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Informace ze zasedání zastupitelstva za první pololetí roku 2012
Zpráva inventarizační komise
Proběhla inventarizace majetku obce a byla podána zpráva o inventuře.

k tomu, že na obě akce obec získala dotaci a při nesprávně nastavené
organizaci celého výběrového řízení by mohla být dotace odebrána.

POV 2012 – podání žádosti na přístavbu výdejny stravy
pro školu
Zastupitelstvo obce Žalkovice schválilo investiční záměr Přístavby
výdejny stravy ZŠ Žalkovice a vyčlenilo na tuto akci z rozpočtu obce
2 000 000 Kč. Rozhodlo se o podání žádosti o dotaci v rámci výzvy
Programu obnovy venkova.

Úvěr na investiční akce v roce 2012
Již v době, kdy jsme plánovali podání žádostí o dotace, jsme věděli,
že pokud se nám podaří získat více jak jednu dotaci, budeme si muset vzít překlenovací úvěr, abychom mohli akce realizovat. Podařilo
se nám získat dvě dotace, na které jsme z rozpočtu vyčlenili 2 mil.
Kč. Dalších 4 mil. – 5 mil. Kč si budeme muset vzít jako překlenovací úvěr, pokud chceme obě akce uskutečnit. Zastupitelstvo obce
Žalkovice rozhodlo o sjednání překlenovacího úvěru.

MAS – podání žádosti na dotaci na revitalizaci hřbitova a okolí
Dlouhodobě má zastupitelstvo v plánu akcí revitalizaci hřbitova i
okolí. Protože se jedná o akci, jejíž uskutečnění bude stát peníze
v řádech milionů, rozhodla se rada vyčkat na vypsání výzvy, která by
byla v souladu se záměrem obce, a zažádat o dotaci. V letošním roce
se naskytla příležitost požádat na akci prostřednictvím MAS Partnerství Moštěnka z Programu rozvoje venkova – Leader. Zastupitelstvo
obce Žalkovice schválilo podání žádosti na dotaci z Programu rozvoje
venkova – osa 4 Leader na Revitalizaci zeleně hřbitova a okolí.
Plán práce a akcí na rok 2012
Starosta obce předložil na jednání Plán práce a akcí OZ Žalkovice na
rok 2012. Plán byl pomalu přečten s prostorem na vyjádření se k daným tématům. Je jasné, že není v našich silách zrealizovat všechny
naplánované akce, ale je nutné je mít na zřeteli a v případě vhodných
podmínek je uskutečnit. V letošním roce dostayi prioritu výdejna
stravy v ZŠ, revitalizace hřbitova a kanalizace a ČOV. Na všechny
tyto akce byly, anebo by měly být vyhlášeny výzvy na podání žádostí
o dotaci. Dále plán zahrnuje i akce, na které není potřeba velký
finanční obnos a obec je zvládne uskutečnit z vlastních prostředků.
Rozpočtová opatření
Návrh na rozpočtové opatření 1/2012 přednesla hospodářka obce
paní Hanáková. Je součástí přílohy. Bylo vysvětleno, že rozpočtová
opatření se musí dělat před přečerpáním finanční částky a z důvodu operativního řešení starosta obce navrhl, aby zastupitelstvo
delegovalo na radu obce možnost schvalovat rozpočtová opatření
do určité výše. Proběhla diskuze a byla navržena částka 150 000,Kč, hlavně s ohledem na předpokládané podání žádosti o dotaci
na ČOV a kanalizaci. Zastupitelstvo obce Žalkovice schválilo rozpočtové opatření č. 1/2012 dle přílohy a deleguje na radu obce dle
§ 102 odst. 2 písm. a) zákona 128/2000 Sb., pravomoc provádět
rozpočtová opatření do částky 150 000,- Kč.
Majetkoprávní záležitosti
V rámci tohoto bodu jednání se projednávaly celkem čtyři podbody.
Za A) věcné břemeno pro VAK a. s. Kroměříž, za B) vzájemné vyrovnání pozemků mezi manžely Vymětalovými a obcí Žalkovice, kdy
se při zaměření jejich domu zjistilo, že část jejich domu se nachází
na obecním pozemku a naopak obecní chodník se zčásti nalézá na
pozemku manželů Vymětolových, za C) smlouva o zřízení věcného
břemene pro plynovodní přípojku a za D) odkoupení pozemků
původně určených pro stavbu garáží.

Provozní řád odpadového centra Žalkovice
Starosta obce informoval přítomné o jednání, kdy na Městském
úřadě v Kroměříži, odboru životního prostředí chtěli úředníci
provozní řád odpadového centra v Žalkovicích. Starosta po jednání
se zpracovatelem žádosti o dotaci na sběrný dvůr a vyjádřením
Krajského úřadu Zlínského kraje, který zastává názor, že na naše
odpadové centrum se nevztahuje nutnost mít zpracován provozní
řád, navrhuje provozní řád nevydávat. Po projednání Zastupitelstvo
obce Žalkovice rozhodlo na základě vyjádření Krajského úřadu
Zlínského kraje nevydat provozní řád odpadového centra.
Veřejnoprávní smlouva
Starosta seznámil přítomné s novinkou, která se zavádí v souvislosti se základními registry. Ty by měly v budoucnu pracovat tak,
aby zjednodušily práci nejen úředníkům a občanům, ale např. také
záchranářům. V současné době se zadávají do systému data. Menší
obce většinou tuto činnosti nevykonávají, ale na základě smluv
uzavírají dohody s většími obcemi či městy a ty za ně vkládají data
do registrů. Zastupitelstvo obce Žalkovice schválilo veřejnoprávní
smlouvu mezi obcí Žalkovice a městem Chropyní k zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace
adres a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních
registrech, ve znění pozdějších předpisů.
Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Žalkovice
Zastupitelstvo obce Žalkovice schválilo hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní a Mateřská škola Žalkovice ve výši
14 682,77 Kč. Částka ve výši 100 % bude převedena do rezervního
fondu.
Půjčky z účelového fondu obce
Zastupitelstvo obce Žalkovice schválilo půjčku z účelového fondu
obce na opravy a rekonstrukce domů a bytů: paní Libuši Palové,
Žalkovice 171 ve výši 100 000,- Kč, panu Miroslavu Palovi, Žalkovice
170 ve výši 100 000 Kč a panu Rostislavovi Otáhalíkovi, Žalkovice
159 ve výši 100 000 Kč.

Výběrová řízení na investiční akce
Vzhledem k faktu, že naše obec letos realizuje dvě investiční akce,
na které bude vyhlášeno výběrové řízení na podání nabídek, Rada
obce Žalkovice na svém jednání po diskuzi dospěla k závěru, že je
nutné zadat organizaci výběrových řízení odborníkům. Je nezbytné,
aby organizace výběrových řízení proběhla bezchybně vzhledem
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Zpráva z RUD (rozpočtové určení daní)
Zdroj: http://smscr.cz/aktuality.php?id=176
Vývoj jednání o problematice témat, která se nás týkají
I když v minulém čísle Žalkovického zpravodaje bylo rozpočtovému určení daní věnováno poměrně hodně prostoru, dovolte nám,
abychom Vás seznámili s nejnovějším vývojem pomocí informací
získaných z webových stránek Sdružení místních samospráv,
jehož je obec Žalkovice členem.
Vláda schválila novelu RUD. Obcím se zvednou příjmy už
od roku 2013
Poslední dny konečně přinesly kýženou dohodu koalice na příští
podobě novely zákona o RUD. Série jednání byla završena středečním usnesením vlády, kterým se kompromisní návrh novely RUD
dostává do dalšího nadějného kola parlamentního projednávání.
I když původní představy SMS ČR o zavedení systémových prvků
a odstranění na jedné straně diskriminace a na druhé privilegií
v rozdělování daní mezi obce v průběhu hledání společného stanoviska vzaly za své, výsledek jednání vítáme. Přinese více peněz
do obecních pokladen a lepší možnosti obcí postarat se o svůj

Třídění odpadu v obci
Text: R. Pala
Foto: R. Krejčí
Odpadové centrum v naší obci je již více jak rok v provozu
a věříme, že slouží k plné spokojenosti občanů k odložení
nepotřebných věcí. Je určeno výhradně pro sběr odpadu
z domácností, neslouží k odkládání odpadu z podnikatelské
činnosti. Každá podnikající osoba, která ze své činnosti
produkuje odpad, má mít zpracovaný svůj vlastní plán likvidace. Co se týče stavebního odpadu, umístěný kontejner ve
sběrném dvoře slouží pro drobný stavební odpad z malých
stavebních oprav a úprav domů a bytů. Neslouží k ukládání
stavebního odpadu z větších rekonstrukcí nebo výstaveb nových obydlí. Zde si likvidace stavebního odpadu musí zajistit
každý sám. Dále čtenářům předkládáme tabulku vytříděných
odpadů v jednotlivých obcích Regionálního ekologického
sdružení obcí, kterého je naše obec zakládajícím členem. Dle
tabulky je zřejmé, že na tom nejsme nejhůře, ale jistě máme
co zlepšovat. Nejdražší pro naši obec je vyvážení netříděného
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majetek, případně dále se rozvíjet. Tato výborná zpráva obcím
a městům je korunována i podrobnějším rozborem parametrů
návrhu předmětného zákona, který obcím s nejnižšími příjmy
garantuje příjmy v průměrné hladině minimálně 9000 Kč na
1 občana. Druhá informace ze stejného zdroje se naší obce také
velmi úzce týká. Jedná se o vývoj školství.
Plány na zlikvidování venkovského školství leží pod stolem!
Ministerstvo školství zastavilo práce na předloženém záměru
změny financování regionálního školství. Všichni víme, že důsledkem tohoto návrhu by byla likvidace nejen venkovského
školství a historicky ověřené a fungující sítě základních škol, ale
postupně venkova vůbec. Na optimalizaci podmínek fungování
regionálního školství se začne pracovat od počátku, nyní již za
účasti zástupců samospráv. Největší podíl na tomto významném
úspěchu má zejména pracovní skupina SMS ČR pro školství.
V minulých měsících bylo v rámci obrany stávající sítě škol vykonáno mnoho náročné a trpělivé práce. Všem, kteří obětovali
záchraně škol a venkova své úsilí a čas jménem členů SMS ČR
srdečně děkuji!

odpadu na skládku, protože za každou tunu umístěnou na
skládce např. při vývozu popelnic nebo velkoobjemového
odpadu platíme 1.150,- Kč. Při svozu popelnic 1x za 14 dnů
se na skládku uloží cca 4,25 t odpadů, za což zaplatíme cca
4800,- Kč. Na závěr patří poděkování všem občanům, kteří
řádně třídí odpad ze svých domácností a udržují pořádek
kolem sběrných kontejnerů.
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Události roku 1945 v naší obci

(zapsáno Jaroslavem Úlehlou, řídícím učitelem v Žalkovicích)
Text: J. Neradilová
Foto: M. Krejčí
Dne 15. března 1939 jsme smutně poslouchali zprávy
o vstupu německé armády na naše území a o okleštění hranic
státu. Když byl konán nástup německé armády proti Jugoslávii,
zastavila se jedna kolona v obci. Na zvednutí paže se zastavila
všechna vozidla a všichni vojáci naráz vystoupili. Po chvíli donesli v šálku trochu polévky, něco vypili a ostatek vylili. Bylo vidět,
že jsou drženi v ohromné kázni a při skromné stravě. Cigaret
a pomerančů měli však dosti. Se slzami v očích stál jsem u okna
a říkal jsem: „Chudáci Jugoslávci, kdyby věděli, jaká hrůza se na
ně žene!“ Tesklivě jsme poslouchali zprávy o pronikání německé
armády v Rusku. Mezitím přicházely zprávy radostné, o rostoucí
síle Anglie a USA, které počínaly ničit německé válečné továrny
a posilovaly naše naděje v obrat válečného štěstí. A pak přišel
Leningrad. Lidé se naučili mlčet a bedlivě sledovat události z rozhlasu. Zemědělské dodávky byly omezeny na nejnutnější míru.
Ve škole byl prováděn sběr kovů jen na papíře, ve skutečnosti se
neodevzdalo nic. Mosazné věci uschoval správce školy ve svém
bytě. Po převratu byla zasázena kovová písmena opět na školu,
ozdobná deska i kovové tyče z mosaze vráceny na své místo.
Rok před koncem války objevila se poprvé spojenecká letadla
na našem nebi a pak skoro každodenně. Vyučování bylo často
přerušováno pro letecké signály. Žáci se neukrývali ve sklepě,
nýbrž byli propuštěni domů. Na jaře se nastěhovalo asi 30 vojáků
do tělocvičny (třída mateřské školy). V učitelském bytě bydleli
2 poddůstojníci. Na upozornění správce školy, že je škola nová,
šetřili školu a nenechali po sobě škody. Týden před příchodem
fronty odjeli a nechali ve škole 2 kovové postele. Dne 27. dubna
po 7 hod ráno bylo bombardováno letiště v Bochoři. Vyučování
bylo ihned zastaveno. Před příchodem fronty byla zazděna okna
školního sklepa a zařízeno ve sklepě topení kamny. Všechna
okna ve školní budově byla vysazena. Při příchodu fronty se
muselo obyvatelstvo v Nové ulici vystěhovat a přebývalo 3-4 dni
ve školním sklepě na slámě. Když ruská armáda dobývala Kroměříž, pozorovali jsme z kostelní věže postup boje. Z Kojetína se
valil ohromný sloup dýmu. Hořela nafta. Místní obyvatelé a celé
okolí odváželi z chropyňského cukrovaru cukr. Od kyselovských
zahrad střílela děla proti Kojetínu. Za bojů v Kroměříži projížděla
k večeru vesnicí kolona ústupové německé armády od Břestu.
Uprostřed silnice jely vozy s raněnými, nemocnými a mladými
vojáky od 16 roků. Po obou stranách silnice šlo vojsko v zástupu.
Bledí, strhaných obličejů, svěšené hlavy, rozedrané boty, neteční,
bez zájmu. V sobotu v poledne jsme zaslechli o povstání v Praze.
Byli jsme velmi vzrušeni. Když byl vypnut elektrický proud,
poslouchalo se u Ladislava Martince na kapesní baterie.
V neděli byly boje v Břestě. Ze světlíků školy jsme pozorovali
po celý den postup boje o Břest. V příkopě ve vykopaných jamách
leželo asi 20 mužů německé zálohy. Asi 100 m před ně dopadalo
občas klubko granátů. V pondělí k poledni vystřelovali vojáci na
návsi kouřové patrony na znamení, že se mají hloučky lidí rozejít.
Z polního lazaretu v domě č. 46 mne vyhledal vojín a přímo se
mne ptal, jestli se na ně bude střílet zezadu. Odpověděl jsem

mu, že o ničem takovém nevím, ale pokud znám zdejší občany,
jsem přesvědčen, že se u nás nic takového nestane.
Do Nové ulice a okolí dopadaly občas granáty. Dopadlým
granátem byla postižena rodina Vaňharova, která stála před
domem. Zabit byl syn Vladimír, otec František zemřel cestou
do přerovské nemocnice.
V pondělí ráno jsem vyhledal vedoucího pozorovatelny, který v sobotu ve škole prohlásil plány nacismu za plně zaslouženou
zhoubu německého národa, a požádal jsem ho, aby nevyhazoval
most. Odpověděl, že to má na starosti poručík. Most byl vyhozen
ve 23 hod. Na druhý den po příchodu československé jednotky
přijel náhle cyklista s rozkazem spravit most. Celá vesnice se
shromáždila u mostu, jedni pracovali lopatami, druzí vozili dřevo. Za 1 ½ hod byl most sjízdný. Vozy ruské armády, auta osobní
a nákladní, vše spěchalo na Vlkoš za Němci. Naši lidé podávali
Rusům všude občerstvení, naši legionáři s nimi volně rozmlouvali v jejich mateřštině. Ruské vojsko bylo ve výborném stavu.
Dobře oblečené, živené. Nevcházeli do domů, ničeho nežádali.
Pohoštění přijali a s úsměvem poděkovali.
V obci byly vyvěšovány naše prapory anebo přešívány z protektorátních. Také u školy byla za zpěvu státní hymny vyvěšena
mládeží státní vlajka, kterou měl správce školy po celou dobu
války ve svém bytě. Dne 9. května byl konán průvod občanstva
obcí za účasti školní mládeže a učitelského sboru.
Z místních občanů byl během protektorátu vězněn pro poslech zahraničního rozhlasu a šíření letáků žel. zřízenec Antonín
Zelinka, a to od 1. 7. do 20. 12. 1942. Pro důvěrnictví ve straně
byl zatčen 25. 4. 1942 déle sloužící poddůstojník četař Augustin
Nosek. Byl vězněn v Brně v Kouničkách, ve Vratislavi, v Bernau
a Herpoldingu. Když byl 23. 2. 1945 propuštěn, vážil jen 48 kg.
Během okupace byla v obci snaha o utvoření místní jednotky
odboje učitelem Emilem Semerádem, který tu působil. Informace
měli rolníci Ant. Pavliček, Jos. Černošek, Boh. Ostrčil a Stan.
Klabal. Po zatčení vedoucích členů činnost odboje skončila.
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Májka
Text a foto: pořadatelé akce
V pondělí 30. dubna svobodní mládenci v naší obci již tradičně
stavěli Máj.
Akce se konala za sokolovnou za hojné účasti místních
i přespolních občanů.
Pro návštěvníky bylo připraveno bohaté občerstvení v podobě
piva, velmi oblíbených míchaných nápojů a specialit na grilu.
K tanci a poslechu nám zahrály kapely: Loodry´s forte, Day
off, Area 51, My Wave. Mezi účinkující se již tradičně rád
přidal i Jiří Novák alias Michal David.
Díky velmi příznivému počasí jsme vydrželi hlídat Májku až
do ranních hodin. Poprvé po dlouhé době nám v průběhu
měsíce nikdo Májku neukradl, a tak jsme k naší radosti mohli
uspořádat i Kácení Máje. Děti si opekly špekáčky a ti starší
poseděli u táboráku…
Výtěžek z akce byl věnován místním hasičům, fotbalistům
i fotbalistkám a také volejbalistům.

Společenská rubrika

Masopust

Jubilanti 1. pololetí roku 2012, kteří oslavili významné životní
výročí:

Text: B. Brhelová

Mojmír Štěrba, Vladimír Kutý, Jarmila Strnadová, Jiří Otáhalík,
Marie Kutálková, Petr Netopil, Vojtěch Kuba, Marie Dostálová,
Magdalena Vymětalová, Božena Netopilová.
Jubilantům blahopřejeme a přejeme pevné zdraví.
Úmrtí
† 21. 2. 2012
† 11. 5. 2012
† 16. 5. 2012
† 27. 3. 2012
† 31. 3. 2012

p. Václav Prášil (69 let)
p. Zdeněk Krpal (79 let)
p. František Vymětal (62 let)
pí. Božena Sovová (89 let)
pí. Marie Netopilová (86 let)

Narozené děti
Barbora Černošková (* 22. 4. 2012)
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V sobotu 18. února připravil náš hasičský sbor tradiční vodění
medvěda. Průvod maškar za doprovodu muziky prošel celou dědinu.
Masky byly jako každý rok nápadité a veselé. U každého domu je
čekalo bohaté občerstvení a slivovice tekla proudem. Horší to bude
příští rok, protože koncem dubna nám mráz zlikvidoval velkou část
letošní úrody. No, snáď se z nás nestanou protivní abstinenti a budou
se, jak letos, všeci dobře bavit. Večer proběhlo pochovávání basy, tentokrát netradičně žehem. Ještě, že tam byli naši hasiči a měli všecko
pod kontrolou. Co bysme si počali, kdyby nám náš kulturní sokolské
dům vyhořél, kde bysme cvičili, tancovali, hráli divadla a jinak blbli!
Ale všecko dobře dopadlo. Basa byla náležitě zapitá a večer proběhl
v dobré a kamarádské náladě, jak to na Moravě má být. Už teď su
zvědavá, jaký netradiční obřad vymyslí na příští rok, a těším se.

Žalkovický zpravodaj

„Školka očima maminek“
Děti v naší mateřské školce se určitě nenudí, paní učitelky
pro ně stále připravují nějaké aktivity, kterými si zdokonalují
svou zručnost a učí se novým věcem.
V letošním školním roce se začaly předškolní děti nově učit
hravou formou angličtinu. Učí se názvy zvířat, také barvy a další
jednoduchá slovíčka, která se jim budou určitě hodit ve škole.
Děti se také již po několikáté zapojily do výtvarné soutěže
pořádané Sdružením hasičů Čech a Moravy z Kroměříže. Děti
měly malovat hasičská auta, hasiče, požár a vše co s tím souvisí.
Mezi nejlepší malíře patřila Adélka Voznicová, která získala
1. místo v okrese a postupuje do krajského kola, 2. místo získal
Robik Vymětal a 3. místo obsadila Zuzka Zelinková. Úspěšní
malíři si pak jeli s rodiči pro ocenění do Kroměříže k hasičům,
kde si také mohli prohlédnout hasičskou zbrojnici a její vybavení.

Mateřská školka spolu se školou také každoročně na jaře
pořádá Vynášení zimy z vesnice. Průvod dětí společně s učitelkami a některými rodiči jde přes vesnici až na Moštěnku - zpívají
písničky a na konci cesty Zimu zapálí a vhodí do vody.
Další akcí, na kterou se těší děti i maminky, je již tradiční
Velikonoční dílna, kterou připravují paní učitelky. Děti za pomocí
maminek malují vajíčka a vyrábí různé velikonoční ozdoby, které
pak zkrášlují naše domovy.
Nejvíce se ale maminky těší na besídku pořádanou v květnu
ke Dni matek. Paní učitelky s dětmi připraví hezký zábavný
program. Děti pískají na flétničky, přednáší básničky, zahrají
maminkám hezkou pohádku, taky něco zatančí a na závěr dají
maminkám dáreček - hezkou fotku a květinu.
Na závěr školního roku se zase těší nejvíce děti, každý rok
jezdí na nějaký zajímavý výlet, pak je paní učitelky taky vezmou
na zmrzlinu do Říkovic a na konec je čeká Indiánský den spojený
s hledáním pokladu.
Program ve školce je určitě pestrý, děti se učí spoustu věcí,
které budou potřebovat ve škole i v dalším životě.

Dětský karneval

Velikonoční dílna

Svátek maminek

Kroužek angličtiny

Text: M. Vymětalová
Foto: Bc. Bronislava Seibertová
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Žalkovický zpravodaj

Interaktivně na malotřídní škole
Je název projektu, do kterého se naše škola zapojila v květnu 2011. Ohlédneme-li se za školním rokem
2011/2012, musíme konstatovat, že končící školní rok byl
náročný, pestrý, plný změn…související právě s čerpáním
finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost (OP VK).
V základní škole jsme školní rok začali s novými interaktivními tabulemi, které byly pořízeny z finančních prostředků z výše uvedeného OP VK. Práce na interaktivních
tabulích nás provázela po celý rok. Pro žáky bylo vyučování
jejich prostřednictvím nové, atraktivnější, přitažlivější,
zábavnější. Pro nás pedagogy to však byla velmi časově
náročná práce. Proč? Finanční prostředky čerpané z OP VK
nejsou jen určeny na novou technickou vybavenost školy, ale
mají sloužit hlavně na inovaci a zkvalitnění výuky, v našem
případě na inovaci ve výuce prostřednictvím ICT. Zavázali
jsme se během školního roku k vytvoření 120 tzv. DUMů (digitálně učebních materiálů). V praxi to znamenalo zhotovení
40 DUMů od každé z nás pro vybrané předměty prvouka,
matematika, český a anglický jazyk, dále jejich ověření ve
výuce, zaevidování do třídních knih a záznamových archů.
Práce na tzv. DUMech byla obtížná a zdlouhavá z důvodu neustálých změn v nastavených podmínkách ze strany MŠMT.
V současné době jsou naše výukové materiály odeslány spolu s Monitorovací zprávou ke kontrole na MŠMT
a čekáme, zda budou schváleny.
V novém školním roce nás čeká další etapa tvorby výukových materiálů ke zkvalitnění výuky, tentokrát v oblasti
přírodních věd (prvouky, přírodovědy, vlastivědy).

Učíme se ohlašovat požár
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Ukázka zásahové hasičské uniformy

Hasík
„Hasík“ je také název preventivního programu, jak je
z názvu patrné, tentokrát se jedná o program k požární ochraně a ochraně obyvatelstva za mimořádných situací. Za žáky
školy přijely ve dvou termínech pracovnice Sdružení hasičů
ČMS z Kroměříže, které s dětmi besedovaly a seznamovaly je se
záslužnou a obtížnou prací hasičů. Žáci mohli vidět zásahovou
hasičskou uniformu s plnou výbavou oblečenou na jedné z pracovnic. Vzpomínali, kde mohou vidět hasiče při práci. Učili se, jak
telefonicky ohlásit nehodu a požár, zopakovali si čísla tísňového
volání. Uvědomili si nebezpečí zacházení se sirkami a svíčkou.
Na několika příkladech si ukázali význam přísloví „Oheň – dobrý
sluha, zlý pán“. Prakticky si vyzkoušeli, jak uhasit oděv, který
by na nich začal hořet.
Další setkání bylo zaměřeno na nácvik evakuace při požáru
v domě a na sebezáchranu.
Obě besedy byly velmi poučné, děti si uvědomily náročnost
práce hasičů, nebezpečí požáru, ale také si prakticky vyzkoušely
chování v případě požáru.
Na tato setkání jsme navázali zapojením se do výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí, ve které se Lucie Mrázková
umístila na 2. místě.
Třetí – poslední setkání již proběhne přímo u hasičů v hasičské zbrojnici v Kroměříži.

Jak na sobě uhasit hořící oděv

Žalkovický zpravodaj

Všichni spolu
Během školního roku jsme uspořádali pro žáky hodně akcí,
které vhodně doplňovaly vyučování a naše výchovné působení. Za
zmínku určitě stojí žáky oblíbený program „Všichni spolu“. Je
to název tematického programu společnosti MADIO z Otrokovic.
MADIO je občanské sdružení, akreditovaná vzdělávací
instituce, jejímž cílem je prevence rizikového chování dětí
a mládeže ve Zlínském kraji. Právě jejich služeb jsme využili
v rámci naplňování cílů v našem Školním preventivním programu. Zaměřili jsme se na kamarádství, zdravé vztahy v třídním
a školním kolektivu, na šikanu. Děti 1. – 4. r. absolvovaly během
2. pololetí tři dvou hodinové cykly programu Všichni spolu.
Pracovnice Gabriela provedla žáky programem, kde se formou
maňáskového divadla, následnou diskusí, uplatněním zážitkové
pedagogiky a pomocí her učili spolupracovat a pomáhat si při
řešení různých úkolů.
Program byl přínosný nejen pro žáky, ale také pro nás učitele, neboť jsme mohli při různých hrách a aktivitách žáků (např.
Tajemství štěstí, Dřevožrout, Test kamarádství, Kdo chybí?, Do
vody – z vody aj.) sledovat jejich chování, reakce a aktivitu, více
poznat fungování vztahů mezi nimi a také poznat povahové vlastnosti dětí. Realizovaný program nám umožnil hledat společné
řešení problémů, které se v obou třídách – kolektivech vyskytují.
Čas vymezený pro tuto akci rychle uběhl a všichni se těší
na další pokračování a rozvíjení témat v příštím školním roce.

„Nespadnu do propasti?“- kamarádi mi pomohou

Maňáskové divadlo o kamarádství
Hra „Známe se?“

Příprava na Test kamarádství
Text a foto: Mgr. D. Tesaříková

Díky vzájemné pomoci stojí „celá škola“ na pěti židlích
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Po stopách… dálnice v Chřibech (1. díl)
Text a foto: Tomáš Hýbner, V článku byly využity informace z publikace Stavby, kterým doba nepřála, vydané Ředitelstvím silnic a dálnic.
Lidé jsou různí. S tímto tvrzením se setkáme v nejednom
literárním díle či filosofickém pojednání a mnoho myšlenkových
směrů je právě na tomto tvrzení založeno. Je ovšem zřejmé, že
tento fakt je pouze jednou stranou téže mince. Druhou stranou
této pověstné mince je fakt, že lidé jsou si v mnohém podobní či
dokonce stejní. A jednou z věcí, ve které jsou si lidé podobní, je
skutečnost, že mají potřeby. Ty jsou samozřejmě různé, ale každý
z nás je má. Mezi základní a nutné potřeby patří např. potřeba jíst
a pít, spát či odpočívat. Kromě těchto základních ovšem existují i
další, nikoli nedůležité, ovšem již nepatřící do skupiny pro život
nezbytných. K nim je možné řadit potřebu žít klidným rodinným životem, potřebu budovat pracovní kariéru a dosáhnout na
nejvyšší příčky ve společenské hierarchii nebo potřebu cestovat.
A právě tato posledně jmenovaná potřeba, která je s člověkem
spojena prakticky po celou dobu jeho existence, tvoří základní
stavební kámen prvního dílu rubriky Po stopách. V něm se totiž
čtenář může vydat po stopách jedné z našich nejvýznamnějších
a nejambicióznějších dopravních staveb, která měla právě onu
potřebu cestování výrazně usnadnit, jejíž osud byl ovšem díky dobovým okolnostem značně pohnutý a v jistém smyslu nešťastný.
Stavbou, která měla podstatně změnit místní i celostátní
dopravní poměry a cestovní podmínky, byla tzv. česká dálnice,
která měla na českém území spojovat Prahu, Brno a slovenskou
hranici, a odsud pak pokračovat dále na Slovensko a Podkarpatskou Rus, kde měla být ukončena. Jelikož i zevrubný popis
stavby a osudu dálnice v celé její délce by vyžadoval podstatně
větší prostor, článek se zaměřuje pouze na jeden její úsek, který
je nám, obyvatelům Moravy, bližší. Jedná se o tzv. trať III, vedoucí
z obce Zástřízly jižně od Kroměříže přes pohoří Chřiby (vrchy
Bunč a Brdo) až po hranici se Slovenskem. Tato trať je rozdělena
na stavební díly označené čísly 21 – 25, z nichž každý je dále dělen
do menších stavebních úseků. Trasu chřibské trati znázorňuje
přiložená mapa.
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Čtenářům jistě neušel fakt, že toto původní trasování dálnice
je značně odlišné od vedení dnešního páteřního dálničního tahu
D1, jehož trasa je již od Brna vedena severněji a území Chřibů
zcela míjí. Důvody této změny je možné najít v oblasti politické
a ekonomické, ovšem tato analýza by opět vyžadovala mnohem
více prostoru a navíc není předmětem tohoto článku. Vraťme se
proto k původní trase české dálnice.
Zahájení a organizace stavby tzv. české dálnice
O výstavbě páteřního celorepublikového silničního tahu bylo
vládou a příslušnými orgány rozhodnuto během roku 1938, ovšem
ještě před zahájením samotné stavby byla naše republika v důsledku mnichovské dohody ze září 1938 sevřena do nacistických kleští
a Třetí říši byla odstoupena značná část českého pohraničí. To
však ambiciózní stavební plány nezastavilo, neboť těleso dálnice
bylo projektováno do míst, která odstoupena nebyla. To se týká i
tratě III v moravských Chřibech. Zde je podle dobových záznamů
po dokončení detailního projektu dne 24. ledna 1939 v 7 hodin
ráno započato s předběžným kácením lesa v trase budoucí dálnice. Tyto práce jsou symbolicky zahájeny Ing. Karlem Chmelem,
se kterým se pojí i jedna malá zajímavost, a sice jeho autorství
slova „dálnice“. Byl to právě on, kdo začal tento výraz používat.
Žádný výraznější dopad na průběh stavebních prací nemá
ani další změna politického uspořádání, kterou přináší 15. březen 1939, kdy německá armáda obsazuje i zbytek našeho území
a vyhlašuje zde Protektorát Čechy a Morava. Z tohoto důvodu
se pak kromě označení „česká dálnice“ začíná používat i výrazu
„protektorátní dálnice“. Její trasa je však nezměněna. Mezitím
jsou postupně zadávány jednotlivé úseky stavebním firmám,
které tak dostávají povolení k zahájení prací na samotném dálničním tělese. První úsek na chřibské části dálnice, označený
21/1 a vedený kolem obce Střílky, je zadán 19. července pražské
firmě Ing. Frič a Ing. Branberger. Stavební úsek 21/2 na hřebeni
Chřibů k turistické chatě Bunč je zadán 6. září 1939 přerovské
firmě Ing. Beneš a spol., úsek 21/3a mezi Bunčí a obcí Kostelany
je přiřknut 20. září brněnské firmě Posista a.s. a na posledním
chřibském úseku 21/3b vedoucím k hranici zlínského okresu je
povoleno zahájit stavbu 12. září ostravské firmě Bratři Špačkové.

Žalkovický zpravodaj
Stavební správa pro celou trasu vedenou pohořím Chřiby
je umístěna v městečku Zdounky, stavební dozor pro jednotlivé
úseky pak v obci Zástřízly, na Bunči a v Kostelanech. Na prvních
3 zmiňovaných úsecích (21/1, 21/2, 21/3a) se stavba naplno
rozbíhá, ovšem již 30. března 1940 po poradě příslušných orgánů
ministr veřejných prací rozhoduje o zastavení veškerých prací
na východ od Brna, a tedy i v Chřibech. Důvodem jsou potíže
při hledání vhodné trasy na Slovensko a nebezpečí enormního
nárůstu nákladů díky obtížnému terénu, se kterými při projektování nebylo počítáno. Prvním výsledkem vzniklé situace je
rozhodnutí, že ve stavbě se bude pokračovat, ovšem jen v parametrech obyčejné silnice. Na další poradě konané 16. dubna je ale
přece jen rozhodnuto pokračovat v Chřibech ve výstavbě dálnice
v parametrech původních projektů. Stavební práce jsou zde v plné
míře obnoveny 30. dubna 1940.

mické poměry se však stále zhoršují a příslovečným posledním
hřebíčkem do rakve stavby dálnice se stává rok 1942. Na nátlak
úřadu říšského protektora je ministerstvo dopravy a techniky
nuceno 30. dubna tohoto roku nařídit zastavení veškerých prací
na dálnici. Výjimky jsou povolovány pouze v omezeném rozsahu
a týkají se pouze udržovacích prací. Ani tyto výjimky však nemají
dlouhého trvání – jejich platnost končí k 7. červenci. Na několik
let jsou tak veškeré práce zastaveny.
Již v roce 1945 se ale díky konci druhé světové války opět
mění politické poměry, Československo znovu nabývá ztracenou
svobodu a samostatnost v rozhodování. Dr. Edvard Beneš, navrátivší se z exilu, se ujímá funkce prezidenta republiky a mezi
jinými vydává dekret, kterým nařizuje dostavbu české dálnice.
Práce na jednotlivých úsecích se pomalu obnovují, totéž se týká
i dálnice v Chřibech. Zde se ke svým staveništím vrací původní
stavební firmy a provádějí zejména rekultivační a udržovací
práce, které je nutno díky nucené přestávce provést nejdříve.
Přichází však rok 1948 a další změna poměrů v republice, tentokrát opět k nesvobodnému režimu vedenému Komunistickou
stranou a jejím aparátem. Dne 8. ledna roku 1949 je vládním
usnesením převedena dostavba úseku dálnice Praha – Humpolec
do působnosti Krajským národním výborům v Praze a Jihlavě a
celý rozestavěný úsek v moravských Chřibech je z vládní agendy
vyloučen. V roce 1950 se pak již s dostavbou dálnice nepočítá
vůbec. Chřibská staveniště jsou opouštěna, hluk strojů utichá,
a tam, kde se až donedávna počítalo s hustým automobilovým
provozem, se pomalu začíná vracet původní vegetace.

Obr. 1 – Most přes Litavu
40. léta a útlum
Stavební sezóna roku 1940 se nesla ve znamení poměrně
rychle a úspěšně probíhajících prací, a to i navzdory trvalému
nedostatku dělníků. Prováděly se zemní práce, vyrovnával se
terén, připravovaly se mostní konstrukce, budovaly se propusti
a vše spělo ke konečné fázi pokládání cementobetonové vozovky. Přichází ovšem rok 1941 a s ním a s pokračujícím válečným
konfliktem přichází také řada regulačních a úsporných opatření,
které se dotýkají jak organizace a administrativy, tak i samotné
výstavby dálnice. Suroviny, stroje i pracovní síla jsou nyní vzácnější a celé národní hospodářství se stále více orientuje na potřeby
války. Dne 1. srpna 1941 přichází z vládních kruhů nařízení, které
zastavuje většinu stavebních prací na celé trase protektorátní
dálnice. V Chřibech stavební práce na všech 3 rozestavěných
úsecích zatím pokračují v plném rozsahu. Politické a ekono-

Obr. 2 – Zástřízly - most v obci

Obr. 3 – Chřiby - propust pod dálnicí
Současný stav dálnice v Chřibech
I když byla staveniště dálnice v moravských Chřibech opuštěna již před více než 60 lety, v tamních lesích a jejich okolí dodnes
stojí jednotlivé dokončené či započaté stavby. Již při prvním
letmém pohledu lze bezpochyby usuzovat na vysokou kvalitu
odvedené práce, neboť ani 60 let působení povětrnostních podmínek (a to bez jakékoli údržby!) nezanechalo na těchto stavbách
větší stopy. Konstrukce jsou zřetelné, hrany ostré, beton soudržný a hladký. To je koneckonců vidět i na několika přiložených
snímcích. První snímek zachycuje mostní konstrukci stojící mezi
stromy u obce Zástřízly, která měla překonávat místní malou
říčku Litavu (foto č. 1). Na druhém snímku je zobrazen téměř
dokončený most přes cestu přímo v obci Zástřízly (foto č. 2),
tentokrát již i s dokončeným náspem zeminy na obou stranách
mostu. Uprostřed chřibských lesů může člověk při vycházce narazit např. na podchod pro lesní dělníky, na řadu dokončených
propustí pod dálničním tělesem (např. na snímku č. 3), ale také
na most přes úzkou lesní cestu (snímek č. 4), na jehož stavbě
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Obr. 4 – Chřiby - most přes lesní cestu

Obr. 5 – Kostelany - most využívaný pro technické zázemí

byly ovšem dokončeny pouze betonové stěny. Šestý a poslední
snímek zachycuje jediné místo na celé trase rozestavěné chřibské
dálnice, které se v jistém smyslu podařilo uvést do provozu. Jedná
se o most v obci Kostelany (foto č. 5), po kterém sice automobily
nikdy nejezdily a nejezdí, jehož vnitřní prostor byl ale z obou
stran uzavřen a celý objekt dnes slouží jako stodola a technické
zázemí přilehlého obecního sběrného dvora. Přesné umístění
jednotlivých fotografovaných míst trasy dálnice je znázorněno
na mapě pomocí číselně označených bodů.

míry modifikována převládajícím světonázorem nebo momentálními politickými či ekonomickými poměry v zemi.
Když se pak tyto poměry střídají příliš rychle, výsledkem je
situace, kterou zosobňuje právě dálnice v Chřibech. Ta po všech
peripetiích spojených se změnami režimů a válečným konfliktem
zůstala zcela opuštěna a ponechána svému osudu. Krajina je
v těchto místech upravena a tyto úpravy jsou zde patrné dodnes.
Také jednotlivé stavby se zachovaly až do dnešních dnů. Tyto sice
již nemohou sloužit svému původnímu účelu a ve volné přírodě
působí poněkud zvláštně, ale svůj význam i přesto mají. Připomínají nám totiž obrovské úsilí, které naši předkové v nelehké době
a v honbě za pokrokem vynaložili, a zůstávají jedinými pamětníky
a němými svědky jejich velkolepých plánů a projektů.

Chřibská dálnice je stále živoucím důkazem toho, že cestování
je jednou z lidských potřeb, která lidskou rasu provází po celou
dobu její existence, ovšem že jde o potřebu, která je do značné

Investiční akce v roce 2012
Text: R.Pala
V letošním roce má obec naplánované 3 hlavní investiční
akce. Jednou z nich je akce Přístavba a stavební úpravy Základní a Mateřské školy Žalkovice. Cílem projektu je odstranit nepříznivý hygienický stav ZŠ a MŠ Žalkovice. Realizací
projektu přístavby jídelny a výdejny stravy, rekonstrukcí
sociálních zařízení a rekonstrukcí stávajících prostor dojde
ke zlepšení současného provozního stavu budovy a splnění požadavků vyplývajících z platných právních předpisů
pro provoz škol a školských zařízení. Dále položením nové
kanalizace odvádějící srážkovou vodu ze
střech budovy dojde k zamezení průsaků
z původní netěsné dešťové kanalizace do
základů a sklepních prostor školy. Rozpočet
na tuto akci dle projektové dokumentace
činil 2 mil. 989 tis. Kč. Na výběr dodavatele
bylo vyhlášeno výběrové řízení dle nového zákona o zadávání veřejných zakázek.
Bylo obesláno celkem 5 zájemců o zakázku.
Přihlášku do soutěže odevzdaly 3 firmy.
Vítězem soutěže s nejnižší nabídkou se
stala firma Proving, s.r.o. Hulín s podanou
nabídkou na zhotovení ve výši 2 mil. 384
tis. Kč včetně DPH. Stavební práce byly
zahájeny na začátku prázdnin a vnitřek
budovy bude předán do konce srpna. Na
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tuto akci obec získala dotaci ve výši 896 tis. Kč z Programu
obnovy venkova Zlínského kraje.
Další akcí letošního roku je akce Revitalizace hřbitova
a okolí. Cílem projektu je odstranit nepříznivý stav zeleně
hřbitova, oplocení a revitalizace zeleně okolí hřbitova. Dojde
k vydláždění hlavního chodníku, osazení laviček na hřbitově,
vysázení cca 30 vzrostlých stromů, velkého množství keřů a
trvalek. Dále se počítá se zbudováním odpočinkových ploch
s lavičkami v okolí hřbitova a tenisových kurtů.
Celkové výdaje projektu jsou dle rozpočtu projektové
dokumentace 2 mil. 30 tis. Kč včetně DPH. I na tuto akci se
podařilo obci získat dotaci ve výši 1 mil. 353 tis. Kč ze Státního zemědělského intervenčního fondu s Programu rozvoje
venkova. V době uzávěrky vydání zpravodaje
je organizováno výběrové řízení na dodavatele stavby, které podle zákona o zadávání
veřejných zakázek pro naši obec organizuje
firma MCI SERVIS , s.r.o. Zlín. Akce bude
ukončena do konce listopadu letošního roku.
V rámci revitalizace hřbitova dojde
i k restaurování pamětního kříže na hřbitově. Kříž bude restaurovat akademický sochař
Jindřich Martinák. Restaurátorské práce přijdou na 134.640,- Kč včetně DPH. I na tuto
akci se podařilo obci získat podporu ve výši
50 tis Kč z Fondu kultury Zlínského kraje.
Pokud čtenáři projeví zájem seznámit
se s podrobnějšími informacemi k těmto
investičním akcím, navštivte obecní úřad.

Žalkovický zpravodaj

Podnikání v obci – Unitrade s.r.o.
Text: T. Hýbner
Foto: archív
V předcházejícím vydání Žalkovického Zpravodaje jsme
čtenářům představili jednu z místních firem, která se úspěšně
pohybuje na trhu upínací techniky. V aktuálním čísle budeme v rubrice Podnikatelé v obci pokračovat a zaměříme se na
další firmu, která má své sídlo v Žalkovicích. Tentokrát jde o
společnost s ručením omezeným nesoucí název Unitrade. Tato
společnost se stala jedním z významných hráčů v oblasti dopravy
a své služby poskytuje zákazníkům již od roku 1991, kdy byla
založena p. Františkem Otáhalem a p. Petrem Koryčanem, kteří
jsou ve vedení firmy dodnes. Unitrade s.r.o. je zaměřena na trh
nákladní kamionové dopravy, a to jak tuzemské, tak zejména
zahraniční, přičemž v největší míře se jedná o přepravu do a ze
zemí Evropské Unie. Jednoznačně nejčastějšími destinacemi jsou
sousední Německo a Belgie, ovšem v historii i současnosti společnosti lze nalézt i podstatně vzdálenější destinace, do kterých
kamiony Unitrade jezdily a jezdí. K těm úplně nejvzdálenějším
patří Španělsko a ostrovní Anglie. Již tyto údaje svědčí o tom, že
jde bezesporu o úspěšnou dopravní společnost, která se může
chlubit širokým portfoliem domácích i zahraničních zákazníků.
Ve vozovém parku Unitrade s.r.o. nalezneme aktuálně kromě
několika menších vozů hned 15 návěsových souprav, které jsou
taženy kamiony známého švédského výrobce Volvo, kteréžto
značce je společnost věrná již od svého založení.

Podle vnitropodnikových statistik ročně přepraví řidiči
Unitrade s.r.o. v průměru cca 40 000 tun nákladu nejrůznějšího
charakteru a složení. K nejčastěji přepravovaným komoditám
patří výrobky a suroviny dále používané ve stavebnictví a průmyslu – surové i opracované železo a ocel, kaučuk, odlitky a
další produkty gumárenského průmyslu, konstrukční zařízení
a řada dalších. Kromě těchto komodit Unitrade přepravuje také
nadměrné náklady a tzv. nebezpečné věci, k nimž patří např.
různé chemikálie či granuláty. U těchto nebezpečných věcí je
důležitým momentem fakt, že se společnost při jejich přepravě důsledně drží pokynů a pravidel stanovených Evropskou
dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
(tzv. Dohoda ADR), která byla evropskými státy vytvořena již
v roce 1957 a v platnost vstoupila dne 29. ledna roku 1968. Tato
dohoda mimo jiné stanovuje podmínky balení a označování nebezpečných věcí, ale také podmínky vybavenosti vozidel, které
tyto věci přepravují. A právě tyto podmínky jsou společností
bezezbytku splněny.
I tak malá obec, jako jsou Žalkovice, může být základnou
pro velké a úspěšné firmy, které působí ve všemožných oblastech ekonomického života a lidského snažení. Důkazem tohoto
tvrzení je i právě popisovaná společnost Unitrade, se kterou se
na trhu mezinárodní kamionové dopravy musí počítat jakožto
s významným subjektem, jehož sněhobílé kamiony Volvo s výrazným modro-bílým nápisem by neměly nechávat a nenechávají
žádného oborového konkurenta chladným.

První kamion firmy Unitrade s.r.o. z roku 1991. Před kamionem stojí R. Pala, P. Koryčan a F. Otáhal
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Mořský rybolov na ostrově Hitra
Text a foto: R. Pala
V podzimních měsících loňského roku se devět občanů z naší
obce rozhodlo, že se vypraví již na pátou rybářskou výpravu do
Norska. Tentokrát byl zvolen ostrov Hitra. Jedná se o největší
ostrov Norska na jih od polárního kruhu. Ostrov má rozlohu
685 km2 a žije zde 4300 obyvatel. Ostrov je vyhlášeným rájem
rybářů, kde se dají ulovit trofejní tresky tmavé, tresky obecné
a další druhy tresek. Okolí ostrova, který omývá Golfský proud,
se prezentuje i rekordními úlovky mníka mořského a halibuta.
Lokalita byla vybrána a začalo nezbytné plánování na náročný
rybářský výlet. Po získaných všech možných informacích začala
příprava na výpravu, protože štěstí, a nejen rybářské, přeje připraveným. Hodily se i zkušenosti nabyté z předcházejících výprav.
Přes zimu proběhlo několik organizačních setkání s nezbytným
plánováním cesty a zajištěním všeho potřebného. S přibližujícím
se jarem stoupala u „účastníků zájezdu“ cestovní horečka a všichni
jsme se na daleký sever za rybami těšili.
A konečně je tu středa 25. dubna. Po nakládce potřebného
materiálu, rybářského nářadí a proviantu se v 17 hod. loučíme
s rodnou obcí a v Kroměříži najíždíme na dálnici směrem na Brno.
Před námi je 2200 km cesty autem a 150 km lodním trajektem.
Před hranicí s Německem tradičně zastavujeme ve Velemíně na
večeři. Všichni bez rozdílu si objednáváme kaloricky bohatou
večeři, a to vepřové výpečky s českým zelím, knedlíkem, které
jsme zapili Staropramenem a řidiči jen Birellem. Na chodbě
motorestu je umístěná velká mapa Evropy, před kterou se shromažďujeme a hledáme cíl naší cesty. Zjišťujeme, že ostrov Hitra
je vzdálen od severního polárního kruhu jen 2°severní šířky, což
je asi 350 km. Tak vysoko na severu jsme ještě nerybařili. Zároveň konstatujeme, že ještě velký kus cesty je před námi, a proto
ta vydatná večeře. Nasedáme do vozidel a brzy ráno přijíždíme
do německého Rostocku a naloďujeme se na trajekt společnosti
Scandlines, do kterého před námi do podpalubí natlačili celý
vlak, mnoho kamiónů a několik osobních aut. Čeká nás plavba
z Roztocku do Trelleborgu ve Švédsku. Mořskou vzdálenost 160
km při průměrné rychlosti 25 km/h zdoláváme za šest a půl hodiny. Po vylodění ve 14 hodin se vydáváme přes Švédsko směr
Göteborg do Norska přes Oslo, směr královské město Trondheim
na místo určení. Na ostrov Hitra se dostáváme podmořským
tunelem pod hladinou moře. Tunel je dlouhý 5 km. Zajímavostí
je, že Norové nové mosty a tunely zatěžují mýtným poplatkem.
Po zaplacení stavby se však již mýtné neplatí, a tak tunelem již
projíždíme zdarma, což správce naší společné kasy potěšilo. Po
několika kilometrech jízdy po ostrově ráno dorážíme do místa
našeho pobytu, které se jmenuje Dolmoy Gjesterbrygge. Je to
místo, kde je umístěn náš kemp s deseti chatkami a přístavem
pro lodě. V místě je i obydlí správce s hospůdkou a obchůdkem
s rybářskými potřebami. V místě je český správce Honza Dufek se
svou přítelkyní, kteří zajišťují servis pro rybáře. Po dlouhé cestě
trvající 38 hodin se ubytováváme v chatě, která je celá pro nás,
a obsazujeme jednotlivé pokoje. Po vyložení materiálu připíjíme
slivovicí na dobře zvládnutou cestu a přejeme si do nastávajícího
týdne „Petrův zdar.“ Honza nám předává loď a školí osádku k užívání tohoto plavidla. Jsou to velké nové lodě s výkonnými motory
o 80 – 100 PS. Lodě jsou vybaveny echoloty s GPS, což velmi
usnadňuje plavbu a rybolov na moři. Cena lodě je 750 tis. Kč. Po
zaškolení s námi Honza vyráží na moře na zkušební jízdu a předá-
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vá nám informace o místech, kde se vyskytují tresky a mníci a radí
nám „jak na ně.“ Informuje nás i o nebezpečných mělčinách a po
zkušební jízdě nám ukazuje výstavku zničených lodních šroubů.
Kontakt lodního šroubu s mělčinou vyjde na 250 Eur. Určitě si na
mělčiny dáme pozor. Po zaškolení ihned vyrážíme do průlivu mezi
ostrov Hitra a Froya a „osaháváme moře“ a zkoušíme rybářské
štěstí. Sonar mimo ostatních údajů nám ukazuje i teplotu moře,
která je jen 6°C. Shodujeme se, že případná nechtěná koupel je jen
pro trénované otužilce. První den jsou úlovky slabé, jak říkáme
jen na pánvičku, ale večer chutnají znamenitě. Čerstvá treska je
znamenitá a chutná úplně jinak než z nějakého marketu, kde je
v balení více vody jak masa. Připíjíme na zdar rybářské výpravy,
na Petrův zdar a snažíme se i udobřit si vládce moří Neptuna.
A naše přání jsou vyslyšena. Druhý den ráno vyjíždí na moře první
osádka a vrací se již s pěknými úlovky tresek.

To nás nabudilo a opanovala nás lovecká vášeň. A tak se
střídáme ve směnách na moři při rybaření a ti, co zůstávají na
chatě, připravují jídlo nebo odpočívají. Po návratu lodi z lovu se
chopíme nožů a ve filetárně ryby zpracováváme a dáváme zamrazit do mrazáků, abychom dovezli ryby i domů. Rybářské štěstí
i počasí nám celý týden přálo, až na dva dny, kdy foukal silný vítr
a byl zákaz výjezdu na moře. Ale bezpečnost je na prvním místě.
U nás doma v tu dobu byl teplota 30°C a na Hitře místy i padal
sníh, ale na toto počasí jsme byli připraveni. Chytili jsme pěkné
tresky tmavé a obecné.

Jiří Netopil a Rostislav Otáhalík s velkou trofejí
Králem lovu byl korunován Pavel Janečka, který chytil z nás
největší tresku tmavou o váze 17 kg a délce 118cm. V dané lokalitě
se chytila treska tmavá ještě o čtyři kilogramy těžší. Celý týden
probíhal v pohodě, až na jednu krátkou nepříjemnou událost,
která nás postihla na moři při návratu z rybolovu.

Žalkovický zpravodaj

Pavel Janečka a Jiří Netopil s úlovky

Josef Netopil s úlovkem

Vraceli jsme se večer z rybaření a foukal silný vítr a velké vlny
nás hnaly k pobřeží. A tu nám v blízkosti břehu zhasnul motor
a vlny nás hnaly na skálu. Mysleli jsme si, že nám došel benzin
a chystali jsme se na možnost, že narazíme na skálu a hned jsme
činili opatření, abychom zachránili loď.
Část se chopila provizorních vesel, abychom zbránili kolizi
se skalnatým pobřežím. Ostatní zjišťovali příčinu zastavení
motoru, a to jsme zjistili ihned po otevření víka s palivovými
nádržemi. Jedna umělohmotná nádrž byla splasklá a hned nám
bylo jasno. Při přepojování nádrže jeden z nás zapomněl povolit
odvzdušňovací ventil a tím v nádrži vznikl podtlak a palivo nemohlo proudit do motoru. Po povolení odvzdušňovacího ventilu
motor okamžitě naskočil a všichni jsme si oddechli. Kolize byla
zažehnána a v pořádku jsme se vrátili na základnu. Večer jsme
celou situaci vyhodnotili a konstatovali jsme, že jsme při této
situaci někteří i trošku panikařili.
Vyhodnotili jsme to přátelsky a toho, co zapomněl ventil
povolit, jsme si trochu dobírali, jelikož jako profesionálnímu

řidiči by se mu to stát nemělo, ale i mistr tesař se utne. No,
a protože jsme i trochu panikařili, museli jsme kontatovat, že
„malý hrnec nejdřív zavře.“ Týden uběhl jako voda a začali jsme
bilancovat. Co se týče úlovků, tak naše anabáze byla úspěšná
a každý z nás si chytil tu svoji rybu. Zajímavý byl i prožitek při
nákupu v jednom obchodě, kde jsme nakupovali pro své blízké
nějaké drobnosti a jeden z nás si při placení kartou spletl PIN
a nebyl schopný ho správně zadat. Pokladní to brala s úsměvem
a frontu Norů u pokladny to nechalo zcela ledově klidnou. Norové jsou velmi tolerantní. Před obchodem byla opřena krásná
nová horská kola zákazníků a samozřejmě nebyla zamknuta.
Srovnávali jsme to s naší zemí. Máme se toho proti světu ještě
mnoho učit.
Prožili jsme náročnou anabázi na dalekém severu a po týdnu
pobytu se vrátili domů obohaceni o prožité zážitky a příjemně
strávené chvíle v kamarádském soužití. A jak praví klasik: „A vo
tom to, přátelé, je!“

Účastníci rybářské výpravy: nahoře zleva – R. Vymětal, J. Jánský, R. Otáhalík, L. Dohnal
dole zleva – H. Netopil, Jiří Netopil, P. Janečka, Josef Netopil, R. Pala
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Největší akce v dějinách sokolnictví a myslivosti
Text: V. Hanák
Jako jeden z pětice delegátů, kteří zastupovali Klub sokolníků
při ČMMJ, bych se chtěl s Vámi podělit o setkání sokolníků v Arabských emirátech, které se konalo ve dnech 10. 12. - 18. 12. 2011
Toto setkání bylo největší, nejdražší, nejmultikulturnější, nejmezinárodnější, nejromantičtější, prostě událost mnoha přívlastků.
Tato akce oslavovala úspěšný zápis sokolnictví na seznam
světového kulturního dědictví UNESCO a triumfla všechno,
co sokolníci dosud viděli a zažili. Své zástupce vyslalo na tuto
velkolepou akci 80 zemí celého světa.
Spojené Arabské emiráty, rozlohou obdobné jako Česká republika, jsou federativní stát skládající se ze 7 emirátů. Již řadu
let jsou považovány za výkladní skříň arabského světa a zemí
superlativů. Dnešní civilizovanost bývá po právu přisuzována
jejich zakladateli, kterým byl šejk Zayed AI Nahyan. Čím byl pro
nás Masaryk, tím byl pro Emiráty šejk Zayed.
Samostatnou kapitolou je legendární arabská pohostinnost.
Kdo ji sám nezažil, zkrátka neuvěří. Podle Koránu se hostu či pocestnému poskytne nejméně po dobu tří dnů střecha nad hlavou
a jídlo. Hostitelé zásadně servírují asi třikrát větší porce než by
snědl člověk, takže toho vždy hodně zbude. Nehraje roli, že se
vidíte poprvé a naposledy v životě.
Naše delegace přiletěla do Emirátů pětihodinovým letem
v sobotu 10. 12. 2011.
Z letiště v Dubaji, které je nejhonosnější na světě, nás čekala
ještě dvouhodinová cesta mikrobusem do oázy Al-Ainu., kde jsme
vystoupili u hotelu a ubytovali se. Od neděle se vše odehrávalo
v poušti asi hodinu cesty od oázy Al-Ain, kde bylo vystavěno stanové městečko. Zde se odehrávaly po čtyři dny praktické ukázky
výcviku dravců. Nejatraktivnější aktivitou byly sokolnické lovy
na velbloudech. Skupiny pod vedením místních sokolníků a stopařů lovily jejich tradiční zvěř - pouštní zajíce a dropy obojkové.
Dále se zde konaly tradiční závody sokolů a chrtů, kdy majitelé
vítězného chrta nebo sokola odjížděli v nejnovějším terénním
voze v přepočtu asi za 2 mil. Kč.
Večer se u ohňů o všem povídalo, jedlo, zpívalo, hrálo a tancovalo. Největší obdiv kempujících sokolníků sklízeli naši trubači.
Samotný šéf oddělení emirátského Ministerstva kultury, kterého
přilákaly neobvyklé libé zvuky lesnic, uprosil trubače, aby zahráli
pro všechny u ohně. Pakistánští sokolníci byli tak nadšeni, že do
rytmu za zvuků fanfár tancovali a neustále se dožadovali pokračování. Jediným nedostatkem, nad kterým by si snad někdo mohl
postesknout, bylo, že alkohol se nepodával, protože v arabských
zemích je úplná prohibice s výjimkou pár hotelových barů pro
cizince. Závěrečné tři dny se přesunuly z pouště k pevnosti Jahili
v historickém městě Al-Ain. Náš český propagační stánek se nacházel hned na začátku výstavní expozice. Nepřetržité promítání dokumentů, prezentující sokolnický lov, myslivost a ochranu dravců
v naší zemi, se těšilo mimořádnému zájmu příchozích návštěvníků,
oceňujících úroveň našich sokolnických a mysliveckých tradic.
Bylo rozdáno pře půl metráků propagačního materiálu
a nejvíce na dračku šlo hlavně sokolnické pexeso.
Na základě oceňujících reakcí zahraničních sokolníků a významných VIP hostů mohu svědomitě a s jistotou říci, že naše
sokolnická výprava z malé země uprostřed Evropy v konkurenci
ostatních 80 zemí světa nezapadla, naopak byla velmi viditelná
a předvedla se jako mimořádně úspěšná.
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Organizátoři ocenili významné postavení českého sokolnictví ve světě. Na mezinárodní konferenci o sokolnictví se nám
tohoto ocenění dostalo od jeho výsosti prince Haman Al Hahyan,
prezidenta celosvětové sokolnické asociace, dále od zástupce EU,
reprezentující 7 mil. myslivců v EU, předsedy komise UNESCO,
prezidentky výboru pro myslivost v Europarlamentu a dalších
významných světově uznávaných osobností.
Naši delegaci za Klub sokolníků ČMMJ na tomto setkání reprezentovali: Dr. Ing. Bohumil Straka, viceprezident IAF - delegát
konferencí, Ing. Petr Volánek – předseda Klubu sokolníků, Mgr.
Marcela Medková – reprezentantka zahajovacích ceremoniálů,
Milan Straka – Expert na sokolnické konference a Vladimír Hanák – vedoucí národního stanu a trubač.
Můžeme být právem hrdi na to, že jsme všichni v mezinárodním porovnání uspěli a ještě jsme si přivezli spoustu úžasných
zážitků z této historicky největší akce v dějinách sokolnictví
a myslivosti. Prostě, byli jsme při tom!

Žalkovický zpravodaj

Ženská kopaná
Text: A. Netopilová
Foto: M. Krejčí
V sobotu 26. 5. 2012 se na místním fotbalovém hřišti odehrálo přátelské utkání mezi Sokolem Žalkovice a FC Babice, které
skončilo naším vítězstvím 3:2. Branky střelily Otáhalíková Lucie,
Netopilová Monika a Pisaříková Pavlína.

Od září budeme hrát meziokresní soutěž proti ženám z Napajedel, Babic, Kroměříže a Březůvek. Členkami našeho týmu
jsou: Sedlářová Nela, Netopilová Monika, Netopilová Andrea,
Kubová Veronika, Netopilová Hana, Kojetská Denisa, Kubová
Monika, Otáhalíková Lucie, Krejčí Michaela, Zapletalíková Jana,
Pisaříková Pavlína, Máčalová Andrea, Pitnerová Lucie, Koutná
Kristýna, Petříková Eva, Kavanová Simona, Dočkalíková Iveta,
Brázdilová Lucie pod vedením trenéra Antonína Vymětala.
Všechny Vás srdečně zveme na podzimní mistrovská utkání.

Ženský fotbalový tým Žalkovice: Horní řada zleva: A. Vymětal - trenér, A. Netopilová, N. Sedlářová, M. Kubová,
J. Doležel - rozhodčí, P. Písaříková, N. Topičová, J. Zapletalíková
Prostřední řada zleva: H. Netopilová, M. Netopilová, A. Máčalová, D. Kojetská, M. Krejčí, L. Otáhalíková. Ležící: V. Kubová

Pozvánka na rozloučení s prázdninami
T. J. Sokol Žalkovice ve spolupráci s OÚ Žalkovice
připravuje na sobotu 1. září
rozloučení s prázdninami pro děti i dospělé.
Proběhne tradičně na místním fotbalovém hřišti.
Chystáme bohatý program.
Například bublinkovou show, diskotéku s DJ „Pavoukem“, malování na obličej, různé hry,
soutěže a jiné atrakce.
Bohaté občerstvení bude připraveno v bufetu.
Srdečně vás již nyní zveme a zároveň se obracíme s prosbou o pomoc při zajištění
tohoto zábavného dne.
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Květnové tenisové čtyřhry mužů v Žalkovicích
Text a foto: M. Kavanová
Tenisté na amatérském tenisovém okruhu nejen z okolí Kroměříže začínají letní tenisovou sezónu turnajem čtyřher mužů
v Žalkovicích. I letos tomu nebylo jinak. Velká změna pro všechny
byla hlavně v okolí tenisových kurtů, kdy začala příprava projektu
Revitalizaci zeleně na hřbitově a jeho okolí, který jistě, jak všichni
upřímně věříme, přinese zkvalitnění prostředí, které společně
využíváme. Celý projekt je pojat komplexně tak, aby dané území
působilo kompaktním a příjemným dojmem.
Na turnaj bylo přihlášeno dvanáct dvojic, dorazilo jich jedenáct, které byly doplněny na poslední chvíli přítomnou dvojicí,
aby se lépe skládaly skupiny. Velmi pozitivní byl fakt, že po
větrném a na výši teplot docela skoupém týdnu se sobotní den
ukázal jako bezvětrný, slunečný s velmi příjemnými teplotami.
Jako vždy panovala příjemná, přátelská atmosféra, která se pouze
na kurtu měnila ve snahu o vítězství. Výkony jsme mohli vidět
opravdu velmi kvalitní a vítězové museli předvést svůj maximální
tenisový um. V letošním roce se podařilo dvojici P. Dostál a M.
Zavadil z Břestu obhájit své vítězství z loňského roku. Stříbro si ze
Žalkovic odvezla do Kroměříže dvojice P. Manďák a J. Kolář a na
bronzový stupínek dosáhli V. Hejč a R. Dillenz (Zlín – Kroměříž).

Boje nad zelenými stoly
Text a foto: T. Šimíková
Naše TJ Sokol ve spolupráci se ZŠ v Břestě uspořádala dne
4. dubna 2012 turnaj ve stolním tenise. Zúčastnilo se ho celkem
22 hráčů a zastoupeny byly také děti od nás ze Žalkovic. Hráli
jsme systémem „každý s každým“, a tak boje byly urputné.
První místo si vybojovali tito hráči - Aneta a Ladislav
Olšanští z Kyselovic a Lucie Otáhalíková a Michal Kavan ze
Žalkovic.
Na druhém místě byli - Michaela Olšanská, Marta Navrátilová - obě ze Žalkovic, dále pak Aleš Řikovský ze Skaštic
a Roman Máčala z Kyselovic.
Třetí místo obsadili - Eliška Balcárková z Kyselovic, Jan
Franěk ze Žalkovic, Helena Bulejková ze Skaštic a Patrik
Janovský z Břestu.
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Velkým překvapením se stalo třetí místo, které získali L. Dillenz
a M. Kavan, dvojice, která nastoupila pro neúčast jiné dvojice.
Přestože věkem ještě zdaleka nedosáhli dospělosti, podařilo
se jim s dospělými tenisty držet krok více než dobře a být jim
důstojnými soupeři. Jejich úspěch nás těší o to více, že i když
dnes hrají tenis za registrovaný tenisový klub, oba byli účastníky
našich tenisových turnajů mládeže v době, kdy s tenisem začínali.
Poděkování patří sponzorům akce firmě PNEU PLUS s. r. o.
a firmě Mont-Kovo s. r. o.

Dne 20. dubna jsme se zúčastnili otevřeného župního
turnaje župy Hanácké v Kroměříži. Nad zelenými stoly
tentokrát bojovalo celkem 26 hráčů. Také z tohoto turnaje
jsme si dovezli do naší sokolské jednoty medaile. V kategorii
starších žaček si vybojovala 2. místo Kristýna Netopilová
a Marta Navrátilová v kategorii dorostenek dosáhla stejného
umístění.
Ještě jednou všem moc blahopřejeme a děkujeme za
vzornou reprezentaci našeho Sokola.
Stolní tenis má v naší vesnici tradici již několik desetiletí,
vychoval mnoho hráčů, kteří si s pálkou v ruce do dnešních
dnů rádi zasportují. Tuto tradici chceme zachovat, a proto se
obracíme s výzvou na vás na všechny - hledáme nové trenéry
mládeže, kteří naváží na dlouholetou trenérskou činnost
Jiřího a Taťány Šimíkových. Věříme, že se najde někdo, kdo
převezme tuto štafetu a vychová nám další župní přeborníky
pro roky příští.

Žalkovický zpravodaj
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