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Hádali jste dobře?

Horní řada zleva: Květa Burešová, Ivan Bajgar, Věra Sovová,
Marie Martincová, František Kočenda
Spodní řada zleva: Josef Stoklasa, Jana Neradilová, Josef Pátík

Žalkovický zpravodaj

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
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Vánoce 2009
Rok se s rokem sešel a opět nám na dveře klepou vánoční svátky.
Svátky, k nimž si přejeme pohodu, radost, veselí a také požehnání.
Svátky, které mají své nádherné kouzlo, i když je to období krátkých
dnů a dlouhých nocí a v posledních letech také spíše bláta než sněhu.
Předchází jim doba Adventu, v dřívějších dobách spojována s brzkým
vstáváním a chozením do kostela na roráty. Je to čas, který nám
dospělým velmi rychle utíká, tolik bychom toho ještě potřebovali
zvládnout, a čas, který se dětem naopak často velmi vleče.
Vánoce nám připomínají narození Ježíše Krista v palestinském
městě Betlémě. Událost, která byla ve své době přehlédnuta a která,
stala-li by se dnes, nebyla by, myslím si, zaznamenána žádnými novinami – kdesi za městem se nějakým galilejcům, kteří jsou na cestě,
narodilo dítě. Teprve s odstupem času se ukázalo, kolika generacím lidí
dával tento narozený človíček naději a pomáhal objevit smysl života.
Přesný čas Ježíšova narození neznáme. Jako pravděpodobný se
dnes uvádí rok 7 „před Kristem“. A zřejmě se narození neodehrálo
ani během našeho měsíce prosince. V Bibli je dáváno do souvislosti
se sčítáním lidu. Jednalo se o tzv. census, tj. soupis osob a majetku
pro placení daní. A k takovému soupisu, který vyvolával velký pohyb
obyvatelstva, docházelo vždy po skončení polních prací, tedy buď
během našeho jara, nebo podzimu. Přesto se v Evropě začalo slavit
Ježíšovo narození v zimě, poblíž zimního slunovratu. Snad nám to
naznačuje skutečnost, že Ježíš je vnímám jako ten, který mnohým
přinesl světlo - tedy slunce.
Vážení čtenáři, chci Vám všem touto cestou popřát pokojné prožití svátků vánočních a alespoň trochu světla do Vašeho srdce.
P. Jiří Putala

Vánoční bohoslužby v kostele
sv. Mikuláše v Žalkovicích
Čtvrtek 24. 12. Štědrý den 23.00 hodin
Pátek 25. 12. Hod Boží vánoční 10.30 hodin
Sobota 26. 12. Sv. Štěpána, mučedníka 7.30 hodin
Neděle 27. 12. Svátek sv. Rodiny 10.30 hodin
Pátek 31. 12. Matky Boží P. Marie, Nový občanský
rok 10.30 hodin

Úklid chodníků v podmínkách
nové právní úpravy
Text: Radomír Pala
Jak jistě víte od letošního roku odpovídají za stav chodníků
majitelé. Bylo již vysloveno a napsáno mnoho polemiky k tomuto návrhu senátora Kubery. Myslím si, že tato novela má
logiku, že o chodník by se měl opravdu starat vlastník. Obec je
na tuto novelu připravená a červená Kubota i s obsluhou čeká
na první várku sněhu /jen doufáme, že ho nebude nadbytek/.
Samozřejmě, že nebudeme schopni uklidit všechny komunikace
ihned a počítáme i s vaší pomocí , třeba na dočištění, za což vám
všem dopředu děkujeme.

Na počátku bylo kolo …
aneb historie adventního věnce

Zvyk používání adventního věnce je starý přibližně 150 let.
První adventní věnec měl podobu dřevěného kola od vozu. Jeho
dějiny nás vedou do nejnižších sociálních vrstev obyvatel Hamburku minulého století, přesněji do Záchranného ústavu pro
opuštěné děti. Byla to slámou pokrytá ratejna, chatrč na zapadlém
okraji města. Zde tehdy pracoval Johann Hinrich Wichern, mladý
pedagog a později zakladatel „Vnitřní misie“, který v Göttingenu
a v Berlíně studoval teologii.
V roce 1839 poprvé pověsil tento kněz před Vánocemi
od stropu dřevěný kruh se svícemi. Celkem po obvodu kruhu
bylo 23 svící, 4 velké – bílé a 19 malých – červených, na každý
den do Štědrého dne. Denně během krátké pobožnosti, nejprve
v polední přestávce a později za svítání, byla zapálena jedna svíce.
V roce 1851 byla poprvé vyzdobena celá jídelna tohoto útulku
jedlovými větvičkami, stejně tak byl zdoben i věnec. Tento předvánoční zvyk se šířil velmi rychle. Poprvé měli adventní věnec
v kostele v Cáchách, měl však pouze čtyři svíce.
Později se adventní věnec objevil v protestantském prostředí
na severu země, potom v sousedních zemích. V našem století se
objevuje tento zvyk v jižní – katolické části Německa. Pomocí emigrantů se dostal adventní věnec až do Severní a Jižní Ameriky.
Kruhová podoba věnce symbolizuje ustavičnou cestu slunce
a zároveň i věčnost. Krátké dny v prosinci před „drsnými“ nocemi
jsou nejtmavějšími v roce. Je to čas bludiček, skřítků a bílých paní,
jejichž návštěva, jak se věřilo, zaručila velkou úrodu pro příští rok.
Věnce, které byly v oknech obydlí a dvorců, měly těmto bytostem
ukázat cestu. A od těchto světel až k adventnímu věnci, který
ohlašuje blízké narození Krista, je už jen krátká cesta. Adventní
věnec, jak se domníváme, je nejspíš opakování jednoho starého
zimního zvyku. Tento zvyk se vrací tak, jako mnoho jiných, zpět
ke kouzlu kruhu a stojí jako symbol pro přírodní sílu. Zelené větve
byly v předkřesťanské době přinášeny do domů a chatrčí. Vonící
větve jedlí, jak se věřilo, sloužily přátelským lesním duchům jako
útočiště a věnce ze slámy měly přinášet požehnání, odrážet zlé
duchy. Proto se také obvazovaly zlatými stuhami, znamením slunce.
Tradiční barva adventního věnce je však červená a zelená.
Červená upomíná na krev Kristovu prolitou za spásu světa,
obě barvy pak symbolizují život. Jako ozdoba se používají také
jablíčka, od času ráje jsou plody života – kulaté jako věnec sám
a dobré jako Boží přízeň.
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Informace z jednání Rady obce a Zastupitelstva obce Žalkovice
Odpadové centrum obce
Byl schválen investiční záměr na vybudování odpadového centra obce, které
bude situováno v areálu farmy Zámoraví,
a.s. kde je již nachystán pozemek, dále byla
schválena směnná smlouva na parcelu pro
tento záměr mezi Obcí Žalkovice a Zámoravím, a.s.
Hřbitovní poplatky
Zastupitelstvo obce schválilo cenový
výměr č.1/2009, kterým se určuje hřbitovní poplatek za pronájem hrobového
místa a ceny služeb spojené s provozem
hřbitova. Cena byla stanovena základě
skutečných nákladů v celkové výši 11,- Kč
za metr čtvereční a rok.
Nové obecně závazné vyhlášky
Zastupitelstvo schválilo nové obecně
závazné vyhlášky o místních poplatcích
a vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území obce. Tyto vyhlášky bylo nutné vydat
z důvodu nové legislativy.
Energetický audit
Rada obce zadala zpracování energetického auditu pro Základní školu jako
nezbytnou přílohu pro podání dotace
na zateplení školy.

Žádost o zřízení parkovacích míst
Rada obce vyhověla žádosti fy Unitrade, s.r.o. na zbudování parkovacích míst
pro osobní automobily před budovou č.p
63, na vlastí náklady.
Povodňová sbírka
Rada obce rozhodla věnovat výtěžek
z veřejné povodňové sbírky obci Bělotín.
Příspěvek pro TJ Sokol Žalkovice
Rada obce na základě rozhodnutí
zastupitelstva uvolnila finanční částku
ve výši 100 tis. Kč pro Sokol Žalkovice
na pořízení nového plynového topení
do Sokolovny.
Změna nájemníka na fotbalových
kabinách
Rada obce vzala na vědomí informaci pana Josefa Vymětala o ukončení
provozování pohostinství na fotbalových kabinách od 1. 1. 2010 a uložila
starostovi zajistit zveřejnění možnosti
nového pronájmu tohoto pohostinství
od ledna 2010.
Oznámení o ukončení pracovní
činnosti hospodářky obce
Rada vzala na vědomí informaci dlouholeté hospodářky paní Uhírkové, že v prvním čtvrtletí roku 2010 hodlá ukončit
pracovní činnost pro Obec Žalkovice.

Žádost o změnu územního plánu
obce
Rada obce projednala žádost Ing. Petra
Netopila na změnu územního plánu a nedoporučila Zastupitelstvu obce vyhovět
této žádosti, která se týkala rozšíření zastavitelné plochy obce na pozemky v jeho
vlastnictví.
Rekonstrukce parku
Bylo odsouhlaseno pokácení 3 ks
smrků, které jsou ve špatném zdravotním
stavu a pokračování na další postupné rekonstrukci parku, včetně nové zeleně.
Večer seniorů a rozsvícení vánočního stromu
Na tomto jednání byly projednány organizační věci k zajištění těchto kulturních
akcí a schváleny účinkující soubory.
Pronájem hasičské zbrojnice
Rada obce projednala žádost NWT
Computer Hulín na umístění vysílače
na provozování internetu v pásmu 5 GHz
na hasičské zbrojnici a rozhodla se této
žádosti vyhovět.
Odborný posudek na zeleň v obci
Rada projednala monitorovací zprávu
o stavu zeleně zpracované odpornou institucí
se závěrem, že bude nutno pokácet z důvodu bezpečnosti 2 vzrostlé stromy v obci.

Vyhodnocení soutěže O keramickou popelnici
Text: Radomír Pala
Třetí ročník soutěže O keramickou popelnici ve Zlínském
kraji má své vítěze. Ve středu 21. října byly vyhodnoceny obce
a města, které dosáhly za sledované období (II. pololetí 2008
a I. pololetí 2009) nejlepších výsledků ve třídění plastů, papíru, skla a nápojových kartonů. Soutěž se uskutečnila v rámci
letošního šestého ročníku krajského projektu na podporu
třídění odpadu, kterou organizuje Zlínský kraj ve spolupráci
s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s.
Naše obec se umístila v kategorii obcí nad 500 obyvatel
na velmi pěkném druhém místě. Za své umístění obdržela
šek na 20 tisíc korun. První pozici obsadila obec Jarcová
a třetí obec Šumice.
Za úspěch patří poděkování všem našim občanům, kteří
řádně třídí odpady. Vezměme si jej však také jako závazek
do budoucna a pokusme se letošní dobré umístění v příštích
letem zdárně obhájit.

4

Starostové oceněných obcí

Žalkovický zpravodaj

Víte co je to E-BOX?
Text a foto: Radomír Pala
Na přiloženém obrázku
je tak zvaný E-BOX, který
slouží k odložení nepotřebných drobných elektrozařízení, jako jsou telefony,
mobilní telefony, kalkulačky, fény, kulmy, el. holící
strojky, žehličky, diskmeny,
MP3 přehrávače, drobné kuchyňské spotřebiče a podobné drobné elektrospotřebiče
a elektronika. Elektrozařízení z tohoto E-BOXU se
předávají dál k dalšímu zpracování a likvidaci.
E-BOX je umístěn v chodbě obecního úřadu. Podobný box je umístěn v místní škole na sběr baterií.. Takže
máte vyřešenou nerudovskou otázku kam s (ním) tím
……, a zároveň šetříte životní prostředí.

Investiční akce v letošním roce
a připravované investice na další období
Text: Radomír Pala
Pomalu nám končí letošní rok a tak se patří poohlédnout
za uplynulým rokem z hlediska hlavních investičních akcí, které
byly v letošním roce dokončeny a které jsou ve stadiu příprav.

První dokončenou akcí bylo zprovoznění bezdrátového rozhlasu s napojením na integrovaný záchranný systém. Celková cena
díla byla 460 tis. Kč a obci se podařilo na tuto akci získat dotaci
z Programu obnovy venkova ve výši 229 tis. Kč.
Další investiční akcí byla oprava odvodňovacích žlabů, výměna dešťových vpustí s opravou napojení na kanalizaci v okolí
parku a školy. Celková cena díla byla s projektovou dokumentací,
geodetickým zaměřením a technickým dozorem 1 461 983,- Kč.
Další započatou akcí je revitalizace parku, která bude pokračovat i v příštím roce.
Jinak letošní rok byl rokem příprav dalších investičních akcí.
Byly zpracovány technické dokumentace a to na akci pro územní
řízení na výstavbu nové splaškové kanalizace a čistírny odpadních
vod, za kterou jsme zaplatili v letošním roce 209 000,- Kč (v roce
2008 to bylo 150 000,- Kč). Na pořízení projektové dokumentace se
podařilo zajistit dotaci ve výši 169 000,- Kč od Zlínského kraje.
Dále byla zpracována technická dokumentace na Odpadové centrum obce, včetně přípravných prací a zpracování žádosti o dotaci bylo
proinvestováno 355 334,- Kč. Žádost byla odeslána na Státní fond
životního prostření a nyní čekáme, zda-li žádosti bude vyhověno.
Dokončena je dokumentace na přístavbu a zateplení školy
včetně energetického auditu. Za tuto přípravu jsme zaplatili celkově 184 450,- Kč. Nyní je podána žádost o dotaci na zateplení
školy a taktéž čekáme, zda-li bude žádosti vyhověno. Další připravenou dokumentací je projekt na rekonstrukci rodinného domku
u školy na družinu a zateplení fasády. Projektová dokumentace
přišla na 83 300,- Kč. Posledním připraveným záměrem je dokumentace na úpravu veřejného prostranství a obnovení uličky u č.p.
86 a 87. Za dokumentaci jsme zaplatili 37 810,- Kč. Zpracování
a připravenost technických dokumentací je nutnost, protože bez
dokumentace není možno žádat o žádnou dotaci.
Celkově bylo proinvestováno 2 791 499,- Kč. Projekty jsou
připravené a tak doufáme, že se dočkáme, že peníze z Evropské unie
dorazí i do naší obce. Trochu starosti nám dělá hospodářská krize
a v letošním roce očekáváme finanční ztrátu z hlediska daňových
příjmů, ve výši cca 450 000,- Kč. Ale doufejme, že brzy bude lépe.

Soutěž
Vážení čtenáři, v tomto čísle Žalkovického
zpravodaje jsme pro
Vás připravili novou
soutěž!
Pokuste se na přiložené
fotografii poznat alespoň šest krojovaných
osob a poté odpovědi
adresovat na obecní
úřad do 15. 2. 2010,
následně proběhne vylosování výherce.
Výsledky budou zveřejněny v příštím čísle Žalkovického zpravodaje.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Jubilanti 2. pololetí roku 2009, kteří
oslavili významné životní výročí
Zdena Kadlecová, Ivana Koutná, Vladimír
Pospíšil, Agáta Venená, Josef Stoklasa,
Bronislava Páníková, Bronislava Havlasová, Libuše Netopilová, Dana Kopčilová,
František Číhal, Karla Zelinková, Marie
Drozdová, Františka Hlobilová, Lenka Bajgarová (zveřejněno se souhlasem jubilantů)

Narozené děti

Úmrtí

Andrea Vykoukalová ( * 26. 7. 2009)
Anna Vykoukalová
(* 11. 9. 2009)
Nela Uhírková
(* 11. 11. 2009)

† 20. 6. 2009
† 5. 7. 2009
† 21. 9. 2009
† 29. 11. 2009

p. Jiřina Pustějovská
p. Hana Polcerová
p. Marie Vymětalová
p. Libuše Havlasová

Jubilantům blahopřejeme a přejeme
pevné zdraví.

Nela Uhírková

Anička Vykoukalová s rodiči

Andrejka Vykoukalová s rodiči

Nejstarší občanka naší obce
Text: Božena Brhelová
Foto: Ludmila Hlobilová
Naše nejstarší občanka paní Františka Hlobilová
oslavila 21. října 95. narozeniny.
Jistě jí všichni čtenáři přejí do dalších let jen to dobré.
Za zastupitelstvo obce jí přišli gratulovat radní a starosta.
A jelikož se při této slavnostní příležitosti sešli dvě rodačky
z Kyselovic, tak vyprávění a vzpomínky na minulá léta
nebraly konce. Je obdivuhodné, jak je paní Hlobilová duševně velmi čilá.Všichni věříme, že s ní tu bájnou stovku
určitě oslavíme.

Blahopřání rozhlasem
Text: Radomír Pala
Poslední dobou bylo upuštěno od blahopřání k významným
životním jubileům spoluobčanů naší obce místním rozhlasem.
Důvodem je, že si to někteří občané výslovně nepřáli či jim to
nebylo vhod. V minulosti bylo podáno i trestní oznámení na
porušení zákona na ochranu osobních údajů.
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Pokud byste měli zájem nechat zahrát místním rozhlasem
k jubileu sobě nebo svým blízkým, neváhejte se v předstihu
obrátit na obecní úřad, který Vám velmi rád vyhoví, včetně
výběru hudebního žánru dle gusta oslavence, který bude oslavenci vyhovovat.

Žalkovický zpravodaj

Vítání dětí do života
Text a foto: Radomír Krejčí
V neděli 22. listopadu 2009 jsme do života i do života naší obce
slavnostně přivítali nově narozené děti. Jsou to:
•
•
•
•
•
•

Bajer Sebastian
Pěcha David
Pobialová Kristýna
Pokorná Sofie
Vykoukalová Andrea
Vykoukalová Anna

Ve slavnostním programu vystoupily děti z mateřské školky
s recitací a hrou na flétny a také zpěváci z Kyselovi.

Vánoční koncert s Boršičankou
Text a foto: Radomír Pala
V neděli 13. listopadu se v místní sokolovně, zaplněné
do posledního místečka, konal, vánoční koncert při svíčkách
s dechovou kapelou Antonína Koníčka - Boršičankou. V první části koncertu nám tato špičková dechová muzika zahrála
průřez svým repertoárem. Druhá část byla laděna vánočně.
Diváci vyslechli nejznámější vánoční melodie a koledy, které
si zazpívali společně s kapelou. Emotivním zážitkem bylo podání koledy „Narodil se Kristus pán“, kterou společně s kapelou zazpíval celý sál vstoje. Vánoční koncert byl doprovázen
mistrným slovem pana Salčáka k pravému poselství vánoc.
Boršičanka sklidila velký úspěch a potlesk od diváků a ti se
na oplátku dočkali několika přídavků. Pan kapelník si velmi
vážil obecenstva v našem sále a sdělil nám, že ihned pocítil,
že mezi kapelou a obecenstvem přeskočila „jiskřička“. Také
pochválil, že v Žalkovicích umíme velmi dobře zpívat. A tak
si v tomto adventním čase odnášelo domů pěkný kulturní
vánoční zážitek 160 spokojených diváků.
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Slavný rodák Jozef Sumec
*26. 8.1867 - † 9. 7. 1934 Brno, z č. 58
Text: Radomír Krejčí
(zpracováno z Pamětní knihy obce Žalkovice a internetu)
Foto: archív
Elektrotechnik světové úrovně, profesor brněnské české
techniky a její rektor v letech 1912–1913
Profesor Jozef Sumec vychodil gymnázium v Kroměříži, které
ukončil maturitou roku 1886. Poté rok navštěvoval Teologickou
fakultu v Olomouci a následně na Univerzitas Gregoriana v Římě
získal doktorát filosofie. V letech 1893-1895 byl v Praze asistentem
prof. Strouhala a jeden rok v Darmštatě. Léta 1896-1902 strávil u fy
Bartelmus, Donáta a spol. v Brně, od roku 1902 je profesorem české
techniky v Brně. Byl majitelem četných patentů, pozoruhodná díla
vytvořil v hudební akustice, zejména ladění klávesových nástrojů.
Konstruoval harmonia, což konzultoval také s Leošem Janáčkem.
Přispíval do Hudebního slovníku a krátce přednášel na brněnské
konzervatoři. Dojemná byla jeho láska k vlastnímu státu a k rodnému jazyku, jevící se až některými pravopisnými zvláštnostmi.
U příležitosti odevzdání čestného diplomu daroval místním chudým 1000 K a na ošacení chudých žáků místní školy 1000 K.
Dne 17. 9. 1927, ku příležitosti jeho šedesátin, se obecní
zastupitelstvo obce Žalkovice usneslo na tom, že tohoto významného rodáka jmenuje čestným občanem Žalkovic. Čestný diplom
mu byl odevzdán tříčlennou deputací v čele se starostou obce
20. listopadu téhož roku v Brně.

Z dávných časů
(střípky z kronik)
Text: Jana Neradilová
O kroji
Bílé mužské košile byly bohatě vyšívané, rukávy vyduté.
I do kostela se chodilo bez kabátu. Modrý kabát byl zdoben
stříbrnými knoflíky ve dvou řadách.
Chasníci měli zelené frydky vpředu i vzadu vyšívané,
červené kalhoty po stranách vyšívané. V létě a na slavnosti
haleny bílé soukenné, jež se udržely do r. 1875. V zimě
dlouhé kožichy a modré pláště s řásným dlouhým límcem.
Klobouky měli chasníci pestře opentlené třemi mašlemi
z modré pentle.
Ženy nosily ve svátek sukně či fěrtochy velmi řásné.
Límec zdoben hedvábím a perličkami. Fěrtušky, zástěry
byly květované. V létě rukávce s bohatě vyšívanými řásnými
límečky. Oplíčko, druh šněrovačky, by se sukně na řásném
kroji lépe držely. Frydka kordulka bývala i velmi drahá, zdobená stříbrem a zlatem. Šátek na hlavu červeně květovaný,
na pohřeb černý. Nevěsty i družičky věnec vzadu s bohatým
fáborem, červenou pentlí až o 12 koncích po pás. Nevěsta se
odívala úvodnicí, jež stála 60-70 zl. V zimě oblékaly soukenné
lajdíky a kožíšky.
Kol r. 1870 začínal občanský kroj. R. 1876 nosilo pouze
několik mužů vlasy vzadu zastřižené.
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Uctění dne veteránů
v naší obci
Text: Radomír Pala
Den veteránů je celosvětově uznávaný svátek všech
obětí válečných konfliktů, který se slaví 11. listopadu
na svátek sv. Martina, jenž byl také voják. K uctění piety našich padlých spoluobčanů je naší obcí pokládán
lesní věnec. Věnec se klade k pamětní desce se jmény
našich válečných veteránů padlých v 1. světové válce,
jež se nachází v kostele sv. Mikuláše. Proč je symbolem
válečných veteránů rudý vlčí mák a kdo byl sv. Martin
se dozvíte z převzatých článků.

Svatý Martin
Převzato: internet
Sv. Martin Turský - francouzský biskup v Tours
* 316
† 8. listopadu 396
Už v deseti letech se chtěl stát poustevníkem. Jeho otec, který byl vojákem, ho však umístil už v 15 letech v galské armádě.
Pro svou spolehlivost a odvahu se Martin stal brzy důstojníkem.
Když jel v mrazivém dni do vojenského tábora v Amiens, uviděl
u brány polonahého žebráka. Martin neměl u sebe jídlo ani peníze
a nevěděl, co by mu dal. Tak vzal svůj důstojnický plášť a mečem ho
rozpůlil na dvě poloviny, aby se žebrák alespoň zahřál. Příští noc
spatřil Ježíše, oděného půlkou jeho pláště, jak mluví k andělům:
„Tímto pláštěm mě oděl Martin, který je teprve na cestě ke křtu.“
Zanedlouho poté se nechal Martin pokřtít a odešel z armády.
Martin si 8 km od Poitiers vybudoval poustevnu, z níž se
vyvinul klášter. Asi o deset let později ho klérus a lid zvolil za biskupa v Tours. Martin i v této vysoké funkci žil asketicky, místo
do biskupského paláce se s několika mnichy nastěhoval před brány
města do polorozpadlých dřevěných chatrčí. Horlivě hlásal evangelium hlavně ve venkovských oblastech, všude se staral o zlepšení
poměrů. Prostí lidé ho měli velmi rádi.
Svatý Martin byl nazýván biskupem chudých a když zemřel,
na jeho pohřbu 11. listopadu se sešly davy lidí, mezi nimi asi
2000 mnichů.
Atributy:
žebrák, plášť, chudák, malomocný (kterého podle legendy uzdravil
polibkem), kůň, husa (když ho chtěli učinit biskupem, schoval
se prý mezi husy, aby tuto hodnost nemusel přijmout), peníze,
pohár. Je zobrazován hlavně, jak se dělí jako mladý jezdec s žebrákem o plášť.
Patron:
vojáků, jezdců, kovářů, tkalců, koželuhů, krejčích, rukavičkářů,
kloboučníků, hlasatelů, hoteliérů, mlynářů, kartáčníků, bednářů,
vinařů, pastýřů, hostinských, cestujících, chudáků a žebráků, zajatců,
abstinentů, domácích zvířat a hus, proti vyrážce, hadímu uštknutí.
Martin na bílém koni asi nepřijede... spíž na větrném :)

Červený vlčí mák
Převzatý text: Miroslav Anger
Foto: archiv autora
Každoročně v listopadu rozkvetou od Severní Ameriky
po Evropu na klopách sak, bundách a kloboukách červené vlčí máky. Proč se právě vlčí mák stal symbolem Dne
válečných veteránů?
Asociace máku, jako
symbolu vojáků zabitých
ve válce, byla použita
před více než 110 lety
v Kanadě. Z této doby
jsou známy záznamy
korespondenta, který
během napoleonských
válek popisuje hroby vojáků z oblasti Flander,
hustě porostlé vlčími
máky. Dále se uvádí, že
kolem roku 1920 Američanka Moina Michaelová použila tento symbol
jako upomínku na životy zmařené v 1. světové
válce. Paní E. Guerinová
z Francie se doslechla
o této idei a započala
s prodejem umělých vlčích máků ve prospěch Dětské ligy, která
podporovala děti ze zdevastovaných oblastí Francie a Belgie.
Dětská liga byla v roce 1922 rozpuštěna a vlčí máky se začaly
prodávat ve prospěch válečných veteránů. Zdá se, že k rozšíření
vlčího máku jako symbolu zmařených životů vojáků dopomohla
nejvíce báseň Ve flanderských polích podplukovníka Johna
McCrae.
Podplukovník John McCrae pocházel z města Guelpha
v Ontariu v Kanadě. Byl dělostřeleckým veteránem z búrských
válek v Jižní Africe a za 1. světové války byl členem kanadských
zdravotnických služeb.
A ještě jedno vysvětlení, proč právě vlčí máky. To bude z čistě
botanického hlediska. Po celou historii válčení se říká, že právě
na bojištích a na hrobech jako symbol krve vždy vyraší rudé vlčí
máky. Vysvětlení je jednoduché. Vlčí máky kvetou v době, kdy
jiné rostliny v okolí jsou mrtvé. Semena vlčích máků odpočívají
v půdě řadu let a když nejsou nablízku konkurenční rostliny,
vyraší. A právě půda na bojištích rozbrázděných a přerytých
bombami a granáty, se silnou koncentrací vápence ze zdevastovaných budov působila jako katalyzátor pro vyrašení vlčích
máků. V květnu 1915, kdy McCrae psal svou báseň, rozkvetlo
množství vlčích máků, jaké zde předtím nikdo neviděl.
Ale ještě jednu roli hraje vlčí mák v básni. Mák je známý jako
symbol spánku. Poslední verš básně může ukazovat na tento
fakt:
Neměli bychom spát, ačkoli máky rostou na polích flanderských.
Podplukovník John McCrae umírá na zápal plic 28. ledna
1918 ve Wimereux, poblíž Boulognea ve Francii ve věku 44 let.
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Večer seniorů
Text a foto: Radomír Pala
V pátek 20. listopadu od 17 hodin patřila sokolovna našim
seniorům, kteří se sešli v hojném počtu na večeru seniorů. Večer
byl organizován obecním úřadem a agilními seniorkami naší obce.
V kulturním programu vystoupil pěvecký soubor „BuDu“ z domova důchodců z Buchlovic s pěveckým vystoupením „Rockové
barvy života“, ve kterém přednesli rockové hity pod taktovkou
uměleckého vedoucího a ředitele domova důchodců Mgr. Antonína Gajdoše. Soubor je známý z vystoupeních po celé republice,
z rozhlasu i televizních obrazovek, kde účinkovali i s takovými
hvězdami jako je Karel Gott nebo Lucie Bílá.
Po tomto vystoupení předvedli své pěvecké umění některé
naše seniorky za klávesového doprovodu Zdeňka Krejčiříka.
A zpívat opravdu umí, což přítomní ocenili hlasitým potleskem.
Následovala dobová módní přehlídka s hranými scénkami
a došlo i na tanečky. Po celý večer bylo vidět, že se senioři
z naší obce dovedou dobře pobavit. Někteří vydrželi až
do pozdních hodin.

Vylosování soutěže
z minulého zpravodaje
Text a foto: Radomír Pala
Na uveřejněné fotografii z divadelního představení
staré necelých padesát let měli čtenáři v minulém zpravodaji poznat herce, kteří jsou zamaskováni v divadelních
kostýmech. Správně odpovědělo 13 čtenářů. Na přípravné
schůzce ke dni seniorů byly vylosovány 3 správné odpovědi. Ceny obdrželi paní Petra Landsmanová, pan František
Černošek a vítěz pan Jaroslav Bajgar, kterému byla cena
předána na večeru seniorů.
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Na závěr patří poděkování všem, kteří se o večer postarali,
ať už příspěvkem do programu či přípravou akce samotné,
které se i s účinkujícími zúčastnilo cca 125 seniorů. A nyní již
senioři přemýšlejte, jak se pobavíme při dalším večeru seniorů
v roce 2010.

Žalkovický zpravodaj

Školní rok 2009/2010
v plném proudu
Text a foto: Mgr. Dagmar Tesaříková
Co možná ani nevíte
V základní škole jsme slavnostně 1. září za přítomnosti
starosty obce a rodičů pasovali do role prvňáčků čtyři nové školáky – Lucinku Mrázkovou, Michala Vykoukala, Víťu Obdržálka
a Ondřeje Liďáka. Od 1.12. řady prváčků posílil nový žák Tomáš
Mikl, který se s rodinou přistěhoval do Kyselovic. Do školy
s tímto novým žákem chodí celkem 19 žáků.
V mateřské škole jsme školní rok zahájili v novém složení.
V červnu odešla do důchodu naše dlouholetá kolegyně Jana Neradilová a na její místo byla přijata nová paní učitelka Bc. Bronislava
Seibertová. V tomto školním roce je do MŠ zapsaných 27 dětí.
Září
Na naší škole se stalo zvykem, že mnoho akcí pro děti a žáky
pořádáme společně a také společně vyjíždíme na různé akce.
Nejinak tomu bylo 26. září. V tento den se v celé Evropě slaví
Evropský den jazyků a i my ve škole a školce se k oslavám vždy
připojujeme a pořádáme různé aktivity. Letos jsme využili nabídky Eurocentra ve Zlíně a společně jsme vyjeli do Zlína, kde se
v hale Euronics konala kulturně-vzdělávací akce, jejíž cílem bylo
podpořit zájem o cizí jazyky, upozornit na jazykovou a kulturní
rozmanitost Evropy. Zábavnou formou mohly děti poznat jiné
kultury, setkaly se s cizinci, kteří se jim snažili přiblížit zvyklosti,
jazyk a kulturu dané země. A tak se děti s rodilými mluvčími
na chvíli ocitly ve Francii, určovaly francouzsky barvy, kreslily to,
co je typické pro tuto zemi. V anglickém koutku si školáci rozšířili
anglickou slovní zásobu, neboť si zahráli s rodilou mluvčí anglické pexeso. V dalším koutku nakoukli do Rakouska, prohlédli
krásy Alp a zazpívali jednoduchou písničku v němčině. Velmi
zajímavé pro děti bylo vyprávění v koutku o Turecku. Na pódiu
jsme zhlédli pohádku O neposlušných kůzlátkách hranou v angličtině. Také jsme viděli několik tanečních vystoupení. Školáci
si mohli vyzkoušet své jazykové znalosti v malé pódiové soutěži
a zjistili, že s výslovností a se znalostí anglických slovíček jsou
na tom velmi dobře.
Po celou dobu akce se mezi dětmi pohyboval Večerníček,
který se s našimi dětmi a žáky rád vyfotil.

svíčkami hledat strašidýlko Bubu, které bylo ukryto v cíli cesty.
V průběhu cesty však musely děti překonat strach z živých
strašidel, které cestou nečekaně potkávaly. Odměnou všem
za jejich hrdinství byl v cíli Světýlkové cesty, na hřišti, táborák
a malý ohňostroj, který připravili členové místního hasičského
sboru. Na zahřátí byl pro všechny účastníky připraven teplý čaj
a malé občerstvení. I přes chladivé podzimní počasí se všem
připravená akce líbila a děti přemýšlí, jaké oblečení a lampionky
si pořídí na příští rok.
Listopad
V průběhu listopadu, ale už i měsíce října probíhala v MŠ,
ZŠ, ŠD příprava výrobků a vánočních dekorací na tradiční
školní jarmark, který se bude konat při příležitosti rozsvícení
vánočního stromu.
Prosinec
V době uzávěrky tohoto zpravodaje však naše pilné přípravy
na vánoční vystoupení a chystaný jarmark přerušila chřipková
epidemie, která způsobila velkou nemocnost dětí, žáků a zaměstnanců školy. Z tohoto důvodu se původní termín rozsvícení
stromu 7. 12. 2009 zrušil a přesunul se na později.
Co nás ještě letos ve škole a školce čeká? Samozřejmě mezi
nás zavítá a hodné děti obdaruje Mikuláš. No, a za pár dní se
budeme zase těšit na nadílku od Ježíška. A pak hurá na vánoční
prázdniny.
Kolektiv pracovníků ZŠ a MŠ Žalkovice přeje všem klidné
Vánoce a úspěšný rok 2010.

Říjen
Další akcí pro školáky a děti z MŠ byla tradiční Drakiáda
na hřišti, kterou pořádala již po několikáté školní družina.
Měsíc říjen se již po několikáté stal na naší škole obdobím
dýňových strašidýlek.
Každoroční nadúroda dýní se postupně stěhuje z polí a zahrad do budovy školy, kam děti s rodiči nosí své společné dílko
– dokonale vydlabané a originálně vyřezané dýně různých tvarů
a velikostí. Ty v ranním šeru pěkně rozsvítí přítmí školní chodby
a blikavým světýlkem vítají přicházející žáky do školy.
Vyvrcholením dýňových oslav a výstavky dýňových lampiček je večerní Světýlková cesta, kterou každoročně organizuje
pro všechny děti, žáky a jejich rodiče školní družina, letos již
podruhé ve spolupráci s místním Sborem dobrovolných hasičů. Krátce po páté hodině se děti v doprovodu rodičů vydaly
od školy s rozsvícenými lampionky po cestě označené hořícími
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Účastníci zájezdu vzpomínají
Text: Marta Černínová
Foto: Jaroslav Bajgar
Na jaře, v době kdy byl Tomáš Netopil jmenován novým
šéfdirigentem pražského Národního divadla, vznikla myšlenka
zúčastnit se některé z oper, kterou by syn žalkovského rodáka
Františka Netopila dirigoval.
Byla vybrána Mozartova „Figarova svatba“, kterou uvádělo
Stavovské divadlo.
Organizace zájezdu se ujala paní učitelka Jana Neradilová,
která objednala vstupenky i autobus, a 3. září 2009 vyjelo čtyřicet šest občanů různého věku od nejmladší jedenáctileté Kateřiny Netopilové až po nejstaršího účastníka čtyřiaosmdesátiletého
pana Josefa Hanáka za kulturním zážitkem do Prahy.
Odjezd byl zpestřen zapomenutými vstupenkami na stole
v kuchyni u Bajgarů a příruční taškou, která zůstala u autobusové zastávky. Pro vstupenky se zajelo na kole, což se stihlo
ještě před odjezdem autobusu. Poctivost žalkovských občanů
potvrdila taška trůnící na stole u hostince, pro kterou se autobus
vrátil od bývalého žalkovského kravína. Pak už cesta pokračovala
v poklidu bez dalších zádrhelů směrem na Prahu.
Pan Josef Netopil, sponzor a organizátor našeho kulturního
zájezdu, nás všechny přítomné přivítal a ve zkratce seznámil
s programem cesty. Vzpomenul dalšího významného potomka
žalkovské rodiny hudebního skladatele Otakara Ostrčila, svého
času rovněž dirigenta pražského Národního divadla.
Při vzpomínání a vyprávění cesta rychle ubíhala a ani jsme
se nenadáli, stáli jsme u motorestu . Zde jsme vystoupili a začali
se, hlavně mladé dámy, v intimitě restaurace hromadně převlékat a upravovat – boty lítaly, šaty se převlékaly, dlouhé kalhoty
se natahovaly, zrcátka a šminky padaly a před námi se začaly
objevovat hvězdy večera.
V příjemném prostředí Melikany jsme se občerstvili a pan
Bajgar vše zdokumentoval svým
fotoaparátem včetně našeho přesunu v ukázněné formaci zpět k autobusu.
Praha nás přivítala zataženou
oblohou a mírným deštíkem, z čehož jsme si pranic nedělali: Byli
jsme přece jen někteří opět snad
po dvaceti letech v matičce Praze,
jejíž krásy dnes večer patřily jen
nám.
Rovněž všichni byli napjati, zdali zvěst, která se šířila autobusem,
že slavný dirigent Tomáš Netopil
nás bude čekat u parkoviště našeho
autobusu, se zakládala na pravdě či
nikoliv. A opravdu! Náhle se před
námi objevil, přátelsky se usmíval
a se všemi se srdečně přivítal.
Věci nabraly spád, žalkovská
výprava obsadila pizzerii „Coloseum“ poblíž Stavovského divadla
a posilněna italskými specialitami
čekala na začátek představení.
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Stavovské divadlo, založené roku 1781, jedna z nejstarších
divadelních budov ve střední Evropě, kde slavil ve své době veliké
úspěchy W. A. Mozart, nás oslnila svým interiérem.
Seděli jsme v lóžích na druhém balkóně, odkud jsme měli
výhled na jeviště s kouzelnou výpravou a s vynikajícími výkony
pěvců a dirigenta. Nechali jsme se unášet Mozartovou hudbou
do jiných světů a prožívali jsme chvíle euforie, oproštěni od starostí a smutků, a radovali se z nevšedního zážitku.
Po představení jsme společně odcházeli noční Prahou ke stanovišti autobusu, kde jsme se rozloučili s Tomášem Netopilem,
kterému jsme popřáli v jeho nové funkci hodně úspěchů a spokojenosti.
A pak již autobus směřoval k domovu.
Těšíme se, že i v příštím roce zopakujeme společnou cestou
za operou do Prahy. V programové nabídce pro divadelní sezónu
2010 nás zaujala Janáčkova Káťa Kabanová, opět pod taktovkou
dirigenta Tomáše Netopila.
Pojeďte s námi, jste srdečně zváni!

Žalkovický zpravodaj

Výstava krajových odrůd ovoce
Text a foto: ing. Michael Bajgar
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu a Obecní úřad v Žalkovicích uspořádaly ve dnech 3. a 4. října v sále místní sokolovny výstavu krajových odrůd ovoce, včelích produktů
a zahrádkářských kuriozit. Zahrádkáři tak navázali na tradici
výstav ovoce, které se konaly v sedmdesátých letech.
V sobotu v 16 hodin byla výstava slavnostně otevřena pro
zahrádkářskou veřejnost a její účastníci vyslechli odbornou
přednášku ing. Dušana Nesrsty ze Zkušební stanice Želešice
na téma pěstování nových odrůd jádrovin. Při této příležitosti
chutnali burčák ze sylvánu zeleného.
Výstavu navštívilo více jak sto občanů, nejen místních, ale
také z blízkého okolí - Vlkoše, Kyselovic, Říkovic, Přestavlk
či Popovic. Mohli si prohlédnout více jak 270 vzorků ovoce
a zeleniny.
Mezi velké zajímavosti patřily zejména vzorky jeřábu oskeruše, kiwi, melounu vodního, mišpule a kdoule.
U některých starých krajových odrůd jabloní a hrušní jsme
se snažili pomologicky určit jejich název. Spousta občanů vůbec
netušila, co jim předkové na zahradách vlastně zasadili. Vystaveny byly například vzorky Smiřické vzácné, Panenské české,
Kožená zimní reneta, Banánové zimní, Jadernička moravská
a mnoho jiných zapomenutých odrůd jabloní a hrušní. Velký
zájem občanů nás velmi potěšil.Organizátoři výstavy chtějí touto
formou poděkovat všem za poskytnutí vzorků a květinovou
výzdobu. Vystavené vitamíny, jablka, byly po ukončení výstavy
věnovány dětem v mateřské škole.
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Hon na zajíce
Text a foto: Radomír Pala
V sobotu 28. listopadu se v naší obci uskutečnil hlavní hon
na zajíce. Účastníci se sešli v ranních hodinách v místní sokolovně, kde se podávala vydatná snídaně. V devět hodit trubači
zatroubili k přivítání a slavnostnímu nástupu, na kterém předseda mysliveckého spolku pan Hynek Netopil přivítal všechny
přítomné - 46 střelců a 35 honců. Po nezbytných informacích
od mysliveckého hospodáře pana Vladimíra Hanáka se lovecká
družina přemístila k první leči, která byla zatáhnuta za dráhou,
a na výloži se objevili první ušáci. Po třetí leči, která byla velmi
úspěšná co do počtu ulovené zvěře, hospodář zastavil lov zajíce,
jelikož plánovaný odstřel byl splněn. Ve čtvrté leči se lovil jen
bažant. Poslední kolo bylo takovou vycházkou v krásném pozdním podzimním počasí. Střelilo se vněm ještě několik kohoutů
na Maňovách a tím skončila lovecká část dne. Za sokolovnou
při výřadu a slavnostním nástupu byla ulovené zvěři vzdána
poslední pocta za zvuků loveckých fanfár a zpěvů. Myslivecký hospodář seznámil přítomné, že bylo uloveno 141 zajíců,
18 kohoutů a 6 divokých kachen. Poděkoval za ukázněné vystupování. Pro některé hosty,střelce z jiných částí republiky, kteří
se sjeli, to byl nevšední zážitek, neboť tolik zajíců na výřadu ještě
neviděli. Po rozdělení zvěře následovala poslední leč v sokolovně.
Podávala se výborná knedlíčková polévka , srnčí guláš a domácí
koláčky. Po několika projitých kilometrech a celodenním pobytu
na čerstvém vzduchu všem přítomným chutnalo. Následovala
bohatá tombola a videoprojekce, při které si účastníci připomněli lovecké okamžiky tohoto dne. Dále byla zvolena královna
honu, nejlepší honec a nejlepší pes. Zábava probíhala v družné
atmosféře a připíjelo se moravským všelékem, který chutnal
i střelcům po celodenní abstinenci. Po celý lov byl samozřejmý
zákaz požívání alkoholu, což všichni střelci striktně dodrželi. To
se ale nedá říci o většině honců….. Na závěr je třeba dodat, že
myslivecké sdružení v našem katastru hospodaří dobře a o zvěř
se stará vzorně, o čemž svědčí bohatý výřad. Za to je třeba našim myslivcům poděkovat a popřát jim do dalších let přízeň sv.
Huberta, patrona myslivců, a „Lovu zdar.“

Že lov není výsadou mužů dokazují
tyto sličné amazonky
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Bohatá sklizeň našich myslivců

Veselí honci z naší obce

Vyhlášení královny honu, nejlepšího honce
a nejlepšího psa a psovoda

Žalkovický zpravodaj

V sokolovně je konečně teplo
Text: T. Šimíková – statutární zástupce TJ Sokol Žalkovice
V měsíci září provedla firma pana Antonína Darebníčka
z Břestu částečnou rekonstrukci topení v naší sokolovně. Částečnou proto, že se nám nepodařilo získat všechny přislíbené
finanční prostředky. Důvod – krize, která je skloňována ve všech
pádech. Jsme ale vděčni alespoň za to, co bylo možno udělat.
Sál nyní vytápí 2 topná tělesa zn. „Robur“, která nafoukají teplý
vzduch přímo do prostoru sálu,takže během půl hodiny je v sále
jako v lázních. Další výhodou je možnost regulace spuštění
topení – nastavení na určitou teplotu, která je pak v objektu
udržována, nebo nastavení vytápění na určitý den a hodinu.
Tím se nám podaří vytápět prostory sokolovny v době jejího
využití. S rekonstrukcí topení zajisté souvisí hospodárnější
využití energií a ušetření finančních prostředků.V jaké celkové
výši, to ukáže celoroční provoz.
Také prostor sklípku, vchodu a šatny je vybaven novými
konvenčními kamny značky Beta. Zbývá vyřešit prostory kuchyňky a sociálního zařízení.
Celkový projekt je vyčíslen zhruba na 360 tisíc korun.
V první fázi je investováno 250 tisíc korun. Na dokončení
prací je podána žádost o dotaci. Doufejme, že nám zbývající
prostředky budou na ČOS schváleny a náš záměr bude moci
být dokončen.
Velké poděkování patří našemu Obecnímu úřadu v Žalkovicích a Župě Hanácké, kteří poskytli dotace v celkové hodnotě

100 tisíc korun. Bez těchto finančních prostředků by nebylo
možné tento projekt vůbec uskutečnit.
Děkujeme také členům naší organizace a ostatním spoluobčanům za pomoc při úklidových pracích.

Florball
v Žalkovicích
Text a foto: Radim Beneš
Florball je nejmladším sourozencem relativně silné plejády
sportů v Žalkovicích. Původně
vznikl jako zájmový kroužek
při místní základní škole v září
loňského roku. Během podzimu
nám byla nabídnuta možnost
začlenit jej pod křídla TJ Sokol
Žalkovice, čehož jsme využili.
Od počátku je florball brán jako
doplňkový sport k fotbalu, čemuž odpovídá i skladba hráčů.
Ve valné většině jsou to členové místní fotbalové přípravky či
mladších žáků. V zimních měsících, kdy fotbalisté netrénují, jsou
tréninky florballu rozšířeny na
úkor tréninků fotbalových. Počínaje jarními měsíci dojde
opět k redukci a přesunu tréninkových jednotek na fotbal.
Cíle pro nastávající sezonu
Jelikož je florball v Žalkovicích novicem, je a bude hlavním
cílem především zpopularizování tohoto sportu a rozšíření

členské základny. V souvislosti s tím bychom v této sezoně
chtěli sehrát přátelská utkání s oddíly stejné věkové kategorie,
příp. zúčastnit se některého z otevřených turnajů.V budoucnu
je naším cílem sestavit žákovský oddíl a přihlásit jej do České
florballové unie.
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Čtvrtý ročník turnaje
v malé kopané
Text a foto: ing. Michael Bajgar
Fotbalový oddíl Sokol Žalkovice uspořádal již
po čtvrté v pravidelném termínu 4. července na místním fotbalovém hřišti turnaj v malé kopané.
Letošního ročníku se zúčastnilo dvanáct fotbalových mužstev z širokého okolí. Názvy některých
týmů zaváněly exotikou a dobrodružstvím, např.
MARACANA, OPIČKY, MODRÁ ÚSTŘICE, APIPI,
SKAHUL, DREAM TEAM, OLD STAR, LAKTÁTI,
CHALUPÁŘI, KAMENÍCI, ZUBR či STARS. Jednalo
se především o hráče, kteří hrají fotbal a hokej ve vyšších soutěžích. Místní hráči se v turnaji neztratili.
Od osmi do čtrnácti hodin se na čtyřech hřištích
vedly urputné boje o celkové umístění. Na čtvrtém
místě po penaltovém rozstřelu skončil tým KAMENÍCI, složený Liborem Přikrylem, na třetím tým
nadějných dorostenců DREAM TEAM, poskládaný
Martinem Janečkou. Finále poprvé v krátkodobé
historii turnaje vyhrál pravidelný účastník,kterým
je tým ZUBR, složený Radkem Palou, a to v poměru
5:1 nad týmem OLD STAR, který tvořili současní
a dříve hrající hráči Žalkovic. Nejmladší člen turnaje
Dominik Kuba dostal ocenění za fotbalovou dovednost. Diváci se během turnaje dobře bavili - ,,tým
z Bufetu‘‘ pro ně připravil vynikající rybí speciality
a statečně bojoval proti slunečnímu úžehu kvalitním
pivním mokem Zubr Gold.
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