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Adventní zamyšlení
Mluvíme-li o době adventní, má tato
doba smysl jenom jako čas, který směřuje k Vánocům, kdy si připomínáme
narození Ježíše Krista. Dnes už se to
možná mnoha lidí tak nedotýká – slavíme především Vánoce. A ty někdy dávají člověku pořádně zabrat – „už aby
bylo po Vánocích“ můžeme často mezi
lidmi slyšet.
Co nám říkají svátky narození Ježíše
Nazaretského, o němž mnozí věří, že to
byl sám Bůh, který se pro nás stal člověkem?
Vánoce, ale svátky vůbec, jsou dny,
kdy se můžeme a máme věnovat tomu,
na co ve všední dny nemáme dost času.
To neznamená dohánět všechny resty,
či svátky prospat. Ptal jsem se jednou
dětí v náboženství, jak by chtěly prožít
sváteční den. V odpovědích byla zmínka o bohoslužbě, o dobrém jídle, o odpočinku po obědě… Ale co jsem tam
vnímal jako nejdůležitější, by se dalo
shrnout: Být spolu s rodinou.
Svátky, a nejenom vánoční, jsou příležitostí mít více času věnovat se druhým, být s nimi, popovídat si s dětmi,
hrát si s nimi, číst si, jít na procházku,
zkrátka být spolu.
Možntá, že nechuť, s níž se někdy
mluví o svátcích, pramení z toho, že už
vůbec nedovedeme být spolu. I v tom
nám mohou Vánoce otevřít oči pro realitu. Ježíš přece přišel, aby v tomto
světě byl s námi. A to bych Vám všem
chtěl do doby adventní popřát – abyste o Vánocích prožili radost ne ani tak
z dárků, ale z blízkosti druhých.
P. Jiří Putala, administrátor
římskokatolické farnosti.

www.zalkovice.cz
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Informace ze zasedání Rady obce
Žalkovice za druhé pololetí roku 2007
Žádost školy o finanční
příspěvek na vybavení školy

• Rada obce schválila ﬁnanční příspěvek
na vybavení školy ve výši 100.000,- Kč.
• Rada obce schválila rozpočtovou změnu, týkající se vybavení školy.

Odsouhlasení závěrečné faktury
na opravu požární zbrojnice

• Rada obce odsouhlasila a schválila
závěrečné faktury na opravu hasičské
zbrojnice se skutečně provedenými
pracemi.

Žádost Ing. Jany Obdržálkové
o vyčištění odpadového stoku

• Rada obce projednala žádost Ing. Jany
Obdržálkové o vyčištění odpadového
stoku a zadala starostovi obce podat
žádost na Správu zemědělských vodních toků o vyčištění stoku. Dále bude
posouzen stav mostku přes tento tok
u kurníků.

Projednání zadání projektu na
výstavbu budovy OÚ

Vydání Žalkovického zpravodaje

• Rada obce projednala a schválila
předložený konečný návrh Žalkovického zpravodaje, určeného k tisku
a distribuci do domácností.

Dokončení oplocení areálu
tenisových kurtů

• Rada obce projednala a schválila dokončení oplocení areálu tenisových
kurtů, části sociálního a technického
zázemí.

Výstavba parkoviště u obecních
bytů

• Rada obce projednala a schválila na
základě vypracovaného projektu, zahájení výstavby parkoviště u obecních bytů.

Kulturní akce pro seniory

• Rada obce pověřila pí B. Brhelovou,
zajištěním kulturní akce, pořádané
pro seniory obce.
• Rada obce projednala a schválila
přípravu a zajištění kulturní akce
pro seniory a to na pátek 9. 11. 2007
v 17.00 hod. v místní sokolovně.

• Rada obce, rozšířená o členy Zastupitelstva, projednala a odsouhlasila
zadání projektu na výstavbu budovy OÚ.
Odsouhlasení finanční částky

Odprodej pozemku p. Luzarovi

• Rada obce schválila odprodej pozemku p. Luzarovi na výstavbu celoročně obyvatelné chaty. Jedná
se o pozemek u tenisových kurtů,
pč. 44/1.

Opravy chodníků v obci

• Rada obce schválila provedení oprav
chodníků a vjezdů v obci.

Hasičskému sboru Žalkovice

• Rada obce odsouhlasila finanční
částku HS, za účelem reprezentace
obce na přehlídce HS v Přibyslavi.

Schválení zakoupení radlice
za účelem zimní údržby
komunikací

• Rada obce projednala a odsouhlasila zakoupení radlice a závěsu na ni, za účelem zimní údržby komunikací v obci.

Výsadba parku

• Rada obce projednala a schválila výsadbu parku u prodejny potravin, dle
připravovaného projektu, s výjimkou
zachování vzrostlých smrků.

Kácení přestárlých stromů
u tenisových kurtů

• Rada obce projednala a schválila, na
základě doporučení odborného posudku, pokácení přestárlých stromů
u tenisových kurtů v počtu 10-ti kusů
a novou výsadbu v počtu 30-ti kusů
nových stromů.
• Rada obce projednala a schválila kácení
přestárlých stromů u tenisových kurtů
a tří přestárlých smrků v parku. Kácení a odklizení provede ﬁrma Chornik.

Výsadba parku Svrčín

• Rada obce projednala a schválila provedení výsadby v parku a Svrčíně, kterou
provede, dle nejvýhodnější nabídky,
ﬁrma A + K Zářičí, do konce letošního
roku.

Zajištění programu při
slavnostním rozsvícení
vánočního stromu

• Rada obce projednala a schválila zajištění programu při slavnostním
rozsvícení vánočního stromu v obci
a stanovila termín na 16. 12. 2007.

Řešení problému parkování
nepojízdných vozidel
na veřejném prostranství

• Rada obce projednala parkování nepojízdných vozidel na obecních pozemcích,
zejména na zelených plochách, a tím
znemožnění provádění jejich údržby
a na chodnících, kde omezují chodce.
Rada obce pověřila starostu, aby učinil
příslušná opatření, jednak vyhlášením
v obecním rozhlase a osobním projednáním s dotyčnými osobami.

ŠTĚDROVEČERNÍ BOHOSLUŽBA V ŽALKOVICÍCH
bude sloužena dne 24. 12. 2007 ve 20 hodin
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Posuďte sami
Text a foto: Radomír Pala
V minulém vydání našeho zpravodaje vyšel obšírný článek: „Jak správně
třídit odpady“. Na snímku z letošního
listopadu ale vidíme pravý opak tohoto
návodu, jak si někteří občané představují likvidaci nepotřebných odpadů ze
svých domácností dle svého. V okolí
kontejnerů u bývalého obchodu Jednoty to občas vypadá jak na pořízené foto-

grafii. Odpad odloží tak, že ho nevytří- na kontejnerech, které nás nabádají, co
děný pohodí za kontejnery způsobem: do kterého kontejneru patří.
„Po mě potopa, však to někdo uklidí.“
Na závěr si dovoluji vyjádřit svůj názor,
Lze zde vidět fritovací hrnec, gumové že já osobně silně pochybuji o tom, že taholínky, zbytky čalounění a náhrad- koví občané v naší obci žijí!
ních dílů z automobilů, zahradní hadice
To, co na fotograﬁi vidíme pravděpodoba další odpad, pro které kontejnery na ně způsobil někdo cizí, kdo asi ve spěchu odtříděný odpad nejsou určeny.
ložil odpad tímto způsobem. Jsem přesvědTo, co je v kontejnerech na tříděný čen, že v naší obci žijí jen pořádkumilovní
odpad, stojí také za zmínku. Někteří kulturní lidé, kteří chtějí mít kolem sebe
občané nepoznají plasty od skla, papír zdravé, pěkné a uklizené životní prostředí.
od plechovek, nebo jsou negramotní Pokud si myslíte, že se mýlím, tak si znovu
a nejsou schopni přečíst názvy popisů přečtěte nadpis tohoto článku a...

Generální rekonstrukce varhan v kostele

jednak samotné věřící, dále ostatní občany Žalkovic a jiné možné dárce, kteří by chtěli a mohli přispět na dobrou
věc.
Možností jak přispět je několik. Číslo účtu ŘKF Žalkovice je
141 884 13 89/0800. Na tento účet lze
zaslat jakoukoliv částku, kterou se rozhodnete darovat. Pro anonymní dárce budou v kostele umístěny kasičky.
Pokud by nás chtěl podpořit i některý
z podnikatelů, na přijaté dary bude vystaveno p. farářem potvrzení pro odečet z daní.

Dne 18. 5. 2007 byla docentem Petrem řešením. Zvolena byla proto varianta
Plachým provedena organologická pro- druhá, dražší, ale účinnější. Co zahrnuhlídka varhan zdejší farnosti, při které je? Varhany již byly odvezeny do varhabylo zjištěno, že nástroj je silně napaden nářské dílny ﬁrmy pana Ivo Roháče, kde
červotočem, zanesen prachem, nečisto- proběhne ozáření kobaltovým zářením
tou s míšky a membránami na pokraji ži- v radiační komoře a odborné repasování
votnosti. Pastorační rada farnosti pod ve- anebo výměna všech dílů nástroje včetdením p. faráře hledala cestu, jak situaci ně klaviatur, píšťal, skříně, prospektu
vyřešit, protože varhany do kostela patří apod. Předpokládaná cena opravy je
a nelze čekat, že se najde mecenáš, který 400.000,- Kč, životnost nástroje se proby zaplatil opravu nebo koupil varhany dlouží o minimálně 60 let. Plánovaným
nové. Nechat varhany svému osudu a do- termínem dokončení rekonstrukce je
pustit tak jejich deﬁnitivní zchátrání by duben 2008. Zájemcům o bližší informabylo nezodpovědné. Doc. Plachý navrhl ce na dotazy rád zodpoví pan farář nebo Děkujeme Vám předem za přízeň
dva způsoby rekonstrukce. První způsob kterýkoliv člen farní rady.
a těšíme se na setkání se všemi
by byl levnější, nástroj by byl uveden do
Vzhledem k tomu, že částka na koncertě, který plánujeme
uspokojivého stavu za asi 100.000,- Kč, 400.000,- Kč je pro farnost Žalkovice na květen příštího roku.
ale varianta by byla pouze krátkodobým poměrně vysoká, chtěli bychom oslovit Členové farní rady Žalkovice
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Zkušenosti z likvidace ohnisek ptačí chřipky
v Pardubickém kraji – máme se bát ptačí chřipky?
Zpracoval: Ve spolupráci s Krajskou
veterinární správou pro Zlínský kraj
Tajemník Krizového štábu Zlínského
kraje Ing. Karel Malinovský
V červnu 2007 byla v Pardubickém kraji
téměř současně potvrzena dvě ohniska vysoce patogenní aviární inﬂuenzy
– chřipky ptáků. Ohniska nákazy vznikla v obci Tisová a v obci Nořín, v obou
případech se jednalo o velkochovy. Postiženo bylo 6 000 krůt v hospodářství
Tisová a 28 000 brojlerů v hospodářství
Nořín. Na likvidaci ohnisek ptačí chřipky se podílely složky Integrovaného záchranného systému Pardubického kraje.
Utrácení drůbeže a asanační práce řídila
Bezpečnostní rada Pardubického kraje.
V první fázi starostové obcí informovali občany o vzniklé situaci, poté došlo
Policií ČR k uzavření velkochovů a bylo
zahájeno utrácení drůbeže. Nařízením
Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj byla vymezena ohniska a dále
dvě pásma: ochranné pásmo (poloměr
3 km) a pásmo dozoru (poloměr 10 km).
V ochranném pásmu byla utracena veškerá drůbež a ostatní ptáci chovaní v zajetí,
v pásmu dozoru byla stanovena přísná
pravidla pro chov a pohyb drůbeže a ke
sledování zdravotního stavu drůbeže.
Samotné utrácení drůbeže v hospodářstvích bylo provedeno ve speciálních
kontejnerech pomocí plynu oxidu uhličitého. Utrácení drůbeže a ostatních ptáků chovaných v zajetí u drobnochovatelů
bylo v nezbytném rozsahu provedeno
injekčně.
V Žalkovicích je v hospodářství Lukrom, s. r. o. chováno přibližně 23 000
kusů drůbeže. Přestože vznik ptačí
chřipky je při dodržování hygienických
opatření velmi málo pravděpodobný,
nelze toto riziko nikdy vyloučit. Co by
to znamenalo pro obyvatele Žalkovic
a okolních obcí?
Situaci by řešil Krizový štáb Zlínského kraje a Krizový štáb města Kroměříž
ve spolupráci se starosty obcí. Krajská
veterinární správa pro Zlínský kraj by
vymezila ohnisko a ochranné pásmo,
které by zasahovalo obce Žalkovice, Říkovice a Břest. V těchto obcích by byla
veterinárními pracovníky veškerá drůbež a ostatní ptactvo utraceno a majitelům by byly v souladu s veterinárním
zákonem poskytnuty ﬁnanční náhrady
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nákladů a ztrát. Drůbež v ohnisku – hos- mácího kontaktu s inﬁkovanou drůbeží,
podářství by byla utracena a neškodně nízká úroveň hygieny bydlení, stravovazlikvidována Hasičským záchranným cí návyky spočívající v konzumaci syrové
sborem a Armádou České republiky za krve mnohdy inﬁkované drůbeže.
odborného dozoru Střediska pro likviVzhledem k tomu, že životní styl naší
daci nebezpečných nákaz v Brně a pra- populace je krajně odlišný, je riziko lidské
covníků Krajské veterinární správy pro infekce minimální a téměř nulové. PřesZlínský kraj.
to při likvidaci drůbeže používají všichni
Dále by bylo vymezeno pásmo dozoru, záchranáři ochranné pomůcky a je jim
které již zahrnuje více obcí, např. i Hole- podáváno antivirotikum, např. Tamifšov, Kroměříž, Hulín, Chropyni atd. (viz lu. Při likvidaci ohnisek ptačí chřipky
mapa). V tomto pásmu dozoru by byl na- v Maďarsku, Anglii, Francii a v Německu,
řízením Krajské veterinární správy pro stejně jako v Pardubickém kraji, k infekci
Zlínský kraj stanoven režim, který např. nedošlo.
zakazuje chov veškeré drůbeže ve volnosVedle povodní a úniku nebezpečných
ti, zakazuje přemísťování a rozmetávání chemických látek do životního prostředí
použité podestýlky, zakazuje pořádání je vznik ohniska ptačí chřipky jedním
výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných z rizik, které mohou ohrozit občany Zlínsvodů a veřejných vystoupení drůbeže ského kraje. Nikdo si nepřeje, abychom
nebo ostatního ptactva chovaného v za- tuto mimořádnou událost museli řešit,
jetí apod. Tímto způsobem by bylo ohnis- ale zcela vyloučit ji nemůžeme.
ko ptačí chřipky zlikvidováno.
Při případné likvidaci ohniska ptaČastou otázkou je problém přenosu čí chřipky bude rozhodující otevřenost,
ptačí chřipky na člověka. Dosavadní rychlost při informování veřejnosti
případy lidských onemocnění a úmrtí, a dobrá spolupráce orgánů státní sprák nimž došlo v Jihovýchodní Asii, jsou vy a samosprávy se všemi zasahujícími
ovlivněny životním stylem tamní popu- složkami a aktivní přístup a pochopení
lace – to znamená sdílením úzkého do- ze strany obyvatelstva.
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Kdo byl žalkovický rodák Jan Ohéral?
Text: PhDr. Jitka Zezulová
Nelehký životní úděl byl dán do vínku
novináře a národního buditele Jana
Ohérala, který se narodil 21. září 1810
v Žalkovicích v rolnické rodině. Studoval nejdříve na piaristickém gymnáziu
v Kroměříži, poté na ﬁlosoﬁi v Olomouci a v Brně. Pro nedostatek ﬁnančních
prostředků svá studia nedokončil. Od
roku 1828 byl písařem u brněnského
nakladatele Jurendy. Od roku 1830 byl
redaktorem německého kalendáře, vycházejícího v Brně – Mährischer Wanderer (Moravský poutník) a od roku 1838
pak byl redaktorem německého týdeníku Morawia. V té době neexistovaly na
Moravě ještě česky psané noviny. Ohéral
patří k prvním českým národním buditelům na Moravě – udržoval čilé písemné kontakty s českými buditeli – Braunerem, Klácelem, Rettigovou, Šafaříkem
a dalšími. Svědčí o tom korespondence,
zabavená v jeho brněnském bytě při domovní prohlídce rakouské policie v roce
1840.
Přátelské vztahy ho pojily i s moravským buditelem Matějem Mikšíčkem
(1815 – 1892), který na Jana Ohérala ve
svých pamětech, uložených v Moravském zemském archivu v Brně, vzpomínal. Například uvádí, že Ohéral udržoval s Žalkovickými ve 30. a 40. letech
19. století dobré vztahy: „…Kdykoliv ho
navštívili bratři a přízeň jeho v Brně, jsouce
oděni v spravedlivý kroj hanácký, to on s nimi po Brně vždycky parádil, seznamoval je
s každým známým Slovanem, chodil s nimi
do kavárny a do všech veřejným místnostech, vůbec on se svou přízní hanáckou vychloubal, byl na ni hrdý a pyšný. Z těchto
informací se dovídáme, že Ohéral jezdil do své rodné obce i se svými přáteli
a udržoval s Žalkovickými dobré vztahy,
zvláště s rychtářem Josefem Bradíkem.
O jeho velkém zájmu o rodnou obec
svědčí i to, že se podílel (snad byl iniciátorem) na založení tamní knihovny,
jedné z prvních na celé Moravě. Rok jejího vzniku přesně neznáme – asi rok
1832 – a byla veřejná. Dokonce víme,
že knihovnu tvořilo 50 knih o 85 svazcích a v plánu bylo shromáždit 300 knih
v této knihovně. Peníze na knihy pocházely ze sbírky, pořádané žálkovickými
sedláky. Výběr knih prováděl právě Jan
Ohéral, který snad jako první přeložil
Babičku Boženy Němcové do němčiny.

Při další policejní prohlídce jeho brněnského bytu roce 1843 se našly podklady
k činnosti knihovny i to, že byla uložena
v Žalkovicích u rolníka Jana Bartáka.
Samozřejmě i tam byla provedena pečlivá policejní prohlídka, nenašly se žádné
zakázané knihy, byly tam např. Květy,
Pražské noviny, knihy Hankeho, Chmelenského, Šafaříka, Klácela aj. V hlášení
z této prohlídky se dočteme: „Ačkoliv
shledávám ke svému uspokojení, že knihovna neskýtá nic nezákonného, uznávám, že
nebude zbytečné tuto knihovnu mít nenápadně pod dozorem…“
Tato knihovna byla vzorem pro zakládání knihoven v širokém okolí – např. ve
Kvasicích.
V revolučním roce 1848 byl Ohéral
zvolen říšským poslancem Ústavodárného říšského sněmu v Kroměříži, a to za
Přerovsko. Na kroměřížském sněmu se
setkal s významnými osobnostmi českého národního života – uveďme Františka
Palackého, F. L. Riegra, Frant. Braunera
a celou řadu dalších. Samozřejmě se setkával i s poslanci, zastupujícími země
rakouské monarchie, ale i s národními buditeli Kroměříže a blízkého okolí
– např. Františkem M. Lorencem, Danielem Slobodou, Františkem Skopalíkem
atd.
Výsledky tohoto sněmu a další vývoj
situace v rakouské monarchii a zejména
postoje českých představitelů Ohérala
zklamaly a přestává si s mnohými představiteli národního obrození na Moravě
rozumět. Odchází do Prahy, kde je redaktorem časopisu Prager Morgenpost.
Jeho pražský pobyt je poměrně krátký
a opět se stěhuje – tentokrát do Vídně.
Jisté je, že se rozešel s národními
buditeli a byl označován za odrodilce.
Nesdílel jejich představy a názory na
mnohé problémy. Mikšíček ve svých
pamětech uvádí: „Kdykoli chtěli ohnivější
vlastenci prohlašovati Ohérala za odrodilce, zpíral se Mírovít (tak si říkal ve svých
pamětech M. Mikšíček) a říkával: Dejte si
pokoj, znám celou přízeň jeho, znám na své
oči celé Žalkovice, za to vám ale stojím, že
v Žalkovicích nerodí se naprosto žádní odrodilci.“ Rozhodující jistě nebylo, že psal
německy. Vždy smýšlel česky a české
myšlence obětoval i své dobré zajištění,
které mu skýtalo místo redaktora v brněnských, německy psaných novinách,
kalendáři. V 50. letech 19. století se plně
věnoval českým novinám – Týdeníku

a také se aktivně zapojil do politiky – byl
přece zvolen i říšským poslancem...
Jaký byl Jan Ohéral člověk, je poměrně složité zjistit. Celý život se potýkal se
značnými ﬁnančními těžkostmi, částečně to bylo dáno jeho nedůsledností při
řešení ﬁnančních záležitostí, snad i liknavostí a sklonem k bohémskému způsobu života.
Nedostatek peněz jistě ovlivnil jeho
pohled na svět i jeho rodinný život. Zajímavé je, že podle Mikšíčkových pamětí,
se Ohéral často zabýval možností emigrace do Ameriky, k níž se nikdy neodhodlal. Přesto napsal o vystěhovalectví
do Ameriky několik článků a snad se
podílel na organizaci společnosti pro
vystěhovalectví v Čechách a na Moravě,
a to hlavně do Texasu. Za to jeho jediný
syn Mojmír do Ameriky odjel, aby se za
čas opět vrátil.
Život Jana Ohérala se uzavřel 22. července 1868 ve Vídni, kdy podlehl mrtvici.
Na závěr lze konstatovat, že jistě nebylo
zdaleka o Janovi Ohéralovi napsáno
vše a nebyl objektivně zhodnocen jeho
význam. I tak patří k nejvýznamnějším
žalkovickým rodákům a nejen žalkovickým...
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Historie mateřské školy v Žalkovicích
Text: Taťána Šimíková
Zdroj: Publikace k 60. výročí postavení
nové školní budovy
Nedílnou součástí historie školy v Žalkovicích, která byla stručně vyjádřena
v 1. vydání Žalkovického zpravodaje,
je předškolní výchova dětí v mateřské škole. V době uzavření malotřídek
v letech 1975 až 1991 se stala mateřská škola nositelkou tradice školství
v Žalkovicích. Zásluhou nepřetržitého
provozu školky nebyla budova zdevastována, naopak, byly provedeny úpravy a modernizace budovy. Neméně
významný byl i vliv na udržení kolektivního povědomí přináležitosti dětí
k obci. Historie mateřské školy navazuje na původní útulek dětí, zřízený
pro ohlídání dětí přes špičkové práce
v zemědělství. Dnem 15. října 1945
byla oficiálně zřízena mateřská škola
ve školní budově a to v místnosti, která byla do té doby využívána jako tělo-

Církevní školy
Text: otec Pavel Stuska
Základním posláním církve je evangelizovat, to je ohlašovat všem radostnou
zvěst spásy, a křtem plodit nová stvoření v Kristu a vychovávat je, aby žila
vědomě jako Boží děti. Proto církev od
dávných dob zakládá školy budované
na harmonickém spojení víry, kultury
a života. Stát zajišťuje přiměřenou školní výchovu mládeže, ale nemá na výuku
monopol. Rodiče, kteří dali život dětem,
mají nezcizitelné právo na jejich výchovu a svobodnou volbu při výběru školy.
Církev má právo při plnění svého
učitelského úřadu svobodně zakládat
a řídit školy jakéhokoliv druhu a stupně, aby mohla nabídnout formaci v duchu evangelia. Křesťanská výchova má
být dostupná všem křesťanům, kteří
se novým zrozením z vody a Ducha
Svatého – svatým křtem – stali Božími dětmi. Církevní školy však nejsou jen pro věřící. Jsou otevřeny pro
všechny, kteří mají zájem o hodnoty,
jež se tu nabízejí. Důležitost církevního školství zdůrazňuje II. vatikánský koncil v deklaraci o křesťanské
výchově – Gravissimum educationis
(28. 10. 1965).
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cvična. První učitelkou se stala Marie
Kočišová, podřízena byla správě ředitele školy. Od školního roku 1953 – 54
docházelo průběžně ke změnám obsazení učitelek. Postupně se zde vystřídala Ludmila Lasovská-Plíšková, v letech 1955 až 1958 Jiřina Bazalková
a v letech 1958 až 1967 Anežka Volková. Od roku 1964 byl zřízen v mateřské
škole celodenní provoz, správa mateřské školy se osamostatnila a ředitelkou byla jmenována Jiřina Bazalková. Původně byl provoz bez možnosti
stravování dětí, v následujícím roce
byl zorganizován dovoz stravy pro
děti ve školce z Břestu. V následujících
letech se postupně střídalo personální obsazení. V roce 1967 se učitelkou
stala p. Jedličková, kterou vystřídala
v roce 1973 p. Pektorová. Další změna se udála po roce, kdy se učitelkou
stala Květoslava Míchalová. V roce
1977 odešla ředitelka Jiřina Bazalková do důchodu a novou ředitelkou byla
Bezprostředně po roce 1989 z iniciativy věřících pedagogů i rodičů Arcibiskupství olomoucké zřizuje církevní
školy a postupně se snaží obnovit síť
církevních škol, které byly zrušeny totalitním režimem. Církevních škol je
ve srovnání s dobou před rokem 1948
málo – dnes v arcidiecézi 9, v ČR kolem 75 – dříve kolem 250. Ale už dnes
jsou na nadprůměrné úrovni a přinášejí krásné ovoce. Hmatatelný je rozdíl
v jejich atmosféře, mimoškolních aktivitách i v přátelských vztazích mezi
studenty a profesory při zachování
přirozené hierarchie. Jejich udržení
a další rozvoj jsou jedním z hlavních
úkolů centra, které vede i věřící v laické veřejnosti k podpoře církevního
školství.
Na každé církevní škole se mimo
studium nabízí studentům také duchovní program. Jestli nevíte, co si
pod tímto názvem představit, zvu vás
k vysvětlení do světa rostlin.
Rostlina ke svému úspěšnému růstu do krásy a užitku potřebuje vhodné prostředí. Vhodným prostředím je
například půda, živiny, voda, ale také
teplo a světlo. Chybí-li něco z uvedeného, rostlina se plně nerozvine, může
živořit, dokonce i uvadnout.
Tento krátký příměr můžeme vyložit následovně: Naši studenti jsou jako

jmenována Jana Vránová. Současně
do školy nastoupila na místo učitelky
Jana Neradilová. Velký počet dětí v letech 1983 – 84 si vynutil zřízení další
třídy a přijetí další učitelky Věry Skopalové. Provoz školky převzalo JZD
Rozvoj Hulín a škola byla na náklady
správce plynofikována. Druhá třída
mateřské školy byla v roce 1987 zrušena pro úbytek dětí a ředitelka Jana
Vránová odešla. Novou ředitelkou byla
jmenována Jana Neradilová, učitelkou
zůstala Věra Skopalová. Od roku 1990
přešla mateřská škola do správy obce.
Od roku 2003 řízení mateřské školy přechází pod jednoho ředitel, takže
ředitelkou ZŠ i MŠ se stává Mgr. Eva
Bednaříková a po ní současná ředitelka
Mgr. Dagmar Tesaříková. Ve školním
roce 2005/2006 dovršuje paní Jana
Neradilová důchodový věk, ale zůstává
ve zdejší školce vyučovat na částečný
úvazek. Mateřská škola se zapojuje do
řady akcí, v poslední době často zaměřených na ekologická témata. V současné době ji navštěvuje 28 dětí.
ony rostliny, pedagogové a vychovatelé
se snaží rostlinám dodávat vše potřebné k intelektuálnímu a osobnostnímu
růstu. To je ona vhodná půda, živiny,
voda atd. Ale také nezapomínají na
ono světlo a teplo, a tím je myšlen duševní a duchovní růst.
Snaha o duchovní a duševní růst je
především doménou učitelů náboženské výchovy a kněze, kterému se říká
školní kaplan. Hodiny náboženské
výchovy jsou zařazeny do vyučovacího bloku a jsou součástí všeobecného
vzdělání studentů školy.
Všechny nabízené duchovní věci
jsou ryze dobrovolné, neboť víra je dar,
který člověku nemůže být vnucován.
Cílem tedy duchovní formace studentů je rovnoměrný růstu do plnosti
osobnosti člověka, který chce být prospěšný dnešní společnosti.
Nyní záleží jen na rodičích a jejich
dětech – žácích, jestli chtějí tuto nabídku využít.

Ž A L KOV IC K Ý ZPR AVODA J

Nahlédnutí do naší školní družiny
Text a foto: Leona Krčmová,
vychovatelka ŠD
Co je školní družina? Je to jakýsi mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou
v rodině. Částečně plní i funkci sociální,
ale její hlavní poslání spočívá v zabezpečení zájmové činnosti, rekreaci a odpočinku dětí.
Naše školní družina (tedy družinka)
není moc velká co se týče prostor a co se
týče počtu dětí, ale nic jí to neubírá na
faktu, že i malá družinka tvoří důležitou
součást mimoškolního zájmového vzdělávání dětí.
A co to je mimoškolní vzdělávání dětí?
Je to doba, kterou děti tráví po vyučování ve školní družině nebo školním klubu
než se rozutečou k mamkám domů, ke
svým hračkám a školním úkolům. Ale
než odejdou ze vrat školní družiny stáčí si pohrát s kamarády, zaskotačit si na
hřišti nebo v Sokolovně, namalovat si
pěkný obrázek, udělat si svůj výrobek,
naučit se novou písničku a spoustu dalších činností, které jim školní družina
nabízí.
V rámci odpočinku si čteme pohádky, příběhy dětských hrdinů, relaxujeme na koberci a hrajeme různé
stolní a společenské hry. Kluky baví
stavebnice a děvčata hodně malují. Odpočinková činnost nám hlavně slouží
k načerpání nových sil po dopoledním
vyučování ve škole. Mezi oblíbené rekreační činnosti patří kolektivní hry ve
školní družině a venku. Na sportování
využíváme místní Sokolovnu a ostatní
dostupná hřiště v Žalkovicích. Učíme
se hrát vybíjenou, florbal, přehazovanou, něco málo běháme, skáčeme,
házíme, v kopané se zdokonalujeme.
Často vyrážíme na přírodovědné vycházky k Moštěnce a po okolí Žalkovic.
Pozorujeme přírodu, zvířata, stromy
a květiny. Když nám počasí nepřeje
pracujeme v družině – stříháme a lepíme až z toho něco stvoříme, kreslíme
a malujeme, zkoušíme různé výtvarné
techniky, batikujeme, pečeme. Máme
také první zkušenosti s počítačem, na
internetu vyhledáváme informace. Pro
zlepšení nálady si sem tam zazpíváme.
Do sportovního a počítačového kroužku chodí i „nedružináři“. Školní družina také pořádá spoustu akcí jako je
„Drakiáda“, „Světýlková cesta“, účastníme se Běhu Terryho Foxe, pomáháme s vánočním jarmarkem a besídkou,

zápolíme se školní družinou „Břešťáček“
ve vybíjené, jezdíme na výlety a výstavy,
ke Dni dětí malujeme na chodníku a dokonce jsme nachystali „Indiánskou cestu
odvahy“ pro naši mateřskou školku.

V rámci Školského vzdělávacího programu jsme se letos rozhodli i pro náš
nový název „Školní družinka – pavučinka“ Žalkovice, který si sami děti navrhly
a zvolily. Takže jestli o nás někde uslyšíte nebo nás uvidíte – jsme to my, děti ze
školní družiny Žalkovice.
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Společenská rubrika
Ve 2. pololetí se v Žalkovicích
narodily dosud celkem 3 děti
• 20. 8. 2007 Robert Vymětal,
• 3. 10. 2007 Veronika Jánská,
• 4. 11. 2007 Jakub Brázdil.
Šťastným rodičům dodatečně
blahopřejeme.

Manželství uzavřeli

• 11. 8. 2007 Emil Brázdil
a Eva Kožuchová,
• 15. 9. 2007 Miroslav Němec
a Lenka Otáhalová.
Novomanželům blahopřejeme.

Jubilanti 2. pololetí roku
2007, kteří oslavili významné
životní výročí – 50, 60, 70, 80
a 90 let
Červenec
• Ludmila Kvěťáková.
Srpen

• Libuše Klabalová,
• Drahoslav Havlas (č. 168).

Manželé Němcovi
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Září

• Vlasta Adamcová,
• Anna Hanáková.

Říjen
• Drahomír Zapletal,
• Bohuslava Možišová,
• Marie Vymětalová (č. 172),
• Leo Netopil,
• Jana Neradilová.
Listopad

• Vojtěch Ženčák.

Prosinec
• Marta Černínová,
• Františka Vránová.

Úmrtí

• Dne 17. 7. 2007
pí. Marie Pospíšilíková
(* 1921),
• 31. 8. 2007 pí. Martina Krejčí
(* 1968),
• 27. 9. 2007 p. Josef Brada
(* 1921).

Veronika Janská

Manželé Brázdilovi

Ž A L KOV IC K Ý ZPR AVODA J

Vítání dětí do života
Text: Božena Brhelová
Foto: Radomír Krejčí
V neděli 14. října 2007 jsme v naší
obci slavnostně přivítali nově narozené děti do života i obce.
V programu vystoupily děti z mateřské a základní školy hrou na ﬂétny a zpěváci z Kyselovi.

Přivítali jsme tyto děti:
• Sumcová Alžběta,
• Kopp František,
• Kuba Matyáš,
• Hudečková Žaneta,
• Vymětal Robert.
Dětem i rodičům přejeme
hodně rodinného štěstí,
zdraví a spokojenosti.
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Společenské
posezení
seniorů
Text: Božena Brhelová
Foto: Radomír Pala
V pátek 9. listopadu 2007
uspořádalo zastupitelstvo
obce 1. společenské setkání
seniorů naší obce. K tanci
i poslechu hrála Bochořanka a svým tanečním
vystoupením nás pobavili
seniorky z Bochoře svým
kankánem a cvičením na
známou melodii „Poupata“.
Večer se velmi vydařil,
všichni jsme se dobře pobavili a senioři se těší na další
setkání.

Z dávných časů

(výpisky z kroniky Tomáše Bartáka)
Text: Jana Neradilová
Léto 1831 hrůznyplná nemoc cholera
zuřila na Moravě. Tato nemoc, jak zkušení lidé toho vypravují, z Asie do Evropy
se vedravší, škaredě si tato počínala. Na
rozkaz císaře Františka I. Hranice Moravu od Uher dělící, vojenskou stráží zatáhnuty byly. Přesto se nemoc po Moravě
silně rozšířila. Bylo to na začátku měsíce října, když jeden sedlák z Břestu byl
v Kroměříži a navrátiv se odtud doma
se roznemohl a byl prvním mrtvým
v Břestě. Od té doby rozmáhala se tato
nemoc silně, takže každodenně i 20 lidu
za jeden den pochováno bylo. Poněvadž
hřbitov okolo kostela nestačil pro tolik
zemřelých, zřídili v Břestě hřbitov za dědinou blíže brány.
V tom samém čase strachovali se občané Žalkovští před tím zhoubným nepřítelem a připravovali se k smrti. Ctihodný
pan kaplan z Břestu pan Josef Chromek
přijeda do Žalkovic odsloužiti mši svatou,
udělil lidu rozhřešení. Nedlouho potom
vyhlídnuto jest místo na obecním kousku roli (jménem Kuča za Kráčinama od
Říkovic) na hřbitov. Místo to velebný pan
farář břestský tenkrát zasvětil. Bylo tu
všechno obyvatelstvo Žalkovské pospolu
shromážděné a byltě pláč a naříkání vše-
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obecné, vida každý místo sobě připravené,
kamž v krátce vynesen býti mohl. Přesto
se však Žalkovští neopominuli brániti
proti útokům nemoci a postavili stráž na
vše výjezdy a východy ze Žalkovic, by se
každému ze vsi (kde cholera panovala)
do jiných vycházeti nebo příchozím vejíti tam se zabránilo. Ale jsou lidé, kteří
přestoupiti zákonů se neostýchají, co
i ve zdejší obci se přihodilo. Jistý člověk
z čís. 19 jsa vyučen stolářství, cítil, že by
v Břestě dobrého výdělku bylo při dělání
rakví, přicházíval každodenně v noci tajným východem do Břestu, kdežto pracovával právě u člověka, v jehož chaloupce
brzo kdosi onemocněl. Po několika dnech
roznemohl se i jeho bratr v čís. 19. Bylo
to z půlnoci v neděli v hody a hned skoro
v touž hodinu jeho pacholek a otec. Neúnavnou péčí svých nejbližších hospodář
a pacholek vyvázli z nemoci té, otec ale
hospodáře na druhý den zemřel, jsouc
na ten novosvěcený hřbitov donešen bez
zvonění (neboť se tenkrát nezvonilo, aby
se lid nestrachoval, slyšíc tak často zvon
nové smrti znamenající) a bez průvodu
příbuzných a občanů.
Hned jak nemoc ve stavení vypukla,
zakázáno jest vycházeti a vcházeti. Co
potřebí měli ku výživě, na okno se jim
poskytovávalo. Okolo vánoc se přihodilo,

že hospodář z čís. 63 šel na služby boží do
Břestu a navštívil tam svou sestru sotva
okřívající z cholery. Tam jda zdráv, vrátiv
se však před večerem domů, začal postonávat a na druhý den večer ležel tuhý na
desce. Ten samý den roznemohl se též výminkář a otec jeho ženy František Ostrčil
a na druhý den následoval svého zetě do
hrobu. Tento byl posledním, jenž na choleru toho roku v Žalkovicích sešel.
Roku 1836 se cholera znovu vrátila
a více lidí pohubila. Počet však ve srovnání s okolními osadami byl nepatrný
(Stará Ves 150 lidí). Zemřel první pan
Šimon Brada 21 let. Potom se každý
den roznemohlo několik osob a po jednom umírali. Takže ve 14-ti dnech 16
osob mrtvých se počítalo. Ten smutný
los potreﬁl též jednu selku, Veroniku
Bartákovou, manželku toho, jenž tuto
událost zaznamenal. Aby se tato hrozná
nemoc zamezila, pozvala obec na obecní
outraty každodenně lékaře z Kroměříže
a jemu se poštěstilo mnohé před smrtí
ochrániti.
Cholera, tato nemoc v tom pozůstávala,
že neduživý do všech údů silný křeče dostal, velmi silnou běhavku a zvracení. Nemocný měl nesmírnou žízeň a zimu v těle.
Pročež nařízeno jest, aby osoba se do teplé
postele položila a teplýma tihlama žaludek obkládán byl, k pití se užíval heřmánek a podobné léky. Nejvíc se tato nemoc
chytala lidí, u kterých nečistota panovala
aneb kteří obžerství oddáni byli.

Ž A L KOV IC K Ý ZPR AVODA J

Zahrádkářské okénko
Text a foto: Ing. Michal Bajgar
V zahrádkářském okénku Vás chceme seznámit s pěstováním různých ovocných
druhů a ukázat je na fotograﬁích.
V letošním roce Český zahrádkářský
svaz oslavil 50 let svého trvání.
Úvodem několik slov o místní organizaci v Žalkovicích a její činnosti. Pravidelně vystavujeme své výpěstky na oblastní výstavě v Kroměříži. V letošním
roce se výstava ovoce, zeleniny a květin
konala ve skleníku v Květné zahradě
22. – 23.září pod názvem Ze zahrad a úlů.
Žalkovické ovoce, květiny, zelenina se od
našich zahrádkářů v celookresní vystavovatelské konkurenci vůbec neztratilo.
Velmi bohatá byla také expozice včelařů
s včelařskými produkty, které jste mohli
ochutnat. Mezi včelaři nás reprezentoval
pan Černošek.
Již potřetí jsme letos na jaře uspořádali setkání ovocnářů a degustaci dobré
slivovice. Tradici, kterou jsme založili,
chceme udržet a rozšířit o další zajímavý
doprovodný program. Na našich zahradách provádíme školu řezu, účastníme
se ovocnářských výstav a organoleptických hodnocení jádrovin. Ve Vlkoši jsme
se zúčastnili 1. ročníku Vlkošská baňka
a naše destiláty získaly vysoké bodové
hodnocení.
Historii spolkové činnosti v ovocnářství rádi přiblížíme v příštích číslech
Žalkovického zpravodaje prostřednictvím vzpomínek pamětníků. Téměř každý v Žalkovicích má zahrádku a něco na
ní pěstuje, proto rádi představíme ve fotograﬁích vaše pěstitelské úspěchy.

T. J. SOKOL Ž A L KOV IC E
VOL E J B A L OV Ý ODDÍL
pořádá

VÁ NOČ N Í VOL E J B A L OV Ý T U R NA J
SMÍŠENÝCH AMATÉRSKÝCH DRUŽSTEV

Kdy: 28. prosince 2007
Začátek: 15.00 hodin Kde: Sokolovna Žalkovice
Za kolik: 30,- Kč za jednoho hráče (vybírá se na místě)
Občerstvení zajištěno
Další informace: Michaela Kavanová (telefon: 608 516 163)
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Myslivecká společnost Žalkovice
Text: Vladimír Hanák
Co dělají myslivci mimo loveckou sezonu,
když nestřílí?
Myslivecké sdružení Žalkovice se před
téměř 15-ti lety osamostatnilo ze sloučeného MS „Dornava“ Břest, které sdružovalo obce Žalkovice – Břest – Skaštice.
Ke vzniku samostatného MS Žalkovice,
se rozhodlo 31. 3. 1993 deset členů mysliveckého svazu s tím, aby se myslivecká
tradice vrátila zpět do obce.
V současné době má MS 18 členů a hospodaří na ploše 572 ha honebních pozemků na území katastru obce Žalkovice.
Hlavní činností všech členů v zimním období je přikrmování zvěře a to
jadrným krmivem, dužnatými krmivy,
senem a pravidelného doplňování soli.
Každým rokem se MS na konci zimního období, zapojí do celokrajské akce
na ozdravování srnčí zvěře a podáváme
medikovanou směs na odčervení nosohltanových a podkožních střečků, kteří působí srnčí zvěři nemalé zdravotní
problémy. V těchto chladných měsících
zvěř zejména potřebuje klid a péči, a naše pozornost se také zaměřuje na odlov
škodné zvěře, která působí nemalé škody
na drobné zvěři.
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Koncem měsíce února a začátkem března se členové zapojují do jarního sčítání
zvěře, které je každoročně, dle zákona
o myslivosti, stanoveno orgánem státní
správy, který řídí v zastoupení státu myslivost, v našem případě je to Krajský úřad
Zlínského kraje. Z toho jasně vyplývá, že
by žádný myslivecky hospodařící spolek,
neměl nekontrolovatelně hospodařit se
zvěří a musí dodržovat předepsané kmenové stavy zvěře, k zachování přírodního
bohatství pro další generace.
V měsíci březnu také členové mysliveckého sdružení hodnotí na své výroční
členské schůzi, za účasti zvaných hostů,
činnost své práce za uplynulý rok.
V jarních měsících se členové mysliveckého sdružení, jako každým rokem, zapojují do údržby a výsadby stromů v okolí
obce ve spolupráci s Obecním úřadem.
Nechceme se smířit s tím, aby okolí naší
obce byla jen holá pláň bez alejí zelených
stromů. Další fáze jarního období je zaměřena na přípravu a osetí políček pro
přikrmování zvěře v zimním období. Dále
je prováděno čištění a dezinfekce všech
krmných zařízení v honitbě a jejich případná oprava.
Během letních měsíců je činnost členů
mysliveckého sdružení zaměřena na ošet-

ření mysliveckých políček, nově vysázených stromů okolí obce, zajištění a rozvoz
jadrných krmiv do krmných vozů v revíru,
sušení sena, sklizeň a uskladnění krmné
řepy. V těchto měsících se již tradičně někteří naši členové podílejí na reprezentaci
mysliveckého sdružení při střeleckých
závodech, pořádaných okolními mysliveckými spolky a také přispívají trubačským uměním v okolních i vzdálených
honitbách k zachování mysliveckých tradic a zvyků při slavnostech a loveckých
akcích. Všechna tato činnost našich členů
je velmi, jak časově, tak ﬁnančně náročná a nelze ji provozovat bez skutečného
vztahu k přírodě a myslivosti.
V pozdním letním období a to již po
žních, je činnost zaměřena na přikrmování
zvěře, v malém množství jadrným krmivem, a také jsme po malých dávkách zahájili rozvoz krmné řepy a to zejména v lokalitách, kde není žádný zdroj pitné vody.
Příroda se pomalu odívá do podzimního
šatu a hlaholy loveckých fanfár oznamují
příchod hlavní lovecké sezóny, kdy myslivecká sdružení uskuteční naplánované
hony na drobnou zvěř, natláčky a naháňky
na vysokou a černou zvěř a škodnou.
Ale o hlavní lovecké sezoně, která začíná od poloviny října a končí v polovině
ledna následujícího roku se dozvíte v dalším čísle Žalkovického zpravodaje.

Ž A L KOV IC K Ý ZPR AVODA J

PYROCAR
Přibyslav 2007
Text: Radim Krejčí
Foto: Radek Stoklásek,
internetové stránky PYROCARu
8. září v brzkých ranních hodinách
se sešlo osm členů SDH Žalkovice,
aby se zúčastnili srazu hasičské
techniky a sborů v Přibyslavi na tzv.
PYROCARu. Byli to Antonín Bureš,
Petr Bureš, Radim Krejčí, Martin
Krutil, Jiří Landsmann, Radek Stoklásek, Hynek Sumec a Petr Vašek.
Cesta do Přibyslavi byla zdlouhavá a trvala něco kolem 4 hodin.
Po přijetí do Přibyslavi jsme si šli
projít celý areál akce a byly jsme
překvapeni, jaká technika se zde
objevila. Celý den nás provázelo
deštivé a chladné počasí, ale ani to
nepokazilo nabitý program. Celá
akce byla zahájena půlminutovým
houkáním sirén všech automobilů ve 13.00 hodin. Ve 14.00 hodin byla v areálu pořádána soutěž
v požárním útoku „O pohár města
Přibyslavi“, která byla jen pro přihlášené sbory. V 16.00 hodin byla
přehlídka hašení pomocí vrtulníku
hasiči Záchranného sboru města
Brna a také záchrana zraněného
z havarovaného auta. Ihned po
přehlídce záchrany z vrtulníku se
na sraz přijeli podívat motorkáři
při příležitosti akce 2. přibyslavské motodění. V půl šesté se předvedla 100 let stará parní stříkačka.
V 19.30 hodin byla zapálena vatra,
která hořela až do 3.00 hodin. Ve
večerních hodinách vystoupila
rocková skupina Šatlava. V ranních hodinách nás probudily sirény a historická hasičská hudba.
Od 10 hodiny začali sbory odjíždět.
Ve 13.00 byla akce ukončena půlminutovým houkáním sirén všech
vozidel a následně byla přehlídková
jízda všech požárních automobilů
městem. Do Žalkovic jsme se vrátili z Přibyslavi kolem 17 hodiny. Po
celou dobu akce bylo pro účastníky
točeno pivo Kozel a byly podávány
různá jídla. Také zde byly zástupci
několika prodejen hasičské výzbroje a jiných doplňků.
Tato akce je pořádána každé dva
roky a již teď můžu říct, že se akce
opět zúčastníme.
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Co se u nás děje aneb Okénko do Sokola
Text: Taťána Šimíková
Foto: Simona Olšanská
Naše TJ Sokol Žalkovice má 191 členů,
z toho je: 50 mužů a 54 žen, 19 hochů
a 13 dívek – dorost do 26 let, 29 hochů
a 26 dívek – žactvo. Sdružují se v těchto
oddílech:
• fotbalový oddíl, který pod sebou má:
• přípravku,
• oddíl žáků,
• dorostence,
• mužstva mužů A, B,
tyto oddíly dle svého plánu pravidelně
trénují,
• volejbalový oddíl se schází v úterý
a čtvrtek od 20 hod. v sokolovně nebo
na víceúčelovém hřišti,
• tenisový oddíl – pracuje sezoně,
• od září znovu trénuje žactvo v kroužku stolního tenisu, který pracuje ve
spolupráci se ZŠ. Schází se 2 × měsíčně
a to vždy v pátek od 16.30 hod.,
• cvičení žen – aerobik se od měsíce listopadu schází 2 × týdně, a to v pondělí
a ve středu od 19 hod.
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Je velká škoda, že některá cvičení
u nás zanikla – např. cvičení žactva,
rodiče s dětmi, stolní tenis dospělí...
Proto se obracíme s výzvou nejen na
naše členy, pokud by se někdo našel
a chtěl nám pomoci a stal se trenérem
nebo cvičitelem – je vítán s otevřenou
náručí.
Také se naše organizace potýká
s dalším problémem – hledáme i svého
nového starostu a další členy do výboru Sokola. Pokud máte někdo vhodné
typy, rádi vás vyslechneme.
V součastné době naši organizaci zastupuje:
• 2 statutární zástupci – Taťána Šimíková a Rostislav Otáhalík,
• Náčelnice – Simona Olšanská,
• Náčelník – Rostislav Otáhalík,
• Jednatel – Anna Pátíková,
• Vzdělavatel – Luboš Dohnal,
• Odbor sportu – Roman Sedlář,
• Členka výboru – Kateřina Topičová,
• Účetní TJ Sokol Žalkovice je p. Ludmila Uhírková.

V loňském a letošním roce jsme udělali spoustu práce. V naší sokolovně celkovou rekonstrukci elektroinstalace;
budova je nově vymalovaná; byla pořízena nová opona, závěsy a ochranné
sítě do oken; ze zadní strany budovy
byla vyměněna okna a udělány nové
parapety.
Chtěli bychom touto cestou ještě
jednou moc poděkovat všem našim
mladým elektrikářům a všem brigádníkům, kteří zde odpracovali bezplatně spoustu hodin a také Obecnímu
úřadu, Župě Hanácké a všem dalším
sponzorům, kteří přispěli finančními
prostředky.
Naše starost o sokolovnu tím nekončí. Musíme řešit problémy s účinným
vytápěním celé budovy a také opravit
venkovní schody. Vždyť chceme, aby
naše sokolovna i nadále sloužila sportovním a kulturním akcím v naší obci.
A v plánu je jich teď hodně – vánoční
volejbalový turnaj, taneční zábava
s legendární skupinou Motus a samozřejmě i TRADIČNÍ SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY, které budou 19. ledna 2008.
Všechny vás srdečně zveme.

Ž A L KOV IC K Ý ZPR AVODA J

Naši fotbaloví vyslanci
Text a foto: Ing. Michal Bajgar
V druhém vydání Žalkovického zpravodaje přinášíme občanům další fotbalové
informace, především o našem fotbalovém mládí, které reprezentuje Sokol Žalkovice a naši milou vísku za hranicemi
Zlínského kraje.
V rámci české obce sokolské se pořádají fotbalové turnaje starších žáků
a přípravky mezi sokolskými jednotami
v celé republice. Turnaje oblastních kol
v přeboru ČOS ve sportu kopaná v kategorii žáci se pravidelně každoročně pořádají na státní svátek svatého Václava
28. září na Moravě a v Čechách. První
dvě umístěná mužstva se vždy probojují
do celostátního kola, které probíhá během podzimních prázdnin základních
škol na státní svátek vzniku Československé republiky 28. října.
V minulém roce jsme se poprvé zúčastnili těchto turnajů a s potěšením mohu
říci,že jsme nezklamali. V Troubelicích
za Uničovem v předhůří Nízkého Jeseníku jsme v roce 2006 obsadili 2. místo
a probojovali jsme se do celorepublikového ﬁnále do Střelic u Brna. Obsadili
jsme tam i přes silnou konkurenci velmi
pěkné 5. místo.
Naše přípravka se zúčastnila v listopadu téhož roku halového turnaje v Městečku Trnávka a obsadila 3. místo.
I v letošním roce jsme se přihlásili do
oblastního kola přeboru ČOS ve sportu
kopaná, které se konalo v Troubelicích
a znovu jsme se umístili na 2. místě
a získali účast v celorepublikovém ﬁnále, které se uskutečnilo 25. – 26. října v severních Čechách v Košťanech
u Teplic. I přes velkou vzdálenost jsme
se rozhodli reprezentovat naši obec
sokolskou, obec Žalkovice a společně
jsme cestovali autobusem se Sokolem
Troubelice. Především jsme poznali, jak
pracují s fotbalovou mládeží v jiných
sokolských obcích, na jaké úrovni mají
fotbalové zázemí, jaké soutěže v rámci fotbalového hnutí hrají na Moravě
a v Čechách. Sehráli jsme fotbalové
zápasy mezi družstvy – Sokol Výčapy
z Třebíčska, Sokol Blížkovice ze Znojemska, Sokol Troubelice z Olomoucka, Sokol Troja z Prahy, Sokol Košťany
z Teplicka. Po velmi vyrovnaných zápasech jsme nakonec obsadili 4. místo. Pět
minut v posledním zápase nás dělilo od
3. místa,pouze kdybychom udrželi remízu.

Závěrem chceme poděkovat obci Žalkovice a ČOS za ﬁnanční podporu bez
které by se naši mladí fotbalisté nemohli
zúčastnit tohoto turnaje. Tito naši fot-

baloví vyslanci získali nové sportovní
zážitky na které dlouho budou vzpomínat a věříme, že jim to pomůže v dalším
sportovním růstu.
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Pravidla
tenisového oddílu
Text: Výbor oddílu tenisu
1. Členem se může stát osoba ženského
i mužského pohlaví bez rozdílu věku.
2. Povinnosti člena:
a) platit příspěvky dle sazebníku,
b) chránit majetek oddílu,
c) účastnit se brigád,
d) provádět zápis do pořadníku umístěného na kurtech.
a)
• sazebník ﬁnančních příspěvků za používání tenisových kurtů daného roku
je vždy umístěn na vývěsce tenisových
kurtů. Dále je i u pokladníka oddílu,
• celoroční příspěvek za užívání kurtů
musí být uhrazen do 1. poloviny května daného roku + částka za neodpracované brigádnické hodiny minulého
roku (viz bod c),
• celoroční a jednorázový příspěvek
musí být zaplacen před vstupem na
tenisový kurt,
• jednorázový příspěvek platí nečlen
oddílu, který neplatí příspěvek celoroční,
• jednorázový příspěvek platí člen oddílu, který nemá zaplacen celoroční
příspěvek + částku za neodpracované
brigádnické hodiny,
• pokud příplatek za neodpracované hodiny nebude chtít člen zaplatit, bude
muset platit hodinové sazby, i když
bude mít zaplacen celoroční příspěvek
za užívání kurtů,
• účastníci tenisové školy musí mít zaplaceny sokolské příspěvky a příspěvky do tenisového oddílu. Pokud toto
nebude učiněno, budou muset účastníci platit hodinové sazby!!!
b)
• při vstupu na tenisové kurty se chovat
ukázněně a umírněně,
• používat správnou obuv a vhodné oblečení,
• správně se starat o povrch tenisového
kurtu:

• správná obuv,
• po hře úprava celého dvorce síťovačkou (celý kurt i okolí),
• pokud je plocha suchá, tak se musí pokropit, aby se povrch kurtu nepoškozoval,
• po dešti nebo kropení začít hrát až
vsáknou louže a povrch kurtu je matný bez lesklých skvrn,
• zákaz kouření v celém areálu tenisových kurtů,
• nelze předat kurt dalším hráčům bez
úpravy plochy,
• pokud bude zjištěno neplnění těchto
pravidel budou z nezodpovědného jednání uživatele kurtu vyvozeny důsledky.
c)
Na daný rok je vždy stanoven počet brigádnických hodin, které je člen oddílu
povinen odpracovat nebo zaplatit.
• Pokud člen uhradí brigádnické hodiny
hned v ročním příspěvku, hodnotí se
toto, že splnil základní povinnost vůči
oddílu (má zaplaceny roční příspěvky
a takto odpracované brigádnické hodiny),
• počet brigádnických hodin se eviduje
za celý rok a podle rozdílu fondu brigádnických hodin a skutečně odpracovaných hodin (rozpis odpracovaných

hodin je umístěn ve vývěsce tenisových kurtů). Pokud dojde k zápornému rozdílu v hodinách, bude o tento
rozdíl navýšen základní příspěvek na
další rok o odpovídající částku.
Pokud příplatek za neodpracované hodiny nebude chtít člen zaplatit, bude muset
platit hodinové sazby, i když zaplatil základní příspěvek na rok!!!
Brigádnické hodiny mohou být odpracovány i nezávisle na veřejně vyhlášených
brigádách, a to dle dohody s předsedou
tenisového oddílu.
d)
Každý uživatel kurtů je povinen se zapsat do pořadníku umístěného na tenisových dvorcích.
• Přednost má vždy ten, kdo je zapsán
v pořadníku a splňuje všechny ﬁnanční záležitosti (zaplaceny příspěvky
nebo hodinové poplatky),
• pokud není v pořadníku nikdo zapsán,
může na kurt kdokoli, kdo splňuje
všechny ﬁnanční náležitosti, ale je povinen se do pořadníku, v daném čase
pobytu na kurtu, okamžitě zapsat.
3. Každý uživatel kurtů musí dodržovat
Desatero uživatelů tenisových kurtů!
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