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Informace ze zasedání zastupitelstva za první pololetí roku 2019
Zasedání konané dne 21. 3. 2019
Finanční záležitosti – rozpočtové změna 2/2019
Rozpočtová změna č. 2/2019 se týká převodu finančních
potřeb z rezervy na položky půjčky FRB, navýšení příspěvku
ZŠ, směny pozemku, který je ve vlastnictví státu a obec má
v záměru na něm stavět v budoucnosti parkoviště pro přilehlý
areál. Největší položka se týká stavby obecního obchodu a dále
kompostérů, na které získala obec dotaci.
K tomuto bodu proběhla diskuze z důvodu poměrně skokového
navýšení příspěvku pro školu. Od roku 2017 z 670 000 na
1 040 000 Kč. Je pravdou, že stát sice navýšil učitelům platy,
ale již nepokryl tyto finanční náklady. Po proběhlé diskuzi bylo
konstatováno, že bude prověřeno, jakých konkrétních položek
rozpočtu se navýšení finančních prostředků pro příspěvkovou
organizaci ZŠ a MŠ Žalkovice týká. Částka pro školu byla
prozatím z původních 400 000 Kč snížena na 300 000 Kč.
Zastupitelstvo obce takto upravené rozpočtové opatření
schválilo.
Inventarizační zpráva ZŠ a MŠ Žalkovice
Starosta obce zaslal inventarizační zprávu ZŠ a MŠ Žalkovice
všem zastupitelům do e-mailových schránek. Paní Mgr. Kutá,
reagovala na zprávu s tím, že je i zde potřeba více vysvětlení,
protože chápe, že došlo k navýšení platů pedagogických
pracovníků, ale toto navýšení z velké části pokrylo navýšení
finančních prostředků ze Zlínského kraje. Diskuze se opět
dostala do bodu získat více informací, na co konkrétně se
používají finanční prostředky zřizovatele, tedy obce.
Inventarizační zprávu zastupitelstvo schválilo.
Ustanovení výběrových komisí pro posouzení nabídek
na výstavbu Obecního obchodu a dodávku kompostérů
na biologický odpad
V blízké době nás čekají dvě výběrové řízení a to na
kompostéry, které budou umístěny na k.ú. naší obce. Na jejich
pořízení získala obec dotaci. Další výběrové řízení, které nás
čeká je na stavbu obecního obchodu, na který je zpracována
projektová dokumentace a v současné době je řešeno stavební
povolení. Vizualizace Obecního obchodu v Žalkovicích byl
obchod umístěn vedle sokolovny směrem d o centra obce.
Parkoviště bude umístěno ze zadní části. Po diskuzi bylo
dohodnuto, že bude navržena jedna komise na obě akce.
Součástí komise bude i paní Valášková Zuzana, za organizaci,
která nám výběrová řízení zajišťuje. Navržení za obec byli –
Radomír Pala, Hynek Netopil, Mgr. Vendula Netopilová, Jana
Štěpjáková. Za náhradníky byli navržení: Tomáš Vymětal,
Ing. Martin Vymětal, Radomír Krejčí a Michaela Kavanová.
Zastupitelstvo obce schválilo a ustanovilo komisi pro otevírání
a posouzení nabídek na výstavbu Obecního obchodu a na
dodávku kompostérů na biologický odpad.
Směnná smlouva a úhrada cenového rozdílu pozemku
p. č. 121/2
Jednání tohoto bodu se týkalo pozemku u hřiště, respektive
budoucího výletiště, na kterém chce obec v budoucnu
vybudovat parkoviště. Pozemek je v majetku státu a stát
požaduje směnu pozemku v poměru 1 : 1,3 a doplatek dle
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znaleckého posudku, který činí 193 200 Kč. Rozdíl cen je
způsoben umístěním pozemků, kdy obec nabídla pozemky
v extravilánu obce a stát prodává pozemek v intravilánu obce.
K nahlédnutí byla smlouva, kterou bude obec uzavírat.
Zastupitelstvo obce Žalkovice schválilo tuto směnou smlouvu
č. 2005S17/61 mezi Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, IČ 01312774 a Obec
Žalkovice, Žalkovice 97, 768 23 Břest IČO:00287962 - na
pozemek p. č. 121/2 v k. ú. Obce Žalkovice.
					
Půjčky z účelového fondu obce Žalkovice
V poslední době se na obecním úřadu sešlo více žádostí o půjčky
z účelového fondu, proto byl i rozpočtovým opatřením fond
navýšen. O finanční prostředky na obnovu bydlení požádali
Antonín Kuba Žalkovice 151, Petr Hlobil Žalkovice 179,
Roman Vykoukal, Žalkovice 29, Vladimír Hanák, Žalkovice
201, Michal Hudeček, Žalkovice 145, Alena Hudečková,
Žalkovice 145, Zuzana Palová, Žalkovice 206, Radomír Pala,
Žalkovice 206.
Zastupitelstvo obce Žalkovice tyto žádosti schválilo.
Různé
Paní Neradilová se vyjádřila ve smyslu, že by paní ředitelka ZŠ
a MŠ Žalkovice měla být přizvána na jednání zastupitelstva
případně rady obce. Tam by měla přesně vyjasnit zvýšený
požadavek na finanční prostředky organizace.
Pí Kavanové bylo uloženo, aby zajistila na odboru školství
v Kroměříži konzultaci k financování škol.
Starosta obce přečetl „Zprávu o bezpečnostní situaci územního
obvodu Žalkovice.
Starosta v různém znovu řekl, že je pro vedení obce prioritní
pro tento rok postup prací na Obecním obchodě. Vypadá to,
že v měsíci dubnu by mohlo být vydáno stavební povolení.
Město Kroměříž již vydalo koordinované stanovisko.
Bude dokončena realizace projektu výsadby zeleně
v intravilánu obce.

Zasedání konané dne 20. 6. 2019
Finanční záležitosti – rozpočtová změna 4/2019
Starosta obce přečetl návrh na rozpočtové opatření č. 4/2019
týkající se platby kompostérů, na které obec částečně obdrží
dotaci, po vyúčtování celého projektu „Předcházení vzniku
BRKO v obci Žalkovice“. Druhá položka se týká opravy
čerpadla.
Zastupitelstvo obce rozpočtové opatření schválilo.
Závěrečný účet obce za rok 2018 – Zpráva auditora
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018,
účetní uzávěrka za rok 2018, výsledek hospodaření za
rok 2018
Starosta obce přinesl k dispozici jeden výtisk závěrečného
účtu obce za rok 2018, včetně všech dalších relevantních
příloh. Vzhledem k obsáhlosti dokumentu, nebyl tento celý
čten. Každý zastupitel měl možnost si dokument prostudovat,
protože je zveřejněn na internetových stránkách obce.
Stejným způsobem se mohli do dokumentu podívat všichni
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občané Žalkovic. Starosta přečetl výrok auditora. Byly zjištěny
nedostatky a chyby podle § 10 odst. 3, písmene b (týkající se
zaúčtování určité částky na špatný paragraf) a nebyly zjištěny
nedostatky a chyby podle § 10 odst. 3 písmene c. Starosta obce
konstatoval, že je pro něj nejdůležitější, že se žádné peníze
neztratily. Špatné zaúčtování považuje za administrativní
chybu.
Zastupitelstvo Účetní uzávěrku, Závěrečný účet a Výsledek
hospodaření Obce Žalkovice za rok 2018 schválilo.
Zpráva o výsledku výběrového řízení na dodavatele
investiční akce – „Obecní obchod“
Starosta obce informoval přítomné o výběrovém řízení na
dodavatele investiční akce „Obecní obchod“. Byly předloženy
Zpráva o hodnocení a posouzení nabídky, rozhodnutí o výběru
dodavatele a oznámení o výběru dodavatele. Do výběrového
řízení se přihlásily 4 firmy. Hodnocení bylo nastaveno dle
výhodnosti ceny. Na tomto základě byla jako nevýhodnější
cenová nabídka vyhodnocena nabídka firmy P. L. S. Group
s.r.o., IČ: 01425676, se sídlem Velehradská 508/39, 767 01
Kroměříž. Nabídka firmy činí 5 150 771 Kč bez DPH.
Obec získala dotaci na nákup kompostérů z operačního
programu Životní prostředí. Proběhlo výběrové řízení malého
rozsahu. Nejvýhodnější nabídku podala firma ELKOPLAST
s.r.o. Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, IČO: 25347942.

Jedná se o nákup 192 kompostérů. Do každého domu na
základě výpůjčce na 5 let (udržitelnost projektu) bude
zapůjčen kontejner. Po ukončení udržitelnosti projektu
zůstane kompostér v majetku občana obce.
Dotaz pan Petr Bureš: Máme nějaké reference na firmu,
která vyhrála výběrové řízení na stavbu obchodu? Starosta
odpověděl, že ano. Informoval se u starostů obcí, kde firma
pracovala. Ohlasy na firmu byly kladné.
Zastupitelstvo obce Žalkovice zprávu o výsledcích výběrového
řízení na akce – novostavba obecního obchodu a dodávku
kompostérů schválilo.
Různé
Starosta seznámil přítomné o přípravných pracích pro stavbu
obchodu. Započala skrývka zeminy. Stavební povolení je
platné.
V současnosti probíhá 2. Etapa revitalizace zeleně v obci.
Jedná se o výsadbu keřů a pokryvných růží. O výsadbu bude
v rámci projektu ještě nějaký čas pečováno, aby se co nejlépe
uchytla. Podobná výsadba proběhla v Horních Moštěnicích.
Pan Bureš se zeptal co je za problémy s firmou Solertia. Starosta
vysvětlil, že dostal podnět od občanů, kterým vadí, zápach,
v nočních hodinách je u objektu bývalé prodejny Jednoty
rušno, nastartované auta, třískání bednami a celkově rušivý
hluk v jinak klidném nočním prostředí.

Obec buduje nový obchod
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Hasičský ples
Text: R. Krejčí
Foto: M. Krejčí
Začátkem ledna místní SDH uspořádalo tradiční hasičský ples.
Už před osmou hodinou večerní se začalo v sále místní sokolovny
scházet prvních pár hostů a před půl devátou, kdy už byl sál
mnohem plnější, začala hrát k poslechu kapela RK Band.
Aby naši hasiči zvýšili návštěvnost plesu, připravili pro návštěvníky
nevšední vystoupení ABBA revival. Tak jako v minulých letech
byla připravena tombola formou ruliček, která se začala losovat
kolem půlnoci. Ceny byly od maličkostí, přes ceny hodnotné a až
po ty nejhodnotnější. Na každého se bohužel nedostalo, ale i tak
tombola udělala radost mnoha hostům, za což patří poděkování
všem sponzorům.
V průběhu plesu se tančilo, jedlo a pilo a zase pilo, tančilo a bavilo:-)
Ples byl zdárně ukončen až po půl třetí ráno, kdy hudba po

100 let Českého Červeného kříže
Text: J. Neradilová
Foto: internet
6.2 1919 – právě tento den vyslovil prezident
republiky T. G. Masaryk souhlas se založením
národní společnosti Červeného kříže v nové
republice a do funkce předsedkyně jmenoval
svou dceru Alici Masarykovou.
Na počest tohoto výročí se konal 8. února
v Praze 1. reprezentační ples Českého
červeného kříže na Žofíně.
Mezi pozvanými byl i „Výbor oblastního spolku ČČK“ z Kroměříže,
jehož členkou je i naše občanka Marie Bajgarová, která se s námi
podělila o zážitky z této události.
Velký dojem zanechala už samotná historická budova Žofín
a její květinová výzdoba. Všude dámy v toaletách, pánové ve
společenském obleku a úvodem samozřejmě tradiční polonéza.
Hudba hrála ve všech sálech a celým večerem je provázel ředitel
ČČK Doc. RNDr. Jukl Marek, Ph.D.. Pro všechny zúčastněné to byl
nezapomenutelný zážitek.
Červený kříž nikdy neztratil ze zřetele především úkol reagovat
na současné potřeby a nouzi občanů, koordinovat oceňování
bezpříspěvkových dárců krve, poskytování první pomoci v případě
katastrof, sociální činnost.
Český červený kříž pomáhá, pečuje a vzdělává.
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několika „vytleskaných“ přídavcích opravdu musela skončit. Ještě
chvíli se jen tak sedělo, protože nikomu se nechtělo do mrazivé
zimy, která ráno venku panovala.
Letošní hasičský ples se opět vydařil.
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Žalkovické šibřinky 2019
Text a foto: L. Svobodová
V sobotu 2. února se v místní sokolovně uskutečnily tradiční
Sokolské šibřinky. Stejně jako v předešlých letech měly předem
vyhlášený ráz a to „Móda 1. republiky“. Módní přehlídky se
zúčastnilo přibližně 25 masek. K tanci a poslechu zahrála
skupina One Classic – Herbert Novotný.
Jsme rádi, že se místní i přespolní obyvatelé dokázali krásně
pobavit až do časného rána a už se těšíme na další ročník.

Zálesácký závod zdatnosti
Text a foto: L. Svobodová
V sobotu 6.4.2019 se děti z oddílu všestrannosti zúčastnily
tradičního župního přeboru Zálesáckého závodu zdatnosti.
V předchozích pěti letech se závody konaly v Přílepech. Letošní
akci poprvé zorganizoval Sokol Litenčice.
Na trati dlouhé cca 7km čekala na družstva jednotlivá stanoviště
se soutěžními úkoly. Soutěžilo se ve znalostech vlastivědy,
přírodovědy, zdravovědy, v otázkách z historie a současnosti
Sokola, uzlování, překonávání lanových překážek, rozluštění
morseovky, založení ohně s přepálením provázku a mnoho
dalších. Závod se běžel na čas, za chybné odpovědi a úkony se
přičítaly trestné minuty.
Tříčlenná hlídka ve složení Zuzka Zelinková, Adéla Němčíková
a Sofie Pokorná obsadila v kategorii žactva krásné 4. místo a jen
o jednu příčku jim unikl postup na celorepublikový přebor ČOS.
Druhé družstvo v kategorii dorostu vedla zkušená kapitánka
z předešlých ročníků Veronika Zelinková. Hlídku doplnili Matěj
Němčík a Jirka Svoboda ze žactva. Tato hlídka si vedla velmi
úspěšně, župní přebor vyhrála a postoupila na celorepublikový
přebor ČOS do Proseče pod Ještědem.

Družstvo s číslem 11: Jiří Svoboda, Matěj Němčík,
Veronika Zelinková
Družstvo s číslem 19: Sofie Pokorná, Adéla Němčík,
Zuzana Zelinková
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Velikonoční turnaj žáků ve
stolním tenise
Text: J. Horký
Foto: M. Krejčí
18. dubna 2019 uspořádala TJ Sokol Žalkovice 1. ročník
velikonočního turnaje ve stolním tenise. Turnaj byl pořádán jako
Memoriál ředitele Šimíka na památku dlouholetého předsedy naší
tělocvičné jednoty.
Turnaj byl vypsán pro neregistrované hráčky a hráče žákovského
věku. Ať vinou rychlé přípravy, či krásného jarního počasí se sešlo
v sokolovně jen šest děvčat a šest chlapců. Většinou se jednalo
o svěřence trenéra místních adeptů tohoto oblíbeného sportu
pana Jiřího Netopila. I přes poměrně malou účast byla k vidění
řada hezkých utkání v obou kategoriích. Vítězi se po zásluze stali
Eliška Dráňová a Jirka Svoboda, kteří zvítězili ve všech svých
odehraných zápasech.

Zájezd seniorů
Text: J. Neradilová Foto: internet
Ani trvalá vedra pohybující se ke 30°C, neodradilo místní seniory,
aby se už tradičně v tomto období nevydali poznávat krásy naší
země. Letos to bylo Valašsko.
První zastávka byla sklárna v Karolínce, kde jsme si prohlédli leptání
skla a konečný proces výroby. Tyto výrobky bylo možné zakoupit
v podnikové prodejně, čehož jsme s radostí využili.
Potom jsme navštívili místní muzeum sklářství, kde jsme se
seznámili s historií tohoto řemesla. Překvapením pro všechny byla
praktická ukázka a cvičení paměti seniorů, které pro nás připravila
paní starostka.
Po obědě jsme se vydali do Hrachovce koupit frgále a posedět
u dobré kávy.
Poslední zastávkou naší cesty byl příjemný zámeček Lešná
u Valašského Meziříčí. Pak už cesta domů a hlavně sprcha.
Tak za rok zase!
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Oceněni však byli všichni zúčastnění. Každý z nich obdržel Pamětní
list a sladkou odměnu za své úsilí. Medailisté pak navíc poukázky na
nákup sportovního zboží.
Atmosféra byla velmi příjemná a věřím, že na dalším turnaji, který
plánujeme v tradičním povánočním termínu, se nás sejde ještě
mnohem víc a nejen z naší jednoty.
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Ukliďme svět, ukliďme Česko
- v Žalkovicích
Text: A. Pátíková, J. Horký
Foto: R. Krejčí

Po práci obdrželi všichni pracanti zasloužené občerstvení a
s pocitem dobře odvedené práce se rozešli do svých domovů. Snad
k nám bude příště příroda vlídnější a díky větší účasti toho
zvládneme uklidit mnohem více. Víra, že pomohou i ti, kteří se o
nepořádek „zasloužili“ je jistě naivní.

V sobotu 27. dubna se na hřišti v Žalkovicích sešli účastníci
letošního ročníku akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Akce
byla z důvodu nepříznivého počasí opakovaně odložena. Ani
v sobotu nevěstila zatažená obloha nic dobrého, a snad proto byla
účast menší, než jsme předpokládali. Sešlo se celkem asi patnáct
dětí, sedm dospělých a jeden pes. Na stanovišti u bufetu všichni
nafasovali pytle na odpadky a rukavice a vyrazili do terénu. Bohužel
i tentokrát se zúčastnění nestačili divit, co všechno zvládnou někteří
z našich spoluobčanů volně pohodit, či záměrně „uklidit“ do přírody.
Poklidili jsme okolí fotbalového hřiště, kousky příkop u cesty na
Břest a také část vesnice. Pytle s odpadky pak odvezl obecní traktor
na sběrný dvůr.

Zleva nahoře: Matěj Němčík, Jiří Svoboda, Josef J. Horký, Petra Zelinková, Vlasta Pátíková
Zleva uprostřed: Justýna Draňová, Anna Pátíková, Sofie Pokorná, Adéla Němčíková, Kristýna Pobialová, Zuzana Zelinková, drží Klára Vymětalová
Dole: Marie A. Horká

Zrcadlo času – Obecní úřad dříve (1960) a dnes (2018)
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Voda je komodita, jejíž cena
roste. Boj se suchem je ale běh
na dlouhou trať, říká vědec
Zdroj: internet
Autor: Anna Fajkusová

Zatímco změny krajiny způsobují současné sucho, současné
sucho má naopak vliv na změny krajiny. Kromě toho, že u nás
způsobuje rozmnožení živočichů, jako jsou například klíšťata,
může také za odumírání stromů. Jak postupně navrátit vodu
do krajiny a co pro zlepšení situace můžou dělat samy obce
a města, řekl Moravskému hospodářství vedoucí přírodovědného
oddělení Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně Dušan Trávníček.
O suchu na Moravě se více mluví až v posledních letech,
a to především v souvislosti se zemědělstvím. Problém je
ale, předpokládám, dlouhodobější. Můžou za sucho více
zásahy do vodních toků v minulosti, nebo spíše současné
zemědělské trendy?
Dřívější zásahy do naší krajiny v souvislosti se zemědělstvím
byly opravdu masivní. Začněme třeba kolektivizací, která vedla
k rozorávání mezí a scelování pozemků. Tyto meze a zeleň, která
na nich rostla, přispívaly k zadržování vody v krajině a zároveň
sloužily jako útočiště pestré škále živočichů. Samozřejmě,
že úpravy vodních toků začaly dávno před kolektivizací, ale
v této době akcelerovaly a přistoupily k nim i neblahé meliorace.
Mimochodem zažitý termín meliorace je v tomto spojení
úplně zcestný. Pochází z latinského výrazu „ad meliorem“ tedy
„k lepšímu“. Jenže ony meliorace se prakticky omezily jen na
odvodnění, a to ke zlepšení rozhodně nevedlo. Z tohoto pohledu
dnešní prohřešky v zemědělství nejsou tak veliké, ovšem
nesmíme zapomenout, že se přidávají k těm minulým a negativní
účinek se násobí. Ovšem na vině není jenom zemědělství. Jiný
přístup musí zvolit i lesníci. Nedostatek vody vede k oslabování
a velkoplošnému odumírání smrkových monokultur. Bude
zapotřebí postupně měnit druhovou skladbu našich lesů ve
prospěch původních listnáčů, neboť přirozené lesy akumulují
mnohem více vody než dříve preferované smrčiny. Také
výstavba silnic, dálnic, prodejních center s obřími parkovišti
a krabicovitých skladů vydatně přispívá k rychlému odtoku
srážkové vody.
Jaký má sucho vliv na hmyz a další živočichy?
Sušší a teplejší období, které zažíváme od 90. let minulého
století, vedlo k rozšíření stepních druhů hmyzu. Jakýmsi
modelovým příkladem může být kudlanka nábožná. Kdysi
vzácný živočich, který žil ostrůvkovitě na několika lokalitách
jižní Moravy, se neustále šíří směrem na sever. V pozdním
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létě se s ním lidé potkávají i uprostřed měst, jako je Uherské
Hradiště, Zlín, Kroměříž a Olomouc. Na naše území se z jihu
a jihovýchodu šíří některé další druhy teplomilného hmyzu. A
s oteplováním samozřejmě souvisí i dnešní prakticky celoplošné
rozšíření klíšťat. Jinak ale hmyzu ubývá, což nemá souvislost
s oteplováním, ale s chemizací prostředí a způsobem
hospodaření. Ještě bych zmínil, že téměř nepozorovaně, alespoň
pro naprostou většinu lidí, se u nás usídlila i poměrně velká
psovitá šelma, která u nás dříve nikdy nežila – šakal obecný.
I šakal k nám připutoval ze stepí na jihovýchodě Evropy. První
věrohodný doklad z našeho území pochází z Uherskobrodska
v roce 2006 a od té doby byl již zaznamenán i na Českolipsku a
u Českého Krumlova.
Louky, mokřady, remízky a další přírodní plochy, které
pomáhají udržovat vodu v krajině, ustupují zástavbám
a zemědělské půdě, a to proto, že na první pohled se po
finanční stránce „nevyplatí“. Dá se nějak argumentovat,
proč zachovávání mokřad může mít v budoucnu pozitivní
i ekonomický přínos a o jak dlouhodobý časový horizont
by se mohlo jednat?
Ta argumentace z řad biologů a ekologů zaznívá už minimálně
padesát let. Jenže tyto hlasy jsou nezřídka v lepším případě
bagatelizovány, v horším případě jsou jejich hlasatelé označováni
za ekoteroristy. Obecně člověk je tvor hamižný. Momentální
finanční zisk je dnes pokládán za podnikatelský úspěch. Dříve
se sice mluvilo trochu jinak – poručíme větru dešti, rekordní
úrodou ke světlým zítřkům atd., ale na přírodu a krajinu se ani
tenkrát ohledy moc nebraly. Teprve když jde opravdu do tuhého,
tak se začíná uvažovat o nápravě. Proto dnes už sami lesníci
hovoří o neudržitelnosti převažující výsadby smrků. Do podobné
situace se dostáváme ve spojitosti s akutním nedostatkem vody
v krajině. Mluví se o dotacích na používání srážkové vody,
o projektech, které přispějí k jejímu zadržení v krajině. Spousta
lidí si již uvědomila, že voda je komodita, jejíž cena poroste.
Rychlé řešení ovšem neexistuje. Je to běh na dlouhou trať.
Samotná změna druhové skladby lesů potrvá desetiletí. Na řadě
míst probíhá jakási meliorace naruby. Tedy znovuoživování
zaniklých mokřadů, zpřírodnění vodních toků, zřizování tůní
a na vhodných místech i zakládání nových rybníků. Zatím je to
ale všechno málo.
Můžou s udržováním vody v krajině pomoci vodní
nádrže?
Tady bych byl velmi opatrný. Přehrada sama o sobě neřeší
nedostatek vody v krajině. Navíc na většině míst, kde se uvažuje
o případném vodním díle, se nacházejí velice cenné přírodní
lokality, které by nenávratně zanikly. Společně s nimi by zmizely
i vzácné druhy rostlin a živočichů, které jsou na tato místa
vázány. Je pravda, že taková stavba může být prezentována jako
řešení akutního stavu, zdůrazňují se bonusy v podobě pracovních
příležitostí a následného turistického ruchu, ovšem zamlčuje
se ta odvrácená stránka. Jsem nakloněný spíše komplexnímu
řešení, které vede k ozdravení celé krajiny. Zlomená ruka se také
neléčí tím, že by se uřízla.
Zmiňujete, že boj se suchem je dlouhodobý proces. Co ale
můžou už nyní proti suchu dělat samotná měst a obce?
Mohou těžit z dobré znalosti svého prostředí – nejenom
krajiny, ale i lidí a organizací včetně těch nevládních. Mám
na mysli podporu právě těch všelijakých projektů a iniciativ
vedoucích k obnově mokřadů a revitalizaci vodních toků. Možná
by bylo vhodné využít i svědectví pamětníků nebo podle starých
map vytipovat na svém území vhodné lokality a vypsat soutěž
na realizaci takových projektů.

ŽALKOVICKÝ ZPRAVODAJ

Společenská rubrika
Jubilanti 1. pololetí roku 2019, kteří oslavili významné životní výročí:
50 let – Bajgarová Marcela, Beneš Radim, Kubová Lenka, Kurusová Eva
70 let – Očadlíková Jarmila
75 let – Bajgar František
90 let – Martincová Marie
94 let - Ženčáková Bohumila
Jubilantům blahopřejeme a přejeme pevné zdraví.

Narozené děti

Anna Burešová
Viktorie Palová
Dita a Nela Netopilovy
Od roku 1974 se v naší obci narodilo 6 dvojčat. Z toho 2 chlapci a 10 děv-čat.

Svatby

Nikola a Ondřej Pátíkovi

Zdena a Tomáš Hýbnerovi

Úmrtí
Vymětalová Jarmila (84 let)
Fotografie a údaje ve Společenské rubrice jsou zveřejněny ze souhlasem prezentovaných občanů, zákonných zástupců
a rodinných příslušníků dle zákona 101/2000 Sb. resp. GDPR tak zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
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Další školní rok za námi
Text a foto: Mgr. D. Tesaříková
Jaký byl? Náročný, tak jako každý jiný.
Hned na jeho začátku se začalo s rekonstrukcí školního
dvora, který se postupně do listopadu proměnil v menší školní
zahradu. S příchodem jarních měsíců jsme ji začali využívat
nejen pro relaxační pobyt dětí z mateřské školy a dětí školní
družiny, ale i školáci v horkých dnech přivítali chládek altánu
při svačinkách. Postupně při pobytu na zahradě jsme přicházeli
na menší nedostatky, které se budou postupně odstraňovat.
Jako nejzávažnější je chybějící zastínění pískoviště proti
slunci, odstranění některých terénních nerovností, pořízení
zahradního nábytku do altánu, hracího domečku a domečku na
ukládání venkovních hraček.
I přes tyto nedostatky jsme rádi, že máme konečně pro děti
prostor pro volný pohyb při pobytu venku a pro žáky také
možnost učení se v přírodě. Děkujeme zřizovateli za realizaci
a za financování akce „Školní dvůr, dětský důl“.
Náročnost školního roku byla umocněna v prosinci, tedy
v předvánočním období, návštěvou České školní inspekce, která
v šestiletém intervalu provedla ve škole hloubkovou kontrolu.
Ve sledovaných oblastech ČŠI neshledala žádné nedostatky,
odměnou nám za práci s dětmi a žáky bylo jejich kladné
posouzení a ocenění naší práce. Inspekční zpráva v plném znění
je k nahlédnutí na webových stránkách školy.
Během roku jsme uskutečnili pro žáky hodně akcí, které vhodně
doplňovaly vyučování a naše výchovné působení. Některé
z těchto aktivit zařazujeme do plánů své činnosti pravidelně,

přičemž se je snažíme obměňovat tak, aby nezevšedněly.
Téměř všechny naše aktivity jsou zachyceny a zdokumentovány
v bohatých fotogaleriích ZŠ, MŠ a ŠD na webových stránkách
školy, které byly spuštěny v lednu 2018. Proto čtenáře zveme
k jejich prohlédnutí na adrese www.zszalkovice.cz.
Novinkou v tomto školním roce bylo na podporu zdravého
stravování a zdravých svačinek zapojení školy do Školního
projektu, který vznikl spojením projektů Ovoce a zelenina
do škol a Mléko do škol. Žáci jedenkrát za 14 dní dostávali
dotované produkty - ovoce, zeleninu, ovocnou šťávu, ovocné
pyré a také neochucené mléko a neochucené mléčné výrobky
(jogurt, sýry, tvaroh). Dodavatelem ovoce, zeleniny a mléčných
produktů je OVOCENTRUM Valašské Meziříčí. V tomto projektu
budeme pokračovat i v příštím školním roce.
Další novinkou uplynulého školního roku byl cyklus před
zápisových odpoledních setkání s předškoláky a jejich rodiči
v základní škole nazvaný Školní hrátky s předškoláky aneb
do školy s úsměvem.
První hrátky, Písmenek se nebojíme, se uskutečnily na konci
ledna a byly zaměřeny na řeč, na sluchové a zrakové vnímání
potřebné ve škole při nácviku čtení a psaní.
Druhé setkání, Hrátky s matematikou, konané v únoru, bylo
zaměřeno na matematické představy a na prostorovou orientaci.
Při třetím setkání, Hrátky s angličtinou, si děti hravou
formou procvičily nejen názvy barev a počítání do pěti, ale
zvládly se naučit i první anglickou písničku.
Další setkání s předškolními dětmi proběhlo 10. 4. 2019, kdy
se konal zápis do 1. ročníku.
I když k zápisu přišlo 8 dětí, tak v novém školním roce
přivítáme jen pět prvňáků z důvodu odkladu školní docházky u
tří předškoláků.

Školní zahrada na podzim a dnes

Loučení s žáky 4. ročníku
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Loučení s předškoláky ….. tak přísaháme!

ŽALKOVICKÝ ZPRAVODAJ
Poslední Hrátky s předškoláky proběhly v květnu a to ve
školní družině pod taktovkou paní vychovatelky.
Výše uvedená hodinová setkání byla směrována i k lepší
adaptaci dětí na školní prostředí, neboť vstup do 1. třídy je
pro dítě velmi zásadním životním mezníkem a naší snahou je
dětem tento krok co nejvíce usnadnit. Dětem, ale zúčastněným
rodičům se jednotlivé hravé dílničky líbily a na nové prvňáčky se
všichni už moc těšíme.
Na závěr bych chtěla ocenit účast některých žáků školy na
různých soutěžích úrovně okresního kola a pochválit je za
vzornou reprezentaci naší maličké školy.
V březnu se v Domě kultury v Kroměříži konalo okresní kolo
postupové přehlídky Svátek poezie. Ze školního kola soutěže
v recitaci se do tohoto okresního kola probojovaly tři žákyně naší
školy.
V 1. kategorii soutěžila z 2. ročníku Kateřina Terešková, ve
2. kategorii recitovala Marie Anna Horká a Sofie Pokorná, žákyně
4. ročníku.
Přehlídky se zúčastnilo celkem 128 žáků základních škol
okresu Kroměříž, z každé kategorie postupovali jen dva soutěžící.
Naše děvčata měla nelehký úkol. I když podala vynikající výkony,
do krajského kola přehlídky dětských recitátorů nepostoupila.
Všem třem však patří velká pochvala za vzornou reprezentaci
naší školy v interpretaci básní.
Děvčata Marie Anná Horká a Sofie Pokorná se také ještě
zúčastnila okresního kola soutěže ve zpěvu hanáckých
písní O hanáckyho kohóta. I přes výborný pěvecký výkon
dále nepostoupila. S prázdnou však nepřijela Sofie Pokorná
z olympiády malotřídních škol.
Zlatá medaile za skok do dálky a stříbrná za běh na 50 m
cinkala na krku malé atletce a byla oceněním za podaný výkon
a také pěknou tečkou za uplynulým školním rokem.

Svátek poesie

Zleva Mgr. Dagmar Tesaříková, Sofie Pokorná,
Marie Anna Horká, Kristýna Pobialová, dole Josef Tereško

S. Pokorná – 1. místo za skok do dálky
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Sláva, nazdar výletu
Text: V. Skopalová
Na závěr každého školního roku jezdíme na výlet. Stejně tomu
bylo i letos. Z několika návrhů zvítězil jednoznačně Dinopark
Vyškov. Objednali jsme autobus a 24. 6. 2019 nastal očekávaný
den.
Maminky dětem připravily baťůžky plné dobrot a překvapení.
Sraz byl v 7. 30 hod. před MŠ. Místo malého autobusku, který
jsme objednali, přijel komfortní autobus a usměvavý pan řidič.
Rozloučili jsme se s rodiči, naposledy zamávali z autobusu a vyjeli
jsme. I když byla na dálnici rychlost omezená, cesta rychle ubíhala.
Než jsme se nadáli, byli jsme ve Vyškově. Přijeli jsme dříve, tak
jsme se mohli v klidu posilnit, sníst svačinku a vypít pitíčko. Záhy
se zvedla železná mříž a my jsme se ocitli v zooparku, v dinoparku
ještě ne. Proč? Protože na nás čekalo několik vláčků, do kterých
jsme nasedli společně s žáky z vyškovské školy.
Byla to bezvadná veselá třída, která na kolem jdoucí lidi mávala
a zdravila je. Moc se nám to líbilo a brzy jsme se přidali.
Úsměv ze rtů nám zmizel v okamžiku, kdy jsme vjeli do
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dinoparku, do období druhohor. Řev obrovských dinosaurů nám
zpočátku naháněl strach, ale když jsme zjistili, že jsou gumoví,
klidně jsme si na ně sáhli, některé i pohladili.
Prošli jsme parkem, pak jsme shlédli film ve 3D s brýlemi.
Některá zvířata a ptáci občas vletěli i mezi nás, to jsme samozřejmě
křičeli, tak se honem vrátili do filmu.
Rovnou z kinosálu jsme se šli občerstvit do stánku se zmrzlinou.
Pak pro nás přijel opět vláček s našimi kamarády, kteří nám už
drželi místo a společně jsme se vraceli do zooparku. Tam jsme si
prohlédli zvířátka na statku, v klecích a ohradách.
Protože jsme byli už trocho unavení, tak jsme si udělali piknik
na lavičkách pod stromy a dojedli jsme dobroty ze svých batohů.
Výlet byl tak zajímavý, že jsme neměli ani čas zlobit. Pomalu
jsme se vraceli k autobusu, ale míjeli jsme obchod se suvenýry
a popadla nás nákupní horečka. Kdo měl peníze, musel je hned
všechny utratit.
S prázdnými batohy i peněženkami, ale plní dojmů a zážitků
jsme se došourali k autobusu.
Sotva jsme nasedli, většina z nás usnula. Vzbudila nás až písnička
Sláva nazdar výletu, před Žalkovicemi.

ŽALKOVICKÝ ZPRAVODAJ

Májky - tradice
Podoba májky a tradic s ní spojených ovšem bývá značně
proměnlivá.
Obecně se obřad zdobení právě vyrašeného stromku do podoby
„máje“ spojuje s pohanskými oslavami letního slunovratu, jak
se tento zvyk drží dodnes například ve Skandinávii a místy snad
ještě i u nás. Chopila se ho však i křesťanská tradice a posunula
ho směrem k začátku roku, na Smrtnou neděli, tj. druhou neděli
před Velikonocemi (letos 10. března). Toho dne se ze vsi vynáší
tzv. Morana, ženská figura symbolizující smrt, zmar a všechno
zlé.
Proto se háže do tekoucí vody, aby tak odešlo všechno špatné,
a místo ní se do vsi přineslo „líto“ neboli „májíček“ – buď celý,
právě vyrašený stromek anebo zelená větev ozdobené barevnými
fábory. Podle lidové tradice se tak činí na památku jedné příhody
spojené s Ježíšem. Jeho nepřátelé si v noci označili Kristův dům
právě takovou ozdobenou ratolestí, ale ráno ho stejně nenašli –
májíčky se najdou objevily v zahrádkách před všemi domy.
Asi nejčastější podobou májů jsou ty velké, které se
vztyčují obvykle na návsi. Poraženému jehličnatému – tedy
stálezelenému – stromu se odstraní větve a kůra a ponechá se
jen zelený vrcholek. Ten se ozdobí typickým kolem s barevnými
pentlemi.

Máj je třeba hlídat před muži ze sousední vesnice, aby ho v
noci nepodřízli. To se považuje za velikou ostudu. U nás se
nejčastěji vztyčuje v předvečer prvního májového dne, tedy na
„čarodějnice“ 30. dubna.

Májka se stavěla o letním slunovratu

Na některých místech se májka stavěla ale až na sv. Jana
Křtitele, tedy téměř o letním slunovratu anebo na svátek světce,
jemuž je zasvěcen místní kostel. Vztyčení májky se mohlo také
konat o svatodušních svátcích – Letnicích, které připadají na
padesátý den po Velikonocích (letos 12. června). Bývalo zvykem
dávat zelené ratolesti i za okna a za svaté obrázky, aby měl Duch
Svatý kam usednout. Téhož dne se konaly i různé lidové zábavy
a dodnes v některých moravských obcích v tento vyjíždí slavná
Jízda králů.
Májku také může postavit chlapec před okny své dívky na důkaz
své lásky a obdivu. Tento obyčej podle legendy vznikl na památku
zázraku, kdy jedna zbožná dívka byla obviněna z toho, že již není
„poctivá“. Když se modlila o pomoc, anděl do rána postavil před
okny máj ozdobený na znamení její nevinnosti krásnou bílou
růží a bílými pentlemi. Po stejné nádheře zatoužily i ostatní dívky
a požádaly o máje své chlapce. Postavení máje před oknem
své vyvolené tak mládenec navenek „oficiálně“ deklaroval svůj
vztah k ní – v máji, měsíci lásky, více než příhodně.

Májka
Text a foto: R. Krejčí
Letos se opět posledního dubnového dne stavěla májka. Tradičně
se příprav chopil místní Sbor dobrovolných hasičů. Po důkladné
mravenčí přípravě a úpravě celého stromu, následovalo opentlení
věníku a věnce, kterého se ujaly hlavně mladé ženy, i když
letos pomáhaly i ty školou povinné a májku klasickým ručním
způsobem pestře společně nazdobily. Poté muži vyzdvihli
a ukotvili májku. Při sehrané spolupráci a zkušenosti se jim
dílo podařilo a asi 15 metrů vysoká májka zdobila naši obec
u tenisových kurtů.
Společně se stavěním máje pořádalo místní sdružení Červeného
kříže rej čarodějnic pro děti, které byly za své nápadité masky
odměněny.
Hasiči připravili oheň, na kterém si všichni mohli opéct špekáčky.
Večer pokračoval zábavovým veselým kdy zásoby pití a jídla
byl dostatečné. Přijatelné počasí přispělo k radosti a příjemné
pospolitosti všech přítomných. Kulturně atmosféru pozvedlo
místní umělecké těleso – skupina Loodry´s Forte.
Stavění máje je hezká tradice a je dobře, že stále na vesnicích
přežívá.
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Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí
Text: ASEKOL a. s.
Loni
občané
odevzdali
k recyklaci 920,99 kilogramů
starých spotřebičů.
Snaha
obyvatel
obce
recyklovat staré a nepoužívané
elektrospotřebiče se již několik
let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající
o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení.
Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti
ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme
díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém
Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci
skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu.
Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti
ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci
vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti
ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vyřadili
920,99 kilogramů elektra. Tím, že jsme ho následně předali
k recyklaci, jsme uspořili 14,09 MWh elektřiny, 724,08 litrů
ropy, 63,37 m3 vody a 0,57 tun primárních surovin. Navíc jsme
snížili emise skleníkových plynů o 3,04 tun CO2 ekv., a produkci
nebezpečných odpadů o 12,96 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr
elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní
dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace
běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro
domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy
potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní
čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že
odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie
potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni
ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního
prostředí, si zaslouží obrovský dík.
V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě
společnosti ASEKOL k dispozici více než 17 000 sběrných míst.
To je pětkrát více než například v ekologicky vyspělém Rakousku.
Sběrný dvůr je již v každé středně velké obci. Zároveň ulice a
separační stání jsou doplněny o červené kontejnery na drobné
elektro.
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Každý, kdo má zájem třídit vysloužilé elektro, si může najít
nejbližší sběrné místo na www.sberne-dvory.cz nebo na www.
cervenekontejnery.cz.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru vysloužilého
elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do
okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů
do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na
životní prostředí. Výsledky studie jsou
prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší,
vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr
elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.
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Rok 1939 v naší obci (z kroniky)
Text: J. Neradilová
Německé vojsko, které vtrhlo do našeho státu, projíždělo od
9 hod vrchní silnicí od Přerova k Hulínu. Všude byly nalepeny
plakáty, které úředně oznamovaly zřízení protektorátu
německé říše pro Čechy a Moravu. Co v nich urážek, sprostých
lží, hanobení národa a té německé nadutosti. Nikdo to celé
nedočetl, ale každý se s hnusem od toho ďábelského mámení
odvracel.
Další zprávy o odtržení Slovenska, byly již přijímány skoro
apaticky. Znovu přicházeli do obce vyhnanci ze Slovenska.
Jsou to rodiny: řídícího učitele Prokeše, učitele Přidala,
učitele Stojana, železničního zřízence Františka Zelinky,
resp. finanční stráže Aloise Křížka, četnického strážmistra
Františka Křížka.
20. srpna večer, na vrchní silnici u kříže, byl zabit,
projíždějícími němec. vojenskými auty, Antonín Štěpán ve
stáří 28. roků, když se vracel na kole z hasičského výletu
z Pravčic. Je to z naší obce první oběť německé zvůle.
Objevuje se nařízení o odstranění všech upomínek na naši

republiku. Odstraňují se všechny obrazy, sochy, upomínky
apod. Tyto se musí odevzdat okresnímu úřadu nebo je zničiti.
Ze školy byla odstraněna bronzová písmena a uschována.
Dále byla uspořádána sbírka pro říšské vojsko. Sběrna byla
u p. Daňka (rezavé plechy a hrnce). Byl poslán peněžitý dar 50,K a věcné dary. Do obce přijel předseda Svazu pro hospodaření
masem, tuky, mlékem a vejci. S ním přijeli i Němci. Chtěli vidět
ukázku chovného dobytka. Byli zavedeni do hospodářství
p. Netopila č. 45 a při zpáteční cestě upozorněni na tažné
krávy jdoucí právě vesnicí. Dohodli se, že z tak pěkného
materiálu musí být zajišťovány kusy pro povinnou dodávku.
V době 10. a 11. března 1941 bylo v obci ubytováno německé
vojsko: 2 důstojníci, 60 poddůstojníků a 10 koní. Důstojníci
byli ubytováni, jeden u Františka Černoška č. 19 a jeden
u Josefa Bradíka č. 62, mužstvo v sokolovně. Byl učiněn dotaz,
je-li v obci vhodné místo a pole pro zřízení kárného tábora pro
ženy. Odpověď zněla, že není.
Ve velikonoční svátky byla rozpuštěna Sokolská jednota,
majetek zabaven. Je zakázáno nositi jakékoliv součásti
sokolského stejnokroje.
Rok 1939 – to byl začátek největší tragédie naší země.

Den žlutých kvítků
Text a foto: Internet a Liga proti rakovině
Letos 15. května 2019 byla
uskutečněna
celonárodní
květinová sbírka Český den
proti rakovině, kterou pořádá
Liga proti rakovině Praha,
a proběhla i v naší obci. Liga má
od svého vzniku tři dlouhodobé
programy – sledování nádorové
prevence, zlepšení kvality života
nádorově nemocných a podpora
vědy a výzkumu, případně
nákup zařízení jednotlivých
onkologických pracovišť, na financování grantů nebo také
hospiců.
Letošní květinová sbírka se zaměřila na boj proti rakovině plic.
Statistiky jsou neúprosné!
Naše životy ohrožují mimo jiné přejídání, nedostatek pohybu
a zvláště kouření. Od doby, kdy se cigarety začaly masově vyrábět
(r. 1880), zahubily víc lidí než obě světové války. Pandemie
trvající přes sto let pokračuje. Zdánlivě nenápadná drogová
závislost lidstva na nikotinu si dál vybírá životy milionů obyvatel
naší planety.
V České republice je přes veškerou osvětu situace podobná jako
jinde ve světě. Patříme k pěti „nejprokouřenějším“ zemím Evropy.
V posledních letech mírně ubývá kuřáků mužů, zato roste počet
kouřících žen, mladistvých a experimentujících děti. Se zdravím
hazarduje asi třetina mužů a čtvrtina žen. Důsledky?
Na karcinom plic, nejčastější z několika desítek chorob
zapříčiněných kouřením, zemřelo podle posledních
statistik za rok 5 555 lidí, přičemž celkem se tabákový
kouř v ČR podílel na více než 18 000 úmrtích (údaje za rok
2016).
Alkaloid nikotin, obsažený v tabáku, je droga podobná kokainu
nebo heroinu. V cigaretovém kouři je na 7000 chemikálií,
přičemž u nejméně 69 z nich je prokázáno, že jsou kancerogenní
– rakovinotvorné.
Kromě evidentní hrozby rakoviny plic (22krát vyšší riziko)
trpí notoričtí kuřáci častým výskytem dalších těžkých chorob:

nádory ústní dutiny a jícnu, pankreatu a močového měchýře,
ischemickou chorobou dolních končetin, chronickou obstrukční
nemocí plic (CHOPN), častějšími infarkty a mrtvicemi. Kuřáci
ohrožují svůj imunitní systém, potenci, sluch, zrak, pokožka jim
stárne rychleji a trpí i dalšími obtížemi.
Přestože je minimální hodnota jedné kytičky jen dvacet korun,
i tato částka ve výsledku hodně pomůže. A proč bychom měli na
tuto sbírku přispět?
Rakovina je strašák každého z nás. Jak říká slogan Ligy proti
rakovině, podle statistik „tiká v každé rodině“.
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Celorepublikový přebor ČOS
Text a foto: L. Svobodová
Jubilejního 20. ročníku Zálesáckého závodu zdatnosti
jsme se zúčastnili poprvé. Letošním hostitelem tohoto
přeboru ČOS byla Proseč pod Ještědem. Za župu Hanáckou
nás reprezentovaly jednoty ze Žalkovic, Třebětic, Bystřice
pod Hostýnem a Litenčic. Naše hlídka ve složení Veronika
Zelinková, Matěj Němčík a Jiří Svoboda startovala v kategorii
dorostu. Hlídku žactva Bystřice pod Hostýnem doplnila Adéla
Němčíková.
V pátek 17. května se sjelo do Proseče 60 hlídek z celé
republiky, aby se v sobotu mohlo 180 závodníků v nedalekém

Zleva: Adéla Němčíková, Veronika Zelinková, Jiří Svoboda,
Matěj Němčík

Holešovský pohár
Text a foto: L. Svobodová
Jako jediný zástupce oddílu stolního tenisu naší jednoty se
Jiří Svoboda zúčastnil v sobotu 8. června 5. ročníku turnaje
o Holešovský pohár. Turnaj uspořádalo SVČ TYMY Holešov ve
spolupráci s TJ Holešov. Do Holešova se sjely oddíly z Kroměříže,
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lomu postavit na start. Trať dlouhá přes 6km byla dost
náročná. Po startu museli závodníci po laně vyšplhat prudkou
stěnu lomu, běželi lesem, po polních cestách a loukách.
Naše hlídky se umístily:
Kategorie dorost: - 18. místo - Žalkovice
- 19. místo - Třebětice
Kategorie žactvo: - 20. místo - Bystřice pod Hostýnem
- 25. místo - Třebětice
- 28. místo - Litenčice
Tímto bych chtěla poděkovat všem soutěžícím za zvládnutí
nelehkého terénu, úkolů a za reprezentaci naší jednoty a župy.

Naše hlídka při plnění úkolu
Hulína, Lubné a Žalkovic. 30 hráčů rozdělili do kategorií Junior,
Kadet, Profi junior a Profi kadet.
Každý zápas se hrál na 3 vítězné sety. Jirka se utkal s amatérskými
a poloamatérskými hráči, kteří ve svých tenisových oddílech
trénují několikrát týdně. Ve své kategorii Kadet se umístil na
2. místě. Po turnaji už ví, co musí ve své hře zlepšit, že musí
bojovat až do posledního míčku, protože každý vyhraný set se
počítá.
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Žalkovický volejbalový turnaj úspěšně za námi
Text a foto: L. Svobodová
Volejbal je stále oblíbeným sportem, který přináší radost.
O tom jsme se mohli přesvědčit v sobotu 25.5.2019. Po roční
pauze proběhl volejbalový turnaj sokolských i nesokolských
smíšených družstev „Memoriál bratra Jaroslava Kozlíka“. Ten
se konal na památku kapitána mistrovského volejbalového
družstva Sokola Kroměříž v letech 1926-1937, který zemřel
21.10.2012 ve věku 105 let. Pořadatelstvím 7. ročníku se
zhostil Sokol Žalkovice.
Turnaj zahájili starostka Sokolské župy Hanácké Ivana
Zavadilová a ředitel turnaje Luboš Dohnal, kteří přivítali
družstva z Postoupek, Přílep, Bystřice pod Hostýnem,
Říkovic, Ostravy a dva domácí týmy. V rámci turnaje hrály
týmy systémem každý s každým, na dva sety, do dvaceti bodů.
Letošní zápolení dopadlo s tímto výsledkem:
1.
T.J. Sokol Přílepy
2.
Ostrava
3.
T.J. Sokol Bystřice pod Hostýnem
4.
T.J. Sokol Žalkovice
5.
T.J. Sokol Žalkovice – senioři
6.
T.J. Sokol Postoupky
7.
Říkovice
Všichni účastníci byli odměněni diplomy a věcnými cenami,
za první tři místa poháry a medaile. Vítěz turnaje obdržel
putovní pohár.
Počasí přálo, byla tu příjemná atmosféra, kvalitní sportovní
výkony, hudba, jídlo a pití. Pořadatelé potvrdili, že dokážou
uspořádat kvalitní turnaj, k čemuž přispěla zúčastněná
družstva svými výkony. Luboš perfektně připravil dva kurty
na víceúčelovém hřišti, s organizačními záležitostmi mi
pomohla Vlasta a Lenka, o výbornou obsluhu v bufetu se
zasloužily Táňa, Libuška a Iva, klobásy v udírně po celou dobu
hlídal Martin. Dále děkuji všem rozhodčím a sponzorům.
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Další úspěch mladých hasičů
Text a foto: R. Krejčí
25. 5. 2019 pořádal SDH Břest závody jednotlivců na 60 m
překážky. Na start se celkem postavilo 72 mladých hasičů
ze 7 sborů – Břest, Karlovice, Kyselovice, Roštění, Rychlov,
Šelešovice a Žalkovice. Závodilo se v 5 kategoriích – přípravka,
dívky starší a mladší, kluci mladší a starší.
My jsme přijeli v plné sestavě a naše hasičská mládež závodila
ve 3 kategoriích. V mladších dívkách Kristýna Pobialová a Sofie
Pokorná, v mladších chlapcích Josef Ján Horký a nejpočetnější
zastoupení jsme měli ve starších chlapcích, kde nastoupili
Zbyněk Pobial, Jakub Tereško a Vojtěch Tereško. K ruce a
pomoci mi při závodech pomáhal Dominik Pobial, který se
svým bratrem Zbyňkem letos poprvé závodili na okrskové
soutěži v Záříčí v hasičském útoku v soutěžním družstvu mužů
SDH Žalkovice.
Ale teď již k průběhu závodu jednotlivců.
Nejdřív z našich nastoupily holky a po prvním kole to
vypadalo velmi dobře. Sofie byla průběžně na pátém místě a
Kristýna na sedmém. V mladších chlapcích Josef držel páté
místo a ve straších po prvním kole byl na tom nejlépe Jakub,
který byl na osmém místě, za ním Zbyněk na devátém a Vojta na
jedenáctém. U Vojty bylo umístění ovlivněno i tím, že šel poprvé
na závodech na vysokou překážku, tu sice zdolal, ale přeci jen
nízká jako u mladších kluků to není.
Takže po první kole byly naše naděje spíše v mladších
kategoriích. Jenže začalo druhé kolo a začaly se dít věci. Skoro
všichni závodníci začali hodně chybovat a výsledky se raketově
měnily.

Bohužel se chyby nevyhnuly ani našim mladým hasičům.
Hned Sofie, i když čas byl dobrý, uviděla červenou vlaječku pro
špatně sepnutý rozdělovač a to ji stálo pohoršení. Kristýna
sice závod dokončila, ale u rozdělovače měla také problémy
a zhoršila se o 2 sekundy oproti prvnímu kolu. Bohužel také
pokles v pořadí.
Josef v celku vyrovnaný pokus jako v prvním kole, ale také
zdržení u rozdělovače. Vojta se zdržel na překážce, ale dokončil,
Jakubův čas by byl dobrý, ale chybou na cílové čáře uviděl
červenou vlajku. A pak to přišlo. Přiznám se, že po Zbyňkově
devátém místě z prvního kola jsem moc velký posun nečekal, ale
udělali jsme změnu v použití štafetového setu a pokusil jsem se
ho nachystat co nejlépe. Všechno tedy bylo připraveno a čekalo
se na start. Už ten naznačil, že se něco děje a i v okolí postávající
vedoucí svých týmů užasle hleděli. Tak raketový start obou
závodníků nikdo nečekal, žádná chyba a čas se zastavil hodně
pod 17 sekundami. Nakonec malinké, ale opravdu malinké
zaváhání u cílové čáry stálo Zbyňka lepší umístění. Jak to teda
dopadlo? Zbyněk zaostal v bitvě o zlato o 8 setin sekundy.
Teď výsledky našich hasičů v číslech:
Sofie Pokorná – 22,29 s 9. místo (5. místo v prvním kole)
Kristýna Pobialová – 23,04 s 10. místo (7. místo v prvním kole)
Josef Ján Horký – 22,18 s 6. místo (5. místo v prvním kole)
Vojtěch Tereško – 22,21 s 13. místo (11. v prvním kole)
Jakub Tereško – 19,71 s 12. místo (8. místo v prvním kole)
Zbyněk Pobial – 16,48 s 2. místo (9. místo v prvním kole)
Úspěch to pro nás je a pro naše mladé hasiče i získávání
cenných zkušeností, a ať už vybojovali nebo nevybojovali místo
na bedně, všichni velmi dobře reprezentovali náš sbor i obec.
Všem dík!

Zleva: Sofie Pokorná, Josef Ján Horký, Zbyněk Pobial, Jakub Tereško (pod Zbyňkem), Vojtěch Tereško, Kristýna Pobialová
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Župní přebor v atletice
Text a foto: L. Svobodová
Ve čtvrtek 20.června se v rámci župního přeboru sokolské
všestrannosti konaly atletické závody. Za krásného počasí
se do Holešova sjelo přibližně 40 dětí, aby změřily své síly
ve čtyřboji – člunkový běh, hod kriketovým míčkem, skok
do dálky z místa a skok přes švihadlo. Soutěžilo se ve třech
kategoriích. V kategorii ročník 2011 a mladší jsme zastoupení
neměli, v kategorii ročník 2009 – 2010 soutěžila Nela Uhírková
a v kategorii 2004 – 2008 nás reprezentovali Sofie Pokorná,
Veronika Janská, Eliška Dráňová, Adéla Němčík, Jiří Svoboda,
Zuzana a Veronika Zelinkovi.
A jak naši atleti dopadli?
Kategorie 2009 – 2010 (17 atletů)
4.místo - Uhírková Nela
Kategorie 2004 – 2008 (13 atletů)
1.místo - Svoboda Jiří
3.místo - Zelinková Veronika
4.místo - Zelinková Zuzana
6.místo - Dráňová Eliška, Pokorná Sofie
8.místo - Janská Veronika, Adéla Němčík
Všem závodníkům děkuji za velkou bojovnost a výbornou
reprezentaci naší jednoty.

Zadní řada zleva: Zuzana Zelinková, Jiří Svoboda, Veronika Zelinková, Lenka Svobodová
Prostřední řada zleva: Nela Uhírková, Sofie Pokorná, Eliška Dráňová, Veronika Jánská
V podřepu: Adéla Němčík
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Posezení u čtyř gulášů
Text a foto: R. Krejčí
V pátek 28.6.2019 uspořádal Myslivecký spolek Žalkovice
společenské posezení u gulášů. Jak nadpis hlásá, jednalo se o
čtyři „druhy“ gulášů, a to srnčí, kančí, dančí a jelení.
Začátek akce byl stanoven na 17 hodinu na místním hřišti, ale
jak už je zvykem, občané začali jezdit dříve, zřejmě z důvodu,
aby na ně nějaký guláš zbyl, ale myslivci byli připraveni a všech
druhů bylo dost, takže každý mohl všechny ochutnat a také si
koupit domů. Organizace a obsluha fungovala na sto procent.
Návštěvnost byla docela velká. Jako program zahráli
myslivci na lesní rohy, poté již zpívali návštěvníci za doprovodu
harmoniky. Počasí bylo docela rozumné a díky tomu akce
končila až v pozdních večerních hodinách.
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