní
jídelně
Rada obce projednala a schválila navýšení kapacity jídel ve školní jídelně ZŠ a MŠ
ze současných 40 na 50.

Pozemky k pronájmu ve vlastnictví
státu
Rada obce projednala nabídku Pozemkového fondu ČR k pronájmu pozemků
ve vlastnictví státu v KÚ Žalkovice. Starosta obce projedná s Pozemkovým fondem
převedení dvou parcel na obec.

Projednání výjimky z počtu žáků
ZŠ a MŠ Žalkovice
Rada obce projednala a schválila povolení výjimky z počtu žáků v ZŠ a MŠ
Žalkovice.

Žádost o finanční příspěvek
Rada obce projednala a schválila žádost
Českého svazu včelařů ZO – Kroměříž o finanční příspěvek ve výši 2000,- Kč.
Projednání technického zázemí
za účelem rozšíření Czech point
Rada obce projednala a schválila technické zázemí za účelem rozšíření Czech point.
Údržba a ošetření zeleně v obci
Rada obce projednala a schválila provedení údržby a ošetření zeleně v obci firmou
AK Zářičí.
Projednání rozhodnutí KÚ Zlínského kraje odboru územního plánování
Rada obce bere na vědomí rozhodnutí
KÚ Zlínského kraje odboru územního plánování, kterým se ruší opatření obecné povahy
č. 1/2008 územního plánu Žalkovice.
Projednání plánu práce a akcí
na rok 2009
Rada obce a členové zastupitelstva
projednali a doporučí ke schválení na veřejném zasedání zastupitelstva obce plán
práce a akcí na rok 2009.
Vstup do Místní akční skupiny
partnerství Moštěnka, o.s.
Rada obce projednala a doporučuje ke schválení zastupitelstvu obce vstup
do územní působnosti
Místní akční skupiny –
partnerství Moštěnka, o.s.

Historická pohlednice z roku 1906
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Projekt na úpravu
prostranství v okolí
kostela a školy
Rada obce projednala
a doporučuje ke schválení zastupitelstvu obce
projekt na úpravu prostranství v okolí kostela
a školy a jeho realizaci
firmou Cyril Dragoun,
Chropyně.

Rozpočtové změny z rezervního
fondu
Rada obce projednala a doporučuje
ke schválení zastupitelstvu obce rozpočtové změny z rezervního fondu na rozhlas
a úpravu okolí parku a školy.
Inženýrská činnost na opravu vozovky
Rada obce projednala a schválila
uzavření dohody o inženýrské činnosti
s ing. Zavřelovou při úpravě vozovky v okolí
parku, školy a Rybníčka.
Úprava vozovky a dešťových vpustí
v části obce Rybníček
Rada obce projednala postup prací
úpravy vozovky a dešťových vpustí v okolí
parku a školy, které jsou před dokončením a dále budou pokračovat do části obce
Rybníček.
Žádost o finanční příspěvek
na dětské rybářské závody pro ČRS
Chropyně
Rada obce projednala a schválila finanční příspěvek na dětské rybářské závody pro ČRS Chropyně ve výši 2000,- Kč.
Žádost FO Sokola Žalkovice o sponzorský příspěvek na ceny pro turnaj
v malé kopané o pohár starosty obce
Rada obce projednala a schválila
žádost FO Sokola Žalkovice o sponzorský příspěvek na ceny pro turnaj v malé
kopané o pohár starosty obce ve výši
5000,- Kč.
Žádost Sociálních služeb Města
Kroměříže o finanční příspěvek
Rada obce projednala a schválila žádost
Sociálních služeb Města Kroměříže o finanční příspěvek ve výši 2000,- Kč.
Pronájem hrobových míst
Rada obce projednala financování nákladů na údržbu místního hřbitova a do budoucna zvažuje o navýšení hřbitovních poplatků a délku platby upravit za současných
10-ti na 5 let.
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Třídíme odpady v rámci
Recyklohraní
Text a foto: Mgr. Dagmar Tesaříková

Naše škola se zapojila do školního recyklačního programu
Recyklohraní. Program pořádají neziskové společnosti ASEKOL,
ECOBAT a EKO-KOM, které zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých
elektrozařízení, baterií a obalů.

Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadů u mladé
generace a také zajistit recyklaci drobných vysloužilých elektrozařízení a baterií v co nejvyšší míře.
V rámci projektu Recyklohraní bude naše škola vybavena
sběrnými nádobami na použité baterie a drobné elektrozařízení.
Sběrné nádoby poskytnuté společnostmi ASEKOL a ECOBAT
budou umístěny v budově školy .
Každý žák, ale i dítě v MŠ bude moci do školy nosit nepotřebné drobné elektrospotřebiče (například starý mobil, kalkulačku,
telefon, elektrohračku, drobné počítačové vybavení, discman nebo
MP3 přehrávač) a baterie a akumulátory.
Naši žáci se mohou zapojit také do zábavných her a soutěží,
výtvarných či fotografických úkolů a kvízů z oblasti třídění a recyklace odpadů, které budou organizátoři projektu zadávat.
Za nasbírané vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení
a splněné úkoly získá naše škola body, za něž žákům budeme
moci pořídit různé učební pomůcky, hry i vybavení pro volný čas.
Katalog odměn a další informace o projektu jsou Vám k dispozici
na www.recyklohrani.cz.
Rodiče, i Vy se můžete do Recyklohraní zapojit. Máte-li doma vybité baterie či vysloužilé drobné elektrospotřebiče, věnujte je svým dětem. Zajistíte tak
jejich recyklaci a svým dětem pomůžete
získat body na nákup odměn.

Něco málo o ČČK v Žalkovicích
Autor: Jana Neradilová
Organizace Českého červeného kříže má 68 členů a patří
k největším v okrese Kroměříž. Činnost spočívá především
v zajištění zdravotního dozoru při fotbalových utkáních, sokolských a hasičských akcích. Členky ČČK se rovněž podílejí
na organizaci okresních soutěží mladých zdravotníků. Sestra
Jana Štěpjaková pravidelně seznamuje veřejnost s praktickým
poskytováním první pomoci. Jednou ročně je pořádán zájezd
na divadelní představení do Uherského Hradiště. Nedávno byla
v Praze vyznamenána sestra Marie Bajgarová za svou dlouholetou práci ve výkonném výboru v Kroměříži.
Dobrovolní dárci krve z naší obce:
pan Jaroslav Vykoukal
82 odběrů
		
pan Antonín Vymětal
60 odběrů
		
paní Lenka Kubová
27 odběrů
paní Věra Valigurová
24 odběrů
pan Vladimír Hanák ml.
22 odběrů
pan Robert Vymětal
20 odběrů
pan Roman Kopčil
20 odběrů
paní Martina Vymětalová 10 odběrů
pan Slavomír Stoklásek
4 odběry
slečna Eva Kopčilová
3 odběry

držitel ocenění
ZLATÝ KŘÍŽ
držitel ocenění
ZLATÁ PLAKETA
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Rozloučení s otcem Bohumírem Konečníkem
Text: P. Jiří Putala
Foto: Radomír Pala
Pan farář Bohumír Konečník se narodil se 21. dubna 1917
v Němčicích u Holešova v zemědělské rodině. Na kněze byl
vysvěcen 5. července 1942 v Olomouci. Působil jako kaplan
v letech 1942 – 1946.
Prvním samostatným působištěm byly Dolní Studénky
na Šumersku v letech 1946 – 1969. V téže době spravoval také
Nový Malín (1961 – 1969).
Od 1. 10. 1969 do 1. 2. 1986 působil jako administrátor
v Šumperku a zároveň jako děkan děkanátu Šumperk. I nadále
spravoval farnost Dolní Studénky (1978 – 1986) a později též
Bratrušov a Velkou Moravu (1984 – 1986).
V následujících letech působil jako administrátor v Bohušově a současně jako exkurendo administrátor v Jindřichově
u Krnova a v Osoblaze (1986 – 1990). Do našich končin přišel
v roce 1990. Nejprve jako farář v Kyselovicích a zároveň spravoval Žalkovice. Od roku 1992 až do roku 2006 byl farářem zde
v Žalkovicích a v letech 1992 – 1998 spravoval současně farnost
Kyselovice. Po té bydlel krátce jako důchodce zde v Žalkovicích
a od roku 2007 v Nemocnici Milosrdných sester sv. Vincence
de Paul v Kroměříži – Malý Val. Tam také zemřel v pondělí 22.
prosince 2008 ve věku 91 let.
P. Bohumír Konečník nastoupil jako duchovní správce
do Žalkovic 1. 9. 1990. Nejprve bydlel v Kyselovicích a od 1. března 1992 v Žalkovicích. P. farář Bohumír byl velmi činný, během
jeho správy Žalkovic bylo realizováno velké množství oprav:
• nová vazba a střecha farní budovy
• 2 nové zvony
• topení a rozhlas v kostele
• nová zídka mezi kostelem a školou (cca 80 metrů)
a nátěr celé zdi
• oprava dlažby kostela a jeho malování
• oprava a rámu obrazu sv. Mikuláše a soch sv. Cyrila
a Metoděje
• rekonstrukce a pozlacení hlavního oltáře a jiné.
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P. farář rád sportoval (hrál tenis) a věnoval se výuce cizích
jazyků. Byl dobrým člověkem a knězem. Loučím se s ním jménem farnosti Žalkovice, která byla jeho posledním farářským
místem.
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Jezdím na kolečkových bruslích
Text: Nprap. B. Králová
(Převzato z tiskové zprávy Policie ČR)
Venku vysvitlo sluníčko, teplé počasí posledních dnů láká k výletům, procházkám, dlouhým i kratším projížďkám
na kole nebo kolečkových bruslích. Policisté si všimli, že právě jízda na kolečkových bruslích probíhá často bez dodržování jakýchkoliv pravidel. Samotná
jízda také bývá rozporuplným tématem
různých diskuzí a úvah, bruslaři pak zase
terčem kritiky ostatních občanů.
Jak je to tedy s jízdou na kolečkových
bruslích? Její pravidla vymezuje zákon
o provozu na pozemních komunikacích.
Ze zákona vyplývá, že osoba pohybující se
na kolečkových bruslích, nebo obdobném
sportovním vybavením, je chodcem. Proto také musí dodržovat pravidla zákonem
určená chodcům. Podle těchto pravidel
chodec ke svému pohybu užívá především chodníku, stezky pro chodce nebo
stezky pro chodce a cyklisty. Pouze tam,

kde chodník není, nebo je neschůdný,
může se chodec pohybovat po levém okraji vozovky či po levé krajnici. Z hlediska
bezpečnosti je navíc důležité, aby byl
každý chodec – v tomto případě i osoba
pohybující se na kolečkových bruslích –
dobře vidět.
Vedoucí dopravního inspektorátu
npor. Milan Kalina dále vysvětluje: „Pokud se chodec pohybuje na kolečkových
bruslích či jiném sportovním vybavení
na chodníku nebo stezce pro chodce,
nesmí zde ohrozit ostatní chodce. To
znamená, ž se musí chovat tak, aby jinému chodci nevzniklo žádné nebezpečí.
Tedy žádné hry nebo honičky s jinými
bruslaři! Dále platí, že pokud se chodec
pohybuje po stezce označené dopravní
značkou „Stezka pro chodce a cyklisty“, nesmí ohrozit cyklistu jedoucího
po stezce. Pokud je na této stezce oddělený pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je chodec povinen užít pouze pruh
vyznačený pro chodce.

Pruh vyznačený pro cyklisty může
užít pouze při obcházení, vcházení nebo
vycházení z této stezky – přitom však
nesmí ohrozit cyklisty jedoucí v pruhu
vyznačeném pro cyklisty.“
Pozor! Podle zákona má chodec – tedy
i bruslař – stejně tak jako ostatní účastníci silničního provozu, povinnost být ohleduplný, ukázněný, pozorný a opatrný.
Upozorňujeme, že pozornost a opatrnost
může být ohrožena, jestliže osoba má
v uších nasazeno zařízení na poslech hudby (přehrávač). V tomto případě je sluch,
který člověka často upozorní na hrozící nebezpečí, zaměstnán jinou činností
a tím je pozornost a tedy i opatrnost
velice ohrožena.
Každý účastník silničního provozu,
což je i osoba pohybující se na kolečkových
bruslích, by měl daná pravidla nejen znát,
ale především i dodržovat. Jejich dodržování je předpokladem k tomu, aby se z výletu, nebo třeba jen z krátké procházky či
projížďky vrátil zdravý a spokojený.

Soutěž
Vážení čtenáři, v tomto čísle Žalkovického zpravodaje jsme
pro Vás připravili soutěž!
V roce 1960 sehráli žáci místní školy divadelní představení
„Princezna Sedmikráska“. Pokuste se na přiložené fotografii po-

znat alespoň čtyři herce a své odpovědi poté adresovat na obecní
úřad, a to do 20. 7. 2009. Následně poběhne vylosování výherce.
Výsledky budou zveřejněny v příštím čísle Žalkovického
zpravodaje.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Jubilanti v 1. pololetí roku 2009,
kteří oslavili své 50., 60., 70.,
nebo 80. narozeniny

Narozené děti
Davídek Pěcha (* 2. 3. 2009)

Leden – p. Maria Martincová

Úmrtí
† 22. 12. 2008 (91 let)
P. Bohumír Konečník

Únor

– p. Jarmila Očadlíková

Duben – p. Hana Polcerová
– p. Jitka Bolcková
Květen – p. Jaroslav Ostrčil

† 23. 12. 2008 (71 let)
p. Jaroslav Daněk

Davídek Pěcha

Z dávných časů (střípky z kroniky Tomáše Bartáka)
Text: Jana Neradilová
Tentokrát o počasí
1800 – Okolo roku 1800 začaly se v Žalkovicích zemňáky
(kartofle) na poli sázeti. Sázeli je doposud lidi toliko v zahradách
ne ani pro užitek nýbrž pro vzácnost té rostliny. Mnozí se báli
okusiti zemňáků, jakoby to škodlivá strava byla.
1816 – V tomto roce ze své dobročinné lásky zjednala obec
do zdejšího chrámu Páně varhany, kteréžto z dědiny Domaželic
z jejich chrámu Páně koupeny a sem doveženy byly, kdežto předtím tady nikde žádné varhany nebyly a ponejprv se na nich hrálo
na den svaté Anny.
1834 – Rok 1834 byl pro veliké sucho tuze neúrodný a skrz
celý rok nenamoklo na brázdu. V tom roku vyzýbla všechna rža
na poli. Dne 28. 29. a 30. května a dne 1. a 2. června tak veliký
a tuhý mráz byl, že husy po ledě tak jako po zemi chodily. Tato pochyba na rži nebyla toliko u nás, ale v celém našem okolí a nejvíce
v dědinách nižšího položení. Osady výše položené jako Stará ves,
Přestavlky a Dobrčice od této zkázy zachráněny byly. U nás skoro
všichni rýž na chléb kupovati museli. Vyzýbla taky ten čas i prosa
a potom následovalo teplo a takové sucho, že všechno jarní osení
špatně se zdařilo a podzimní setí pšenice a rži do suché půdy se
dostalo, že to v tom podzimku vzejíti nemohlo. Brzo na to v suchu
zamrzlo a tak až na jaro příštího roku vzcházelo.
1835 – Byl-li rok 1834 suchý, byl ještě sušší nastávající rok
1835 a o mnoho jak pro lidi tak i pro dobytek horší, poněvadž
v předešlém roku všechna zásoba jak v penězích, v práci tak i v obilí
vyšla a poněvadž skrz veliké sucho žádná tráva růsti nemohla,
dobytek velký hlad trpěti musel. Tak veliké sucho bylo, že voda
v řece Moštěnce vyschla, obzvláště mezi loukama a hlóžkama,
kdež kdo všudy suchou nohou přejíti a místama i váleti se mohl,
co by si šatů nebyl zamazal. V tom roku taky všechna žita k takové
zkáze přišly, takže jedna kopa žita sotva jedné měřice sypala, ne
zrna, ale zrn pozadku, poněvadž zrnko jenom jako kmín chudé
bylo. V tom samém roku byla ještě mimo všeho toho naše dědina
velmi nešťastna, poněvadž dne 20. prosince večer o desíti hodinách
ta strana od Břestu vyhořela a sice od čísla 68. kdež oheň vyšel až
po číslo 52., kde se do Vlkoša jede. Předtím žádného pamětníka
nebylo, aby byl pamatoval, že by bylo v dědině hořelo. Kdo byl
příčinou nynějšího ohně nebylo vyzkoumáno.
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1837 – Následovala dlouhá zima v tomto roce, kdy na velikonoce na služby Boží do Břestu se jelo na saních a ještě toho dne
přes poledne až po kolena nového sněhu napadlo.
1861 – V březnu při teple poseto, v dubnu udeřila zima
a trvala do 10. května. 5. května foukanice, že se mohlo jezdit
na sáních.
1864 – V lednu ukrutná zima, že i ve studnách voda zamrzala.
Selo se 10. března. 8. dubna velké mrazy, 2. května napadlo mnoho
sněhu a trvala velká zima do 12. května. Ještě 28. května byl silný
mráz a stálá zima. Zle bylo s dobytkem. Všecko skrmeno a pastvy
žádné. Obilí bylo mnoho, laciného.
1872 – Velká část úrody zničena myšmi, mnoho setí se
muselo zaorat a co zůstalo, bylo tuze řídké a posekané. Myši tráveny fosforem, jejž každý musel na svém poli rozdělit, s dobrým
výsledkem.
1877 – 20. ledna chodily děti bosy. Do 5. dubna všechno
poseto. Od 15. dubna udeřila zima a ještě 4. května byl tak silný
mráz, že se z hrud jen jiskřilo. Ječmene bylo málo na kopy i zrno.
Ode žní takové sucho, že kdo hned strnisko nepolámal, zůstalo
až do 20. listopadu nezorána. Žita vzcházela z části začátkem
prosince, rži vesměs až 10. prosince. Po žních zaseto bylo jen
málo obilí a to bylo ničeno myšmi, jež se tak rozmohly, že pole
bylo jedna díra.
1891 – Moštěnka třikráte vylila, přes dva měsíce pršelo, ale
po žních bylo zase velké sucho. 7. března vystoupila Moštěnka při
silném tání z břehů a poškodila Ovčáky, louky a Zvolenovy. 8. 10. června velká povoděň, úroda v dolním poli namnoze zničena,
škoda ohromná. V druhé polovici července opět velká povodeň.
Postiženým slevena třetina přímých daní.
1910 – Koncem června a počátkem července stále pršelo.
Ze 6. na 7. září protrhla se hráz na levém břehu Moštěnky nad
jezem 5 mlýnů u Hor. Moštěnice. Odpoledne vyšlo od Beňova černé
mračno a čekala se z toho velká voda. K 7. hodině večerní počala
voda téci přes válek za zahradami, ale v noci o 11. hodině dostavila
se hlášená venkovní voda od Moštěnice, jež proudila až od horního
konce vesnice a odtékala Pasykou při č. 24. V domech od Výjezdu
k hornímu konci propoštěli vodu vraty, v protější řadě domů dosáhl
malé výše. Dobytek stál celou noc ve vodě, prudce razila č. 24 tým
voda, která až k ránu opadla. Řada studní též byla zalita a trvalo
nebezpečí rozšíření nemocí. Zemáky namnoze shnily.

Žalkovický zpravodaj

Dálnice D1

Praha – Brno – Hulín – Přerov - Ostrava
Foto: Radomír Pala
Situační zpráva
Vážení čtenáři, v prvním čísle našeho Zpravodaje jsme se věnovali problematice výstavby dálnice v článku Kdy a kudy povede
dálnice ? Nyní, po dvou letech, se k tématu opět vracíme. Tentokrát Vám předkládáme technické parametry a termíny. Jednak
chceme zvýšit Vaši informovanost a současně připomenout, jak
ten čas plyne. Těm, kterým se článek bude zdát příliš „suchý“„ se
omlouváme, ale co psát „šťavnatého“ o výstavbě dálnice ?
Stavba 0135 Kroměříž východ - Říkovice
je projektována v kategorii D 26,5/120 a měří 11,300 km.
15. září 1997 byla zveřejněna Dokumentace EIA na část Kroměříž - Hulín. Veřejné projednání se uskutečnilo 13. ledna 1998,
dne 19. ledna 1998 MŽP ČR vydalo souhlasné stanovisko na část
Kroměříž - Hulín. 14. března 1999 bylo zveřejněno Oznámení
EIA na část Hulín - Říkovice. Veřejné projednání se uskutečnilo
26. července 1999, dne 26. srpna 1999 MŽP ČR vydalo souhlasné
stanovisko na část Hulín - Říkovice.
Dokumentace pro územní rozhodnutí byla zpracována
v březnu 1999 a v prosinci 2000 bylo vydáno územní rozhodnutí.
V dubnu 2002 zpracoval Viapont a Pragoprojekt dokumentace pro stavební povolení a dokumentaci pro zadání stavby.
13. prosince 2004 byla podána žádost o stavební povolení,
4. ledna 2005 bylo řízení přerušeno kvůli neprokázání oprávnění
ke zřízení stavby na příslušných pozemcích.
12. května 2006 byla zveřejněno Předběžné oznámení
soutěže na zhotovitele stavby. Vyhlášení zadávacího řízení bylo
ohlášeno na 30. června 2006, ale MD ČR vypsání výběrového
řízení nepovolilo kvůli finančním prostředkům. 30. června 2006
byla podána žádost o pokračování stavebního řízení. 13. září
2006 proběhlo ústní projednání.
Součástí stavby jsou 3 MÚK (Hulín-západ, Hulín a Hulínvýchod na R55), 23 mostů, z toho 11 dálničních, 6 přeložek
silnic II. a III. třídy o celkové délce 5,36 km a 3 protihlukové zdi. Součástí stavby je úsek rychlostní silnice R55 v km
10,800 - 14,175, který měří 3,375 km a je plánován v kategorii
R 24,5/120. Začíná na MÚK Hulín a východním obchvatem
povede k MÚK Hulín-východ (delta) se II/432.
Stavba začíná za MÚK Kroměříž-východ. Odtud je trasa vedena severně od silnice I/47 polem až k MÚK Hulín-západ (delta)
se silnicí I/55. Mostem přes železniční trať Přerov - Břeclav
pokračuje k další MÚK Hulín (čtyřlístek) s plánovanými rychlostními silnicemi R49 a R55. Trasa je vedena v levostranném
oblouku. Stavba pokračuje východně od železniční trati. Končí
před MÚK Říkovice se silnicí I/55.
Stavbu realizuje „Sdružení Kroměříž východ - Říkovice“,
jehož členy jsou Skanska, Metrostav, Alpine a M-Silnice. Cena
za výstavbu je plánována na 6,921 miliardy Kč. Pro rok 2009
je na stavbu vyčleněno 757,5 milionů Kč, z toho je 409,5 milionů Kč z OPD a 273 milionů Kč z úvěru od EIB. Realizace se
předpokládá v období duben 2008 až červen 2012, s uvedením
do provozu v říjnu 2010.

Most přes Rumzu

Most pod kterým poteče Rumza

Provizorní koryto Rumzy

Pohled z náspu budoucího mostu směrem na Říkovice
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Žalkovický zpravodaj

Naše mateřská škola
Text a foto: Kolektiv MŠ
Mateřskou školu v Žalkovicích navštěvuje 24 dětí různé věkové kategorie – 2,5 až 6,5 let. Tento velký věkový rozdíl při vzájemném soužití ve třídě překonáváme pomocí pravidel chování,
která jsme si společně stanovili a děti si je samy namalovaly.
Pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu
– „Objevujeme svět pro život“. Naším mottem je citát Roberta
Fulghuma: „Vše co potřebuji vědět k životu, jsem se naučil
v mateřské škole.“
Náš vzdělávací program je uspořádán do deseti integrovaných bloků – témat, vycházejících z ročních období a s tím
souvisejících svátků. Důraz klademe na ekologii a při práci
uplatňujeme prvky daltonského plánu.
Důležité pro nás je:
• neomezovat dítě a jeho aktivitu
• respektovat jeho potřeby, zájmy a zkušenosti
• dostatečně vnímat individuální potřeby a vnitřní motivy
• neopomíjet prožitky dětí
Volíme takové činnosti, které rozšiřují schopnosti, dovednosti, poznatky dětí a které odpovídají věku a individualitě.
Snažíme se vytvářet klidnou a radostnou atmosféru, aby se děti
v MŠ dobře cítily, aby se učily chápat a plně prožívat svět kolem
sebe, měly chuť poznávat, přemýšlet a tvořit.
Kromě každodenních činností se děti zapojují i do akcí mimořádných. Snažíme se dětem nabídnout množství neobvyklých
aktivit. Patří k nim např.:
• projekt „Zdravé zuby“ - uskutečnil se ve spolupráci se střední
zdravotní školou. Studentky této školy pravidelně docházely
do MŠ i ZŠ a zábavnou a hravou formou předváděly správnou
techniku čistění zubů. Celá akce se dětem líbila a závěrem
dostaly dárek
• kurz plavání – probíhal společně s dětmi ZŠ v kroměřížském
bazénu
• návštěva školy – předškolní děti měly možnost vyzkoušet si
roli „školáka“ v prvním ročníku ZŠ před zápisem do školy
• „lidové tradice“ – seznamujeme děti s různými kulturními
zvyky, které se aktivně realizují v Žalkovicích. Jedná se především o „vynášení zimy“ – spojené se zpěvem lidových písní.
Znalosti dětí této tradice překvapily i pracovnice kroměřížského muzea, které jsme u příležitosti Velikonoc navštívili.
Tradicí je i pořádání „velikonoční tvořivé dílny“. Spolu s rodiči
si děti vyzkoušely svou šikovnost a tvořivost při netradičních
výtvarných technikách.
• divadelní představení a koncerty – jde o příjemné zpestření běžného dění v MŠ spojené s návštěvou Kroměříže, Chropyně, atd.
• „Den Země“ – v této dubnové akci připravujeme různé projekty „Týden pro Zemi“. V letošním roce jsme se mimo jiné
zúčastnili „odpadové olympiády“ v místní sokolovně, kde si
děti užily spousty legrace při hrách s plastovými víčky, lahvemi, papírovými podnosy a kelímky.
• svátek maminek – děti maminkám předvedly program plný
básniček, písniček, tanečků, pískání na flétny a dramatizaci
pohádky.
• MDD – svátek dětí v letošním roce oslavíme ve velkém divadle
ve Zlíně. Představení „Opička Žofka“ je určitě dobře pobaví.
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• červen – tento měsíc je nejoblíbenější, čeká nás ještě další
návštěva Muzea v Kroměříži, návštěva zámku, Podzámecké
zahrady, divadelní představení, dopravní olympiáda s Policií
ve Skašticích, hledání pokladu v Žalkovicích a na závěr školního roku rozloučení s předškolními dětmi formou zábavné
„maturity“. Důstojnost této akci dodává přítomnost zástupců
obecního úřadu, základní školy a rodičů. Děti plní úkoly z oblasti jazykové, rozumové a matematických představ. Skládají
slib školáka a pak jsou pasovány na školáky. Celé dopoledne je
plné hezkých zážitků, na které budou děti rády vzpomínat.

Žalkovický zpravodaj

Škola v přírodě aneb ze současnosti do minulosti
Text a foto: D. Tesaříková
Žáci ze základní školy strávili poslední květnový týden ve škole v přírodě v pěkném prostředí obce Rusavy. Necestovali jen
na krásné místo Hostýnských hor učit se a soutěžit, ale cestovali
pomyslně také v čase. Prováděné činnosti byly motivované obdobím pravěku a středověku. Okolí našeho hotelu se stalo na několik
dní územím pravěkých obyvatel. V prvních dnech si děti vyzkoušely život pravěkého člověka. Nejdříve si vyrobily pravěké oblečení, které předvedly ve tlupách na malé pravěké módní přehlídce
. V oblečení v lese sbíraly dřevo nutné k udržení ohně, opékaly
nad ohněm pravěký moučník, vařily polévku v kotlíku. Také se
pokoušely jako pravěcí lovci zasáhnout a ulovit mamuta. Ulovené kousky mamutího masa našly v podobě špekáčků zavěšené
na větvích stromů, které musely nejdříve najít a pak opéci. Také
jako pravěcí umělci modelovaly z hlíny sošky a různé ozdobné
předměty, malovaly pravěká zvířata v „jeskyni“. V dalších dnech se
„podívaly“ do středověku. Období středověku si prožily výpravou
na zříceninu hradu Křídlo a hledáním pokladu v jeho bezprostředním okolí. Seznámily se s pověstí o rytíři z tohoto hradu. Jako
středověcí písaři psaly děti domů dopisy brkem. Na závěr pobytu
rýžovaly zlato. Zlaté kameny byly přepočítány a vyměněny za žetony, za které mohly nakupovat zboží na středověkém jarmarku.
Kromě těchto aktivit měly děti v nohou každý den nachozených
hodně kilometrů díky výpravám na Pardus, zříceninu hradu Křídlo
a svatý Hostýn. Sice unavení, ale velmi spokojení a plni nových
poznatků a zážitků jsme se všichni rádi vrátili domů a již teď se
těšíme na další pobyt ve škole v přírodě.
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Žalkovický zpravodaj

Nový bezdrátový rozhlas
Text a foto: Radomír Pala
V měsíci březnu byl v naší
obci uveden do provozu nový
moderní bezdrátový rozhlas.
Původní drátový rozhlas
byl již zastaralý a ve špatném
technickém stavu.
Bezdrátový rozhlasový a varovný systém je moderní radiokomunikační zařízení umožňující jednosměrný přenos nejen
hlasových informací mezi obecním úřadem a občany.
Signál obsahující hlášení je přenášen vysokofrekvenčně
v pásmu 70 MHZ a je digitálně kódován. Základem systému je
vysílací odbavovací pracoviště a 14 přijímacích souprav. Systém
je propojen s IZS – JSVV (integrovaný záchranný systém – jednotný systém varování a vyrozumění), což umožňuje varovat
obyvatelstvo v případě živelných či průmyslových havárií.
Proto každou první středu ve 12 hodin je prováděna zkouška
funkčnosti tohoto zařízení dálkovým spuštěním sirény.
Výhodou tohoto systému je, že dovede být funkční i bez
dodávky elektřiny po dobu minimálně tří dní, což při povodni
v roce 1997 byl problém. Při spuštění je proud odebírán z akumulátorů. Akumulátory jsou dobíjeny při zapnutí veřejného
osvětlení.

Léto a odpady
Text a foto: Radomír Pala
Blíží se letní období a ním bude stoupat spotřeba nápojů
v pet lahvích, které většina z nás řádně třídí a odkládá do kontejnerů na tříděný odpad s plasty.
Vzhledem ke zvýšené letní spotřebě Vás žádáme o zmenšení
objemů těchto pet lahví řádným sešlápnutím nebo slisováním
lisy, které jsou umístěny na kontejnerech s plasty. Pet láhev
nejlépe slisujete tak, že před uložením do lisu povolíte víčko
na láhvi a po slisování je opět utáhnete.
Dále žádáme občany, aby do kontejnerů vhazovali jen to, co
tam patří a je na nich napsáno. Bohužel někteří z nás to absolutně nerespektují a nebo neumí číst a do kontejnerů ukládají
odpady jak je napadne. Pracovníci na dotřiďovaní lince jsou také
lidé a pokud v letním období vytahují z těchto odpadů zbytky
potravin a dalších zapáchajících věcí, věřte že to není práce
zrovna příjemná. Někteří další ze stanoviště kontejnerů dělají
odkladiště harampádí ze svých domácností – však to někdo
uklidí. Povalují se tam sklenice se zavařeninou, plastové tašky
s různým nevytříděným odpadem, autoskla, použité náhradní
díly automobilů, barely, zahradní lehátka a jiné podobné odpady,
které do těchto kontejnerů absolutně nepatří.
Do kontejnerů na tříděný odpad patří jen věci vyspecifikované na těchto nádobách, které projdou vstupním otvorem.
Objemnější odpady máte možnost odevzdat do velkobjemového
kontejneru každou sobotu od 10 do 12 hodin za obchodem.
Dále Vás žádáme, pokud plasty dáváte do pytlů, abyste si je
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Zakázku zhotovila firma Empemont, s.r.o., Valašské Meziříčí.
Celková cena díla je 460 tis. Kč a obec na ní obdržela dotaci ve výši
230 tis. Kč z Programu obnovy venkova Zlínského kraje.
A tak věřme, že nový rozhlas nám do budoucna bude přinášet jen dobré zprávy.

vyzvedli na obecním úřadě a řádně je zavazovali, aby vítr plasty
nerozfoukával po okolí. Pytle s plasty ukládejte ke kontejnerům
v závěru týdne, jelikož se z naší obce vyvážejí v pondělí. Věřím,
že drtivé většině občanů v naší obci není lhostejné, jaké mají
kolem sebe životní prostředí.
Všem Vám, kteří řádně třídíte odpady a udržujete v okolí
kontejnerů pořádek patří poděkování.

Žalkovický zpravodaj

Myslivecká zabíjačka
Text: Vladimír Hanák
Foto: Radomír Pala
Na letošní první schůzi členů mysliveckého sdružení se
zrodil nápad zorganizovat pro občany a příznivce myslivosti
i mimo loveckou sezonu, společné setkání s jiným zaměřením.
Protože v loňském roce neuspěl návrh na uspořádání mysliveckého plesu k příležitosti 15. výročí navrácení myslivosti do obce
z důvodu údajných vysokých finančních nákladů, byl podán
návrh na zorganizování veřejné zabíjačky.
Příprava této akce začala na svolané mimořádné schůzi, kde
byly podrobně rozděleny úkoly jednotlivým členům, kteří se
s energií pustili do nákupu a zajištění potřebných surovin, kotlů,
hrnců , troků a hlavních hrdinů – dvou vykrmených vepřů. Tato
akce byla naplánována na dny pátek a sobota, ale již ve čtvrtek
v odpoledních hodinách se na mysliveckou klubovnu na „Kurníkách“ naváželo vše potřebné. Na pátek si převážně všichni
členové zajistili dovolenou ze zaměstnání a byl poražen první
z vepřů, ze kterého byla vyrobena chutná domácí zabíjačka.
Vše se samozřejmě odehrálo za veselé nálady a popíjení domá-

cí slivovice, svařeného vína. Jitrnice, jelita a tlačenky měly tu
správnou chuť a říz.
Hlavním dnem byla sobota, kde byli pozváni veřejným
rozhlasem i všichni občané obce aby se od samého začátku
zúčastnili poražení druhého z vepřů. Pro některé zúčastněné
mladší generace to byl zážitek, se kterým se setkali poprvé v životě. Zažili atmosféru opravdové zabíjačky. Po celý sobotní den
bylo možno si v myslivecké klubovně pochutnat na vepřových
hodech a k dobrému jídlu a pití, jako zpestření, byly promítány
historické a současné fotografie o myslivosti v obci. Hlavní
účelem akce bylo dobře se pobavit. Zájemci měli možnost si
zakoupit zabíjačkové speciality – čerstvé maso, jitrnice, jelitovou obcházku, tlačenky, ovar, zabíjačkovou polévku a voňavé
škvařené sádlo.
Zabíjačka se setkala s velkým ohlasem veřejnosti, i když
počasí příliš nepřálo a připravilo hůře schůdný terén. Velké nadšení na další pořádání veřejné zabíjačky v příštím roce, zmrazil
ihned v den pořádané akce přípis Krajské veterinární správy
o zákazu pořádání veřejných zabíjaček, pod pokutou 1 milion
Kč v návaznosti na státní veterinární zákon o porážkách.
Z původně zamýšlené každoroční tradice mysliveckých
zabíjaček to bohužel byla první a poslední, pokud nedojde
ke změně legislativy.
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Žalkovický zpravodaj

Střípky událostí
Živý betlém

Tříkrálová sbírka

Dětský karneval

Šibřinky

Vodění medvěda

Pochovávání basy
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Žalkovický zpravodaj
Divadelní představení souboru Korálek

Recyklace plastů v Hulíně

Sv. Florián

Sv. Florián

Majáles

Kácení topolů na Moštěnce

Foto: Radomír Pala, Radomír Krejčí, Dagmar Netopilová, Leona Netopilová
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Žalkovický zpravodaj

Kolektiv mladých hasičů
při SDH Žalkovice
Text a foto: Radomír Krejčí
Letošní rok se stal zlomem v činnosti mladých hasičů. Po době nácviků v sokolovně a místním fotbalovém
hřišti začalo pro začínající hasiče období, aby se také
předvedli na hasičské veřejnosti a posléze na veřejnosti
jako takové.
Samozřejmě tomu předcházelo i dovybavení kolektivu výstrojí a nutným školením instruktorů v Roštíně.
Prvním ostrým závodem pro mladé hasiče byla dne
18.4.2009 soutěž „O zlatou proudnici Hané“ v Kyselovicích. Zde se zúčasnilo 33 družstev, které soupeřily v závodu dvojic a štafetě 4x100 metrů. Zde naše družstvo
vybojovalo celkové 14. místo ve složení Dominik Pobial,
Petr Železný, Monika Kubová, Radim Bureš a Marta
Navrátilová. Na premiéru slušný začátek.
O týden později se uskutečnil závod jednotlivců
na 60 m v Břestě. Startovalo se ve čtyřech kategoriích.
Naši soutěžící startovali ve třech, a to, starší chlapci,
mladší chlapci a mladší žákyně. V kategorii starších
chlapců startoval Antonín Zapletalík – 10. místo; v kategorii mladších chlapců startoval Radim Bureš –
6. místo; v kategorii mladších dívek startovala Lucie
Brázdilová – 6. místo a s ní Monika Kubová – 7. místo.
Ukázkově, mimo soutěž, se převedl i náš dívčí dorost,
a to Michaela Krejčí a Kristýna Koutná.
10. května se družstvo mladých hasičů zúčastnilo
soutěže v požárním útoku v Bílanech, kde se neklasifikovalo pro chybu v provedení útoku.
23. května se předvedl dívčí dorost na Okrskové
soutěži v požárním útoku přímo v domácím prostředí,
ve složení – Michaela Krejčí, Monika Kubová, Kristýna
Koutná, Lucie Brázdilová, Jana Zapletalíková, Denisa
Kojetská a Simona Kavanová. Jen byla škoda, že se
nezúčastnila ještě další dorostenecká družstva. I tak
děvčata předvedla vynikající výkon.
Co dodat? Snad, jen tak dál!
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Okrsková soutěž
v požárním útoku
Text: Radomír Krejčí
Foto: Radomír Krejčí, Radomír Pala
V sobotu dne 23. 5. 2009 pořádal SDH Žalkovice okrskovou
soutěž v požárním sportu.
Okrsková soutěž má, mimo jiné, za úkol prověřit hasící
techniku, ale i připravenost dobrovolných hasičů.
Na přiblíženou. SDH Žalkovice patří do okrsku Chropyně
a s nimi SDH Chropyně, SDH Kyselovice, SDH Plešovec a SDH
Zářičí.
Závodů se zúčastnilo 5 mužských družstev (všech sborů
okrsku) a předvedlo se i družstvo dívčího dorostu SDH Žalkovice
a družstvo mladších žáků SDH Zářičí. Soutěžilo se v požárním
útoku o putovní pohár SDH. Proběhla dvě kola útoků. Po
prvním kole bylo naše družstvo na vynikajícím prvním místě,
ale zlepšené výkony soupeřů ve druhém kole jej odsunuly na
konečnou třetí příčku. Vítězem se stalo družstvo SDH Záříčí,
před družstvem SDH Kyselovice.
Starosta okrsku na závěr poděkoval všem zúčastněným za
skvělou připravenost a přístup k soutěži.
My chceme poděkovat všem, co se přičinili k přípravě soutěže, dobrého občerstvení a všem našim příznivcům za podporu
a povzbuzování. Počasí vyšlo a věřím, že pro všechny to byl
opravdu příjemně strávený den.

Žalkovický zpravodaj

Župní volejbalový přebor smíšených družstev
Text a foto: Michaela Kavanová
I v letošním roce 16. května se stal volejbalový oddíl T. J. Sokol
Žalkovice pořadatelem 1. kola župního přeboru smíšených volejbalových družstev. Již tradicí se stává početné pole startujících. Letos
se zahájení turnaje zúčastnilo 70 volejbalistů z 11 týmů. Toto první
kolo je otevřené pro všechny volejbalisty bez rozdílu příslušenství
k SOKOLU, či profesionální nebo amatérské úrovně. Je pravdou, že
v některých zápasech byla znát rozdílná úroveň herní vyspělosti,
ale bojovnost byla na všech stranách stejná. I letos nám počasí
trochu hrozilo, když ještě půl hodiny před oficiálním zahájením
pršelo. Ale kromě půlhodinového počátečního posunu zahájení
zápasů nám bylo již přáno tento turnaj bez přestávky dohrát až
do konce. Ze všech jedenácti týmů se po základním kole dostaly

do semifinálových bojů čtyři týmy. Vítězové následných setů
později hráli o 1. místo a poražení o 3. místo. A jak to dopadlo?
Vítězem turnaje se stala T. J. Sokol Přílepy. Po velmi vyrovnaném
boji porazila RUMOTOUR, který tedy skončil na druhém místě.
O třetí místo bojovala družstva T. J. Sokol Kroměříž a T. J. Sokol
Kostelec u Holešova. Tím lepším byl nakonec tým z Kroměříže
a získal v Žalkovicích třetí místo. Dále jsme mohli vidět týmy: T. J.
Sokol – Pitín, Vlkoš, Postoupky, Žalkovice, Bystřice pod Hostýnem
a nesokolská družstva – Bagrák a Průměr padesát.
Je třeba opět poděkovat všem, kteří vložili svůj volný čas
do organizace této jistě zdařilé akce, která dala vyniknout nejen
volejbalu jako sportu, ale i krásnému sportovnímu prostředí, které
v Žalkovicích máme. Není důvodu se s ním nepochlubit a ukázat,
že je hojně využívané.

Oslavy mistra
republiky
i v Žalkovicích
Text a foto: Radomír Pala
V neděli 19. dubna se oslavy titulu mistra České republiky
v hokeji přesunuly i do naší obce.
Zlatou medaili mistra republiky
přijel svým přátelům a známým
ukázat útočník Karlových Varů
Martin Zaťovič, odchovanec přerovského hokeje. Martin byl před
léty i hráčem našeho žákovského
fotbalového týmu Sokola Žalkovice, ve kterém hájil branku našeho
týmu společně s Mojmírem Štěrbou. A jelikož barva Karlových
Varů je zelená, tak i přípitek byl
v zelené barvě.
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Žalkovice tentokrát v tenisovém
Text: Michaela Kavanová
Foto: Radomír Krejčí
Tenisový areál v Žalkovicích tento víkend 13. – 14. června
prověřil hráčské umění celkem 42 přihlášených tenistů. V sobotu se zde představili Ti dospělí a neděle patřila mládeži. Akce se
vydařily se vším co k nim patří. Přálo jak počasí, tak i sponzoři.
Celý víkend se nesl v přátelském a sportovním duchu. A jak to
dopadlo – já bych napsala, že výborně. Ale přece jen to byla akce
sportovní tak zde máme výsledky:
SOBOTA 13. června - vítězové turnaje Bajer V. – Kocourek T.
(oba z Morkovic), druhé místo obsadili Strnad A.(KM) – Zavadil
M.( Břest), a o třetí místo se podělili Kavan L. (Žalkovice) - Sobek
S. (Kyselovice) a Bártík M. (KM) – Glozyga P. (Břest).
NEDĚLE 14. června – kategorie Začátečníci: 1. místo Hepplerová Veronika (Břest), 2.místo Mrázek Petr (Žalkovice), 3. místo
Hanečková Adéla (Kyselovice), kategorie Starší žákyně: 1. místo
Apoleníková Šárka (Kyselovice) 2. místo Sobková Simona (Kyselovice) a 3.místo Sedlářová Nela (Žalkovice), kategorie Dorostenky:
1. místo Říkovská Eliška (Kyselovice), 2. místo Kavanová Simona
(Žalkovice) a 3. místo Krejčí Michaela (Žalkovice). Kategorie
Dorostenci – 1. místo Churý David (KM), 2. místo Dillenz Tomáš
(KM) a 3. místo Janečka Martin (Žalkovice).
Pravidelná přítomnost mládeže na kurtech nám dává naději,
že na tomto konci světa má tenis do dalších dnů dobře zaděláno.
Závěrem bych chtěla poděkovat bratrům Netopilovým (Petr,
Jirka a Josef) a firmě PNEU PLUS s. r. o. za sponzorské dary
věnované na tuto akci.
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