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Informace ze zasedání Rady obce Žalkovice za první pololetí roku 2008
Půjčky z fondu rozvoje bydlení
v obci
Rada obce projednala podmínky pro
poskytování půjček z fondu rozvoje bydlení
a stanovila minimální výši splátek v částce
2000,- Kč měsíčně s 3% úrokovou sazbou.

Žádost p. Bohumila Horáka o vyjádření ke stavbě skladů a garáže
Rada obce projednala a schválila žádost
p. Bohumila Horáka, Žalkovice 14, ke stavbě skladů a garáže, přiléhající k obecnímu
domu č. 16.

Příspěvek na rybářské závody
Rada obce projednala a schválila finanční příspěvek ve výši 2000,- Kč Rybářskému svazu Chropyně, za účelem rybářských závodů

Žádost ředitelství Silnic zlínského
kraje na koupi pozemků
Rada obce projednala žádost ředitelství Silnic zlínského kraje na koupi pozemků pod silnicí III./43211 v obci KU
Žalkovice, jedná se o parcely o celkové
velikosti 248 m2. Rada obce předloží návrh
zastupitelstvu obce k projednání.

Výše nájmů a uzavírání nájemních
smluv na obecním domě č.16
Rada obce projednala a odsouhlasila
zvýšení nájemného na obecním domě č. 16
a pověřila starostu obce o zjištění informací o kolik %, dle zákona, lze nájemné navýšit. Dále projednala žádost p. Vykoukala
Zd., bytem Žalkovice, o pronájem bytu.
Stávajícím nájemníkům, mimo nájemníků důchodového věku, kteří si nenajdou
vlastní bydlení, nebude s nimi prodloužena
nájemní smlouva déle jak do roku 2010.
Důvodem jsou žádosti občanů důchodového věku, pro které byly především obecní
byty určeny.
Projednání žádosti p. Říkovského,
bytem Kyselovice o koupi pozemku
Rada obce projednala žádost p. Říkovského, o odkoupení pozemku za účelem
výstavby prodejny potravin. Rada obce
za tímto účelem navrhla zahájit jednání s farní radou Římsko-katolické církve
o odkoupení pozemku, na kterém stojí
současná prodejna potravin, za účelem
výstavby nové. Toto místo se jeví jako nejoptimálnější a je v klidové zóně obce.
Žádosti o finanční příspěvek z programu Obnova venkova
Rada obce projednala a doporučuje
ke schválení zastupitelstvu obce zaslání
žádostí o finanční příspěvek na projekty,
již schválené zastupitelstvem obce v rozpočtu na r. 2008, za účelem výměny oken
na budově školy a vybudování čistírny
odpadních vod.
Vystoupení ze svezu měst a obcí
Rada obce schválila odeslání žádosti
o vystoupení ze svazu měst a obcí z důvodu
velmi nevýhodných podmínek pro obce.
Žádost o kácení stromů
Rada obce projednala a schválila žádost p. Dostála Víta, bytem Žalkovice
o kácení 6-ti kusů topolů v bezprostřední
blízkosti rodinného domu, které svým
stářím ohrožují tuto nemovitost.
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Půjčky z fondu rozvoje bydlení
v obci
Rada obce projednala žádosti občanů
o poskytnutí půjček z fondu rozvoje bydlení v obci.
Petice občanů
Rada obce projednala Petici občanů
proti výstavbě celoroční chaty na parcele číslo 44/1 v kat. území Žalkovic. Tato
Petice obsahuje neopodstatněné připomínky a bude předložena zastupitelstvu
obce k projednání po schválení stavebním
úřadem.
Návrh na víceúčelové využití dodávkového vozidla obce
Rada obce projednala a schválila víceúčelové využití dodávkového vozidla
obce, které bylo zakoupeno za účelem dovozu obědů pro MŠ a ZŠ. V rámci využití
bude vozidlo používáno pro potřebu obce
a spolků.
Zhodnocení a schválení výběru firmy na výměnu oken na budově ZŠ
Rada obce projednala předložené nabídky firem, které provádí výrobu, instalaci
oken a dveří. Po následné diskusi Rada
schválila nabídku firmy: EUROOKNA Suchánek s.r.o. Halenkov.
Projednání žádosti obce Břest
o mimořádný finanční příspěvek
na vybavení ZŠ Břest
Rada obce projednala žádost obce
Břest o poskytnutí mimořádného finančního příspěvku na vybavení ZŠ v Břestě školními pomůckami v celkové výši
44.950,- Kč a předloží ke schválení zastupitelstvu obce.
Projednání odprodeje pozemků p.č.
437/11, 437/12, 44/18, 44/19, 579
Rada obce projednala a usnesla se zveřejnit záměr odprodeje obecních pozemků,

který bude předložen ke schválení zastupitelstvu obce.
Žádost o uspořádání večerní hudební produkce při stavění májky
Rada obce projednala a schválila žádost
o uspořádání večerní hudební produkce
při stavění májky za podmínek, že tato
bude ukončena nejpozději do 02.00 hod.
dne 1. 5. 2008.
Prodloužení nájemních smluv
v obecních bytech
Rada obce projednala a schválila prodloužení nájemních smluv v obecních
bytech panu J. Olšanskému a paní I. Štulířové.
Zhodnocení místní knihovny
v Žalkovicích
Rada obce projednala vyhodnocení
činnosti místní knihovny na základě zpracovaného výkazu o činnosti za rok 2007,
zaslaného ředitelkou Knihovny Kroměřížska, ze které vyplývá, že patří k nejlépe
pracujícím knihovnám v okrese. Na základě tohoto hodnocení Rada obce schválila
paní J. Němcové finanční odměnu ve výši
2.000,- Kč.
Projednání žádosti p. Hamrly o odkoupení obecního pozemku
Rada obce projednala žádost p. Hamrly, bytem Žalkovice o odkoupení obecního
pozemku p.č. 44/1 za účelem výsadby zahrady. Rada obce nedoporučuje zastupitelstvu obce schválení této žádosti, z důvodu
již schváleného prodeje této stavební parcely p. Lazarovi.
Dotace na pořízení nového obecního rozhlasu
Starosta obce informoval členy Rady
obce o zamítnutí dotace na pořízení nového obecního rozhlasu.
Uzavření smlouvy s p. Rybníkářem o provedení výkupu stavebních
parcel
Rada obce pověřila starostu obce
k projednání o uzavření smlouvy s p. Rybníkářem o provedení výkupu stavebních
parcel v katastru obce.
Rozpočtová opatření na rok 2008
Rada obce projednala rozpočtová
opatření v roce 2008 za účelem drobné
studie přístavby výdejny obědů v ZŠ, studii
sběrného dvoru nebezpečného odpadu
a přesun financí, které budou ušetřeny při
výměně oken v ZŠ, k zakoupení rychlostního radaru do obce.
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Za Žalkovice krásnější
Text a foto: Ludmila Horáková
Tak jsem nazvala můj krátký příspěvek
dotýkající se problematiky odpadů a záro-

veň výzvu k nám, spoluobčanům, ve věci
jejich sběru. Mnozí z nás se podivují, co
se vše dostává do kontejnerů na tříděný
odpad a co bývá pohozeno kolem nich.
Proto chci připomenout, že veškeré
odpady se odevzdávají každou sobotu

na sběrném místě za obchodem pana
Říkovského, a to od 10.00 - 12.00 hod.
Je zde umístěn kontejner na komunální
odpad a na stavební suť.
Aby nedocházelo k ukládání plastových
pytlů s vytříděným odpadem u kontejnerů
na tříděný odpad, budou se tyto pytle s PET
i s ostatními plasty ukládat na sběrném
dvoře za obchodem p.Říkovského,taktéž
v sobotu od 10.00 - 12.00 hod.
Pytle na PET lahve si můžete zdarma
vyzvednout na obecním úřadě.
Kontejnery na PET obaly v letních
měsících opravdu nestačí. /PET lahve
sešlapovat !/
Vytříděné plasty se odvážejí vždy
v pondělí v 6.oo hod ráno.
Sběr elektrozařízení a pneumatik se bude konat 19. září 2008 tj.
lednice, televize, monitory, PC, tiskárny,
varné konvice, vysavače.
Drobné elektrovýrobky se mohou
odevzdávat do kontejneru na obecním
úřadě každý pracovní den /telefony,
kalkulačky, malá radia, discmeny,
walkmeny atd/- sem nepatří žárovky,
zářivky, baterie.

Informace ředitelky Knihovny Kroměřížska PhDr. Šárky Kašpárkové
Text: Mgr. Jana Kutá
Foto: Radomír Pala
Starostovi obce Žalkovice byl ředitelkou
Knihovny Kroměřížska doručen dopis, s jehož obsahem si Vás dovolujeme
ve zkrácené verzi seznámit.

Němcové budou seznámeni zastupitelé
obce. Stalo se tak na schůzi rady obce
rozšířenou o účast ostatních zastupitelů
dne 19. 6. 2008, kde starosta obce přečetl
všem přítomným dopis paní ředitelky.

Z této schůze vzešlo, že by bylo na škodu
neinformovat i ostatní občany naší obce
a paní Jarmile Němcové poděkovat i prostřednictvím našeho zpravodaje, který
právě vychází.

Statistické údaje o činnosti knihovny
v Žalkovicích v roce 2007 byly vyhodnoceny jako výborné. Máme 174 registrovaných čtenářů, což je v kategorii obcí
500-700 obyvatel, kam patříme, nejvyšší
dosažená hodnota. Návštěvníků máme
808, což je v naší kategorii druhá nejvyšší
dosažená hodnota. Výpůjček bylo 3977,
což je rovněž druhá nejvyšší dosažená
hodnota. Celkově naše knihovna patří
k nejlépe pracujícím v okrese. V dopise
je chválena naše knihovnice paní Jarmila Němcová za aktivitu, osobní přístup
a zajištění distribuce výměnných souborů
knih pro Místní knihovnu v Žalkovicích.
Ředitelka knihovny vyjadřuje očekávání, že s výbornými výsledky knihovny
a aktivní činností knihovnice p. Jarmily

3

Žalkovický zpravodaj

První přijímání
Text: Radomír Krejčí
Foto: Radomír Pala
Šest dětí naší farnosti prožilo významný okamžik, kdy poprvé
přijaly ve svatém přijímání živého Ježíše. Stalo se tak 18. května
v místním kostele sv. Mikuláše v Žalkovicích.
Je to krásná skupinka mladých lidí. Jen aby jim rodiče pomohli
následovat Krista. Je pravda, že tam, kde jsou děti je i život.
Proto se můžeme radovat, že život je i v naší farní rodině.

Zápis do ZŠ
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Rekonstrukce
kostelních varhan
Text: P. Jiří Putala a členové
Pastorační a ekonomické rady
Chtěli bychom upřímně poděkovat
všem, kteří jakýmkoliv způsobem podpořili generální opravu varhan v našem
kostele v Žalkovicích. Oprava byla zdárně
dokončena v polovině dubna. Ze zprávy
organologa olomoucké arcidiecéze p. Jana
Gottwalda vyplývá, že práce byly provedeny kvalitně a dle plánu. Varhany jsou
nyní ve vynikajícím technickém stavu
a při pravidelné údržbě by měly vydržet
několik desetiletí.
Poslední sobotu v dubnu jsme prožili
slavnostní bohoslužbu, při které otec
biskup Josef Hrdlička varhany požehnal. Na následném koncertě jsme mohli
vyslechnout krásnou hru varhan, v níž
se střídali Mgr. František Macek a František Macek ml. doplněnou výborným
zpěvem slečny Ludmily Mackové. Patří
jim velké poděkování za krásný umělecký
zážitek. Poté už jsme se sešli k společnému posezení a občerstvení v restauraci
u Netopilů.
Celkové náklady na opravu varhan
byly 388.040 Kč. V tuto chvíli již máme
zaplaceny dvě splátky v celkové výši
218.000 Kč, zbývá tedy ještě doplatit
170.040 Kč. Na měsíc květen je naplánována III. splátka a poslední splátka nás
čeká na podzim tohoto roku.
V návaznosti na opravu varhan byly
také nově natřeny lavice na kůru, dvě
lavice v kostele a dveře. Za tuto práci
jsme zaplatili 24.990 Kč Chtěl bych touto
cestou poděkovat všem dárcům, který
přispěli ať už osobně, nebo anonymně,
případně do sbírek v kostele.
Na darech jsme v roce 2007 obdrželi celkem 50.000 Kč, za rok 2008 jsme
do této chvíle obdrželi od jednotlivců
celkem 55.000 Kč, od organizací jsme získali celkem 56.000 Kč, od obce Žalkovice
máme přislíbeno 100.000 Kč. V kostele
probíhali pravidelné měsíční sbírky, při
březnové sbírce, určené právě na opravu
varhan se vybralo 43.255 Kč.
Ještě jednou chceme všem dárcům
poděkovat a věříme, že varhany budou
nám všem dobře sloužit.
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Společenská rubrika
Jubilanti 1. pololetí roku 2008, kteří oslavili významné životní výročí – 50, 60, 70, 80 a 90 let
Leden

• Vlastimil Vodička ml.,
• Miroslav Pala (č. 64),
• Ludmila Hanáková

Únor

Květen

• Eliška Horáková,
• Aloisie Wiesnerová

Červen

• Pavla Otáhalová

• Marie Pěchová
Jubilantům blahopřejeme a přejeme pevné zdraví.

Duben

• Miloslav Sumec,
• Anna Pluhaříková

Vítání dětí do života
Text a foto: Radomír Krejčí
V neděli 8. června 2008 jsme v naší obci slavnostně přivítali
nově narozené děti do života i obce.
V programu vystoupily děti z mateřské školky a zpěváci z Kyselovi.
Přivítali jsme tyto děti:
• Jánská Veronika
• Brázdil Jakub
Dětem i rodičům přejeme hodně rodinného štěstí, zdraví
a spokojenosti.
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Úmrtí

• Dne 16. 3. 2008 p. Josef Krejčíř  (* 1935)
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Žalkovická rallye
Text: Šárka Otáhalíková
Foto: Radomír Pala
Český červený kříž Žalkovice ve spolupráci s Obecním úřadem
a hasičským sborem uspořádali Žalkovickou rallye. Za krásného jarního odpoledne se dne 8. května 2008 u nás v obci uskutečnila jízda
v dobovém oblečení na historických kolech. Sraz účastníků byl ve 13.45
na hřišti U Jezer, kde každý dostal na krk kartičku se svým jménem
a příjmením, startovní číslo a uvedeno přibližné stáří kola.
Přesně ve 14.00 hod. děti, dospělí i přespolní z Břestu a Říkovic
vyrazili na jízdu kolem našich humen. Z hřiště jsme se vydali kolem
Moštěnky, na Rybníček, u mateřské školky byla jedna z mnoha zastávek. Zde každý účastník ukázal svou jízdu zručnosti. Dále jsme
pokračovali kolem hřbitova, Černým chodníkem zpátky směrem
na Žalkovice ke kapličce a k vodárně. U Jezer nás čekala vědomostní
soutěž, ve které si účastníci tipovali, kdy byly vysázeny zdejší stromy. Za doprovodu hasičského auta jsme udělali okružní jízdu naší
krásnou obci. Mladým hasičům děkujeme za skvělou spolupráci.
Na okružní jízdě byly plněny úkoly a při elegantní jízdě středem obce
se hodnotila nápaditost účastníků. Všichni jsme ve zdraví dojeli.
Vyčerpaní a hladoví jsme se vrátili na hřiště, kde každý účastník dostal občerstvení. Zábavné odpoledne pokračovalo bohatou
tombolou a ukázkou činnosti Městské policie Kroměříž. Strážnici
a psovodi nám ukázali velmi zajímavou ukázku své každodenní
činnosti. Děti prozkoušeli z pravidel bezpečnosti silničního provozu. Rozdali propagační materiály a rozloučili se s námi.
Odpoledne se vydařilo nejen krásným počasím, ale i dobrou
náladou všech účastníků.
Doufáme, že s takovým nadšením se budeme setkávat častěji.
Děkujeme sponzorům za finanční prostředky do tomboly a všem,
kteří se podíleli na přípravě 1. ročníku Žalkovické rallye.
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Žalkovice – Urke
Text a foto: Radomír Pala
V zimních měsících se několik našich
rybářských nadšenců rozhodlo pro uskutečnění již celkově třetí výpravy za rybařením do vzdáleného Norska. A začaly
nezbytné přípravy. Bylo nutné vybrat
vhodnou lokalitu, zajistit ubytování, zvolit plán cesty, objednat přepravu trajektem, nakoupit proviant a zajistit další
nezbytné věci. A v neposlední řadě začít
s přípravou a doplňováním rybářského náčiní. Ve všech postupně narůstalo
v zrušení před odjezdem do vzdálené krajiny. A konečně jsme se dočkali.Ve čtvrtek
17. dubna po naložení všeho potřebného
pro tuto výpravu jsme se rozloučili s rodinami a v 16 hodin jsme zamávali naší
vesničce a vydali se do 900 km vzdáleného německého přístavu Roztock. Před
přejezdem našich a německých hranic
jsme řádně posílili v posledním českém
motorestu vepřovými výpečky se zelím
a knedlíkem a samozřejmě s českým pivem, abychom načerpali dostatek energie
před náročnou cestou. Druhý den před
sedmou hodinou ranní jsme se nalodili
na obrovský trajekt námořní společnosti
Scandlines a po sedmi hodinách plavby
jsme se vylodili ve Švédském Trelleborgu.
Po vylodění nás čekala cesta přes Švédsko po trase Malmo, Goteborg do Norska
přes Oslo, Lilehamer do vesničky Urke,
ve středním Norsku blízko města Alesund.
Německá krajina připomíná hodně naši,
ale čím více se dostáváme na sever tak se
ráz krajiny mění. Nejsou zde vidět typicky
české vesnice s hustou zástavbou. Že vjíždíme do vesnice poznáváme hlavně podle
dopravního označení. Jednotlivé usedlosti a farmičky jsou roztroušené po krajině,
olemované v okolí stromy a v těsném okolí
se pase dobytek. Zajímavostí je, že velká
část farem a usedlostí má na svém pozemku vztyčenou státní vlajku, kterou vyjadřují hrdost ke svému státu. V předvečerních hodinách překračujeme hranice mezi
Švédskem a Norskem a musíme dávat
bedlivý pozor, abychom poznali kde přejíždíme hranice. Žádný pozůstatek celnice,
který jsme viděli na přechodu do Německa
zde není. Nyní nás čeká nejnáročnější
úsek cesty do středního Norska. Náročný
z toho důvodu, že jsme na cestě již druhou
noc bez kvalitního spánku a před námi je
pomalu ubíhající cesta z důvodu nízkých
rychlostních limitů na norských komu-
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nikacích. V noci projíždíme zasněženými
horami a teploměr na displeji ukazuje
venkovní teplotu – 13,5°C pod bodem
mrazu. Tato část cesty je velmi romantická. Projíždíme hornatou zasněženou
krajinou kde na loukách na úpatí skal jsou
rozsety jednotlivé usedlosti a farmičky,
které mají po celou noc rozsvícené lucerničky u vchodů, ale i v kuchyních se svítí
a za stolem nikdo nesedí. Norové věří,
že světlo odhání zlé duchy od lidských
obydlí. Nikde ani živáčka, jen v okolí cesty
v záři reflektorů nám společnost dělají
jeleni. Čekáme, kdy se nám zjeví nějaký
ten skřítek Trol, nebo majestátný los,
ale to štěstí nemáme. Trolové jsou severské pohádkové bytosti, které lidem
buď pomáhají nebo škodí. Nad ránem
se cesta začíná z hor svažovat a blížíme
se uzounkou asfaltovou cestou ke svému
cíli putování, do vesničky Urke, na břehu
mořského fjordu, který nese název Norangsfjorden. Vesnička Urke je maličká
komunita kde cesta končí po pár stovkách
metrů převozem přes fjord. Ve vesnici je
jen obchůdek ještě menší než v naší obci,
maličká pošta a naproti benzínový stojan,
z kterého budeme krmit naše lodě. Chatu
jsme za úsvitu dle plánku bez problému
našli a po 37 hodinách cestování parkujeme auta u chaty. Děkujeme, že dobří
Trolové nad námi drželi ochrannou ruku
a dorazili jsme šťastně do cíle naší cesty.
Rozhlížíme se po okolí a vidíme tmavomodrý fjord s klidnou hladinou a v bezprostřední blízkosti do výše se pnoucími zasněženými vrcholy skalnatých hor,

které jsou vysoké více jak 1.600 metrů.
Nádherná a pro nás z Hané neobvyklá
přírodní scenérie. K našemu překvapení
je plně vybavená chata odemknutá a nikde
ani živáčka. Dobří Trolové asi zodpovědně hlídají majetek paní majitelky, anebo zloději jsou nedostatkovým zbožím.
Zdráháme se do chaty nastěhovat a tak
budíme telefonem majitelku, která bývá
v domě opodál chaty. Po chvíli přichází
soused z vedlejší chaty a i přes jazykovou
bariéru se domlouváme, že se můžeme
bez problémů nastěhovat a majitelka nám
přijde předat chatu, až se vyspí. Po nastěhování se některých z nás zmocňuje
ihned rybářská horečka a po vybalení nejnutnějšího nasedají do motorových člunů
a jedou „okusit vodu.“ A již první den nám
rybářské štěstí přeje a tak se těšíme na večeři. Kombinace - pečená norská treska
na Moravance z Hamé Babice, řeckém
olivovém oleji, českém másle a zakusovaná břestským chlebem, chutná znamenitě.
A jelikož ryba má plavat tak zapíjíme
dobrou večeři Gambáčem a Zubříčkem
a na dobré vytrávení přijde vhod i štamprlička slivovice. Další dny přeje počasí,
obloha je azuro modrá, teploty přes den
velmi příjemné okolo 16°C. Občas zaslechneme burácení a díváme se jak z vysokých
hor padají laviny. Večer se ochladí a tak
pro příjemnou pohodu v chatě, krmíme
krbová kamna březovými poleny. Někteří
z nás si rybaření prokládají procházkami
po okolí a jsou dokonce nápady vyšplhat
se na horu nad námi. Po názorech, že hora
je nad naše síly od záměru upouštíme.

Žalkovický zpravodaj
Až na jednoho horolezeckého nadšence
z naší skupiny, který před tím zdolal jen
Hostýn a to ještě autobusem, tak se vydal
horu pokořit sám takzvaným sólo výstupem, vybavený jen dostatečnou zásobou
Peter. Dopadlo to tak, jak jsme očekávali.
Dostal se jen do základního tábora. Po vykouření jedné Petry se dostavil kyslíkový
deficit a vzhledem ke kluzkému terénu
posetém jeleními výkaly a sněhem se rozhodl dál neriskovat a vrátit se na základnu
živ a zdráv. Rybářské úlovky jsou, ale ne
takové jaké jsme si představovali. Poslední
den pobytu v pátek se počasí horší, obloha
a vrcholky hor se zatáhly mraky, začíná
pofukovat a spadlo i pár kapek. Ale ryby

začínají brát. A tak na poslední chvíli zachraňujeme náš týdenní rybářský výřad.
Je půl jedenácté hodin večer, venku je
teprve šero a tak ve filetárně zpracováváme a čistíme poslední úlovky našeho
pobytu a dáváme je zamrazit na dlouhou
cestu do naší domoviny. V sobotu ráno je
budíček ve čtyři a po snídani po páté hodině, vyrážíme na zpáteční cestu po té samé
trase. Je neděle a po šestnácté hodině nás
opět vítá naše rodná obec. A tak rychle vybalit, ať stihneme ještě domácí fotbalové
utkání našeho mužstva. V pořádku jsme
docestovali a jeden z nás praví: „Sluší se
říci na závěr naší anabáze, jak říkavala
naša stařenka – Bože chválíme tebe.“

Jsme doma, ale do hlav se již znovu
vkrádá myšlenka. Kdy příště? Co tak vidět
půlnoční nezapadající slunce ….
A co říci závěrem. Projeli jsme kus
Evropy bez jakékoliv kontroly na hranicích, bez pohraničníků se psy a samopaly,
nikdo nám nepokládal otázky kam jedete,
co vezete, valuty jsme neschovávali v ponožkách. Potkali jsme příjemné lidi a cítili
jsme se jako svobodní lidé. Vrátili jsme
se opálení od severského slunce a nabyti
prožitky. Prožili jsme krásných jedenáct
dnů cestování, rybaření a pobytu v nádherné severské přírodě. Pobavili jsme se
v družné kamarádské partě a A vo tom
to přátelé je!
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Žalkovický zpravodaj

Z dávných časů
(výpisky z kroniky Josefa Černoška)
Text: Jana Neradilová
(text nebyl jazykově upraven)
V povaze žalkovských občanů tkví silný konzervatismus.
To hanácké „ Nebelo to, a me sme bele “, dělá často i dobré věci
těžké začátky. Tělocvičná jednota Sokol nebyla jich také ušetřena. Ač v bývalé mateřské Jednotě bratrské byli hned v roce
1911 činnými členy Žalkovští, na založení Sokola doma nebylo
pomyšlení. Až v neděli raného předjaří 18.února 1920 stáčeli
všichni své kroky do obecní hospody. Tam byla v radostném
rozrušení konána valná hromada, na které byli zvoleni: starostou
Sokola František Brada, místostarostou František Vymětalík,
náčelníkem Alois Pátík, vzdělavatelem František Bradík. Pro
cvičení byl pronajat sál při hostinci bratra Koryčana. Na zakoupení bradel půjčil 3.000,- Kč bratr Stanislav Klabal. Na členské
schůzi byl zřízen ženský odbor, kam se přihlásilo 15 žen ke cvičení. Tělocvičná jednota Sokol v Žalkovicích se slibně vyvíjela.
22.května 1923 se ustavuje stavební odbor. Pokladník bratr
Tomáš Sumec ukládá z pokladny 1.000,- Kč na stavební fond.
Na výborové schůzi 24.dubna 1924 se jedná o zakoupení místa
pro stavbu sokolovny. Bylo vybráno místo na konci bývalého
Pastviska vedle stavení strojníka p.Chadima č. 91. Pro sokolovnu
to však bylo místo malé. Na výborové schůzi 5. dubna 1927 se
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rozhodl stavební výbor zakoupiti místo, na kterém stála stará
šopa, pro mlátící stroj od majitelky paní Amalie Šenkyříkové
z č. 70 za 12.000,- Kč.
15. ledna 1928 se koná osmá valná hromada v radosti, že
největší přání se uskutečňuje, že sokolovna se bude stavět a příští
valná hromada bude již v nové sokolovně. Ještě v zimních měsících
sokoli rozkopali šopu, svezli stavivo a záhy z jara se začalo stavět.
Stavbu prováděl stavitel František Hotař z Bochoře. Bohužel v tom
nadšení se kterým se stavba prováděla, bylo málo střízlivého
úsudku. Stavba nebyla ohlášena župě, nestálo se o dobrozdání
župních činitelů, kde pro tyto věci byli odborníci. A tak, když tolik
vytoužená sokolovna byla postavena, nelíbí se. Budova neúčelná
a drahá. ( Celková částka není nikde v kronice uvedena.) Do budoucna zůstal veliký dluh a ten pohlcoval výtěžky z podniků.
V roce 1930 finanční zatížení těžce doléhá. Sbírka na zaplacení dlužných úroků za rok 1932 dopadla tak, že sedm
bratří stavebního družstva a dva z řad členů doplatili každý
250,- Kč na zaplacení úroků. V roce 1934 chybí znovu na úroky
4.200,- Kč. Situace je kritická a je jasné, že se musí něco udělati,
aby sokolovna byla udržena. 23.srpna 1934 na výborové schůzi
bylo usneseno, že jednota dává budovu jako záruku ručitelům.
Když jednota nebude moci budovu se současnými dluhy udržet,
mohou ručitelé udělat, co za dobré uznají. V únoru 1935 tehdejší
jednatel bratr Úlehla zachraňuje sokolovnu. Smlouvou se členy,
ve které se tito zavazují určitými obnosy přispívati na splácení
dluhu po dobu 10 let. Doba nejhorší finanční tísně je překonána. Dluhů pomalu ubývá a s důvěrou v lepší budoucnost jde
tělocvičná jednota Sokol kupředu.

Žalkovický zpravodaj

Svatý Florián, patron hasičů

Hasičská mše

Text: Ing. Petr Kvapilík

Foto: Radomír Pala

Převzato z farního listu Trio ŘKF sv. Mořice v Kroměříži

Dne 4. května 2008 se sloužila tradiční hasičská mše.

Svatý Florián, jehož jméno je z latinského slova „florianus“
a v překladu znamená „kvetoucí, rozkošný“ patří mezi nejpopulárnější české světce. Narodil se v Cetii (dnes Zeiselmauer
u Vídně, datum jeho narození není přesně známo) a pocházel
z vojenské rodiny a byl vojenským úředníkem, později velitel
pluku propuštěný z římských legií. Za vlády císaře Diokleciána
r. 284 – 305 se stal jednou z obětí jeho zásahu podle protikřesťanských ediktů v roce 303 a 304. Křesťané totiž nesměli zastávat vojenské funkce, neboť to nebylo v zájmu Římské říše. Svatý
Florián velel tehdy čtyřiceti vojínům, kteří byli místodržitelem
krajiny Akvilinem uvrženi do žaláře a mučeni. Svatý Florián je
hodlal před mučením osvobodit.
Dnešní území Rakouska do té doby patřilo římské provincii
Noricum a císař Dioklecián tuto provincii připojil k Pannonii.
V okolí dnešního Lince, v městě Lauriacum (neboli Lorch)
u soutoku Ennsu (Enže) s Dunajem, dal jeho místodržitel Aquilinus pozavírat a usmrtit mnoho zdejších křesťanů. Když se to
Florian dozvěděl, statečně spěchal křesťanům na pomoc. Byl
však po několika dnech zatčen a pod neustálým týráním měl
zapřít Krista. Protože se nechtěl za žádnou cenu víry zříci a soud
nevzal ohledy na jeho zásluhy v armádě a na jeho bezúhonný
život, vydal ho do rukou katů. Ti mu přivázali na krk mlýnský
kámen a byl svržen z mostu do řeky Enže, kde utonul. Mlýnský
kámen je uchován v hrobce v kostele sv. Floriána blízko Lince
v Rakousku. Vdova Valerie jeho tělo tajně pochovala na svém
statku nedaleko Lince v místě dnešního města St. Florian. Nad
jeho hrobem byl v 6. století vystavěn augustiánský klášter. Jeho
ostatky zde ale nezůstaly na dlouho, neboť byly převezeny dvěma
jáhny do Říma. V roce 1183 požádal polský kníže Kazimír II.
Spravedlivý (1177 – 1194) spolu s krakovským biskupem Gedeonem papeže Lucia III. (1181 – 1185), aby jim vydal ostatky
svatého Floriána jako záštitu proti dobyvačným útokům Rusů.
Papež jejich žádosti vyhověl, a tak byly Floriánovy ostatky uloženy v nově vystavěném chrámě v Krakově a svatý Florián byl
přijat za patrona Polska.
Z Polska byla za Karla IV. malá část jeho relikvií převezena
do chrámu sv. Víta v Praze. Relikviář má však rovněž katedrála
v Olomouci, kostely na Kladně, v Jaroměři, v Havlíčkově Brodě
a jinde. Tyto maličké kousky Floriánových ostatků měly ve středověku chránit města před požáry, poněvadž Florián, umučený
ve vodě, se stal patronem hasičů. Obraz sv. Floriána se objevoval
na obecních pečetidlech, městských branách, kostelních věžích,
na zvoničkách a jeho sochy se stavěly na návsích a náměstích. Až
uvidíte někde sochu vojáka s přilbou a nádobou na vodu v pravé
ruce hasící hořící dům, nebo hořící chrám, jistě se bude jednat
o mučedníka sv. Floriána. Floriánovo „hasičství“ je však třeba
chápat v původním slova smyslu, jako hašení požáru lidské zloby
a nenávisti. Svatý Florián má proto v rukou nádobu vody života,
která má hasit vyprahlost a zlo. Všechny ostatní výklady jeho
„hasičství“ jsou výsledkem pozdních legend.
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Žalkovický zpravodaj

Myslivecká společnost Žalkovice
Text: Vladimír Hanák
Foto: Radomír Pala
V měsíci březnu MS Žalkovice hodnotilo na své výroční členské schůzi svou
celoroční činnost, ale my se v tomto článku zaměříme na loveckou sezonu, jelikož
jsme v minulém článku informovali veřejnost co dělají myslivci když nestřílí.
Koruny listnatých stromů a keře svítí
všemi barvami, mezi stébly trávy jsou
utkány stříbrné pavučiny, na nichž se
třpytí kapky jako diamanty. Tento přírodní jev signalizuje příchod podzimních
měsíců, kdy začíná lovecká sezona a MS
plánují hony na drobnou zvěř, natláčky
a naháňky na vysokou, černou a škodnou. U nás MS ve své polní honitbě loví
z užitkové zvěře: holuba hřivnáče, divokou kachnu, bažanta kohouta obecného,
zajíce a srnčí zvěř. Ze škodné je to straka
obecná, liška, kuna skalní. Ve výjimečném případě byl uloven již dvakrát jezevec
lesní.
Naše MS, tak jako každým rokem,
naplánovalo pro loveckou sezonu tři hony
na drobnou zvěř. V důsledku mírného
zimního období se zvedly stavy drobné
zvěře, zejména zajíce.
Proto by mohl být naplánován ještě
jeden menší hon, ale nechceme zacházet
do krajnosti v odlovu a chceme udržet
dobré kmenové stavy zvěře i pro další léta. Také letošní velmi mírná zima
k tomu určitě přispěla.
Prní hon se uskutečnil 3. 11. 2007,
kde byl loven pouze bažant kohout v počtu
14-ti kusů a 25 divokých kachen. Ze škodné se podařila ulovit 1 kuna. Tento první
hon bývá spíš jen jako vycházka pro zjištění opravdových stavů zvěře před hlavním
honem, který bývá naší největší vizit-
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kou hospodaření se zvěří
v naší honitbě, za účasti
pozvaných hostů.
Hlavní hon jako druhý v pořadí uspořádalo
MS, jako každoročně
poslední sobotu v měsíci listopadu 24.11.2007.
Ranní příjemné pozdravení a setkání s přáteli
v místní hospůdce po občerstvení, napovídalo
prožití příjemného dne.
Nástup za zvuku loveckých fanfár nás letos
žádná kontrola policie
nezdržela a tak po přivítání a seznámení
s průběhem honu jsme se přesunuli do revíru na první leč. Celý průběh hlavního
honu se nesl v přátelské atmosféře, dostatek zvěře a loveckých příležitostí tuto
atmosféru ještě umocňoval. V důsledku
vysokých stavů zvěře a zejména přesné
střelby jsme museli hon již potřinácté
hodině ukončit, abychom výrazně nepřekročili plán odlovu. Výřad, který umocňovaly ohně a zvuky loveckých fanfár, byl
za posledních deset let, bylo nejbohatší.
Bylo uloveno a na výřad vyloženo 135
zajíců a 24 bažantů kohoutů. Dále následovala poslední leč, při které se podávala
bažantí polévka, srnčí guláš a na zakousnutí jako moučník koláčky. Velmi bohatá
tombola, nekonečné lovecké zážitky, to
vše protáhlo poslední leč do pozdních
večerních hodin.
Hlaholy loveckých fanfár ukončily
naši loveckou sezonu Štěpánským honem
26. 12. 07, na kterém se také sešlo mnoho
našich příznivců z řad honců. Loveny byly
jen okrajové lokality honitby a po dvou
kolech musel být ukončen odlov zajíce,
aby nebyl překročen
plán odlovu. V posledním kole byl povolen
pouze odlov bažanta
kohouta obecného.
Na výřadu, který
se konal v duchu zachování myslivecký
tradic, bylo vyloženo
39 zajíců a 10 bažantů kohoutů. Příjemná
byla také poslední leč
v místním pohostinství, při kterém se po-

dával pečený divočák se zelím a knedlíkem, uloveným v našem revíru, který
nebyl jediný a podařili se ulovit poprvé
v historii dva kusy.
Těší nás, že jsme mohli také v letošním roce v této lovecké sezoně umožnit
prodej zvěřiny za symbolickou cenu našim
honcům a občanům naší obce, i když víme,
že uspokojit všechny nelze. Pro přehled
uvádíme počty kusů ulovené zvěře:
černá zvěř lončák

2 kusy

srnčí zvěř

15 kusů

zajíc polní

174 kusů

bažant obecný kohout

48 kusů

kachna divoká

25 kusů

holub hřivnáč

5 kusů

Dva z ulovených srnců byli na okresní
přehlídce trofejí za svoji vysokou kvalitu chovnosti vyhodnoceni stříbrnou
medailí.
Dále bylo v rámci odlovu škodné uloveno 10 strak, 7 kun a 3 lišky.
Závěrem je třeba poděkovat všem
členům MS, za celoroční práci při ochraně a péči o zvěř bez které by nebylo možné dosáhnout tak dobrých výsledků v lovecké sezoně, které patří v rámci okresu
mezi nejlépe hodnocené. Také nesmíme
opomenou poděkovat našim manželkám
za neúnavnou trpělivost, kterou s námi
mají při provozování tohoto náročného
koníčka, a v neposlední řadě poděkovat
všem honcům a příznivcům myslivosti
za náklonnost a pomoc při honech a odchytu zajíců.

Žalkovický zpravodaj

Ohlédnutí za školním rokem
Text: Mgr. Dagmar Tesaříková, ředitelka školy
Na konci každého období vždy lidé bilancují. I my ve škole,
v mateřské a základní, se chystáme hodnotit uplynulý školní
rok, který byl i u nás ve znamení učení podle vlastního školního
vzdělávacího programu.
Každá základní a mateřská škola měla povinnost zahájit
vzdělávání od 1.9.2007 podle tzv. ŠVP – školního vzdělávacího
programu, který si školy zpracovaly podle daných pravidel a podle
podmínek školy. Abychom mohly začít v MŠ pracovat s dětmi
v duchu daltonského vyučování a zajistit tak také návaznost v ZŠ,
podařilo se nám ve spolupráci se zřizovatelem k zahájení nového
školního roku vybavit hernu školky novým dětským nábytkem,
vymalovat a tak děti přivítat v pěkném novém prostředí.
Žáky ZŠ také čekaly pěkně nachystané třídy, barevně
vymalované chodby vyzdobené jejich výtvarnými pracemi.
Během roku se děti a žáci nejen učili, ale zúčastnili se mnoha
akcí a také se snažili zúročit svoje získané dovednosti v různých soutěžích.
Děti z mateřské školy se zapojily hlavně do výtvarných
soutěží s různými náměty – Zahrada – stromy, Xenofobie-Kdo je
cizí není špatný, Požární ochrana očima dětí, Namaluj sluníčko.
Tyto soutěže doposud nebyly vyhodnoceny.			

Děti z kroužku Stolního tenisu se pod vedením paní vychovatelky Táni Šimíkové zúčastnily turnaje ve stolním tenisu
v ZŠ Břest. V kategorii mladší chlapci získal Michael Kavan
2. místo a v kategorii mladší děvčata obsadila Kristýnka Netopilová
4. místo.
Na závěr našeho bilancování bych chtěla zmínit ještě jedno
ohodnocení, které získaly všechny pedagogické pracovnice naší
mateřské školy, základní školy a školní družiny od pracovníků
České školní inspekce, kteří v dubnu na naší škole provedly
hloubkovou inspekci. Odměnou nám za práci s dětmi a žáky
bylo jejich kladné posouzení a ocenění naší práce.
Všem pracovnicím touto cestou děkuji za jejich nelehkou
a trpělivou práci s dětmi a s žáky.

V předvánočním období jsme se v základní škole přihlásili do výtvarné soutěže „Vánoční výzdoba z vlnité lepenky“.
Od Svazu výrobců vlnitých lepenek jsme obdrželi kapříky, které
žáci vyzdobili a zajímavě k nim dotvořili vánoční výzdobu. Podmínkou soutěže bylo celou výzdobu někomu věnovat a udělat
mu tím radost. Rozhodli jsem se pro dětské oddělení Nemocnice
v Kroměříži, kde výzdoba našla svoje místo a zpříjemnila pobyt
malým pacientům v předvánočním období. Nafocená výzdoba
putovala pořadateli a nám zanedlouho zase gratulace k 1. místu
v krajském kole se sladkým dárkovým košem.
O další úspěch naší školy se v březnu zasloužil David Otáhalík, který reprezentoval školu v okresním kole soutěže „O hanáckyho kohóta“, kde zazpíval dvě hanácké
písničky, s nimiž se umístil na 2. místě a postoupil do krajského kola v Prostějově. Také tady mu štěstí přálo, neboť si ve své
nulté kategorii vyzpíval krásné 1. místo. Budeme Davidovi držet
palce, aby mu to zpívalo tak dobře i příští rok a mohl postoupit
do celostátního kola.
V březnu se v Domě kultury konalo okresní kolo recitační
soutěže - Svátek poezie. Za naši školu jela poprvé reprezentovat
školu vítězka třídního a školního kola Kristýnka Netopilová. Z jedenadvaceti zúčastněných soutěžících obsadila pěkné 6. místo.
Také děti ze Zdravotnického kroužku nezahálely a vyjely se
svojí vedoucí paní Janou Štěpjákovou zúročit získané vědomosti
a dovednosti v oblasti poskytování první pomoci na soutěž
Hlídky mladých zdravotníků. Prokázanými vědomostmi potěšily
přísnou porotu a nás ve škole zase získaným 4. místem.
Dětem se letos dařilo i ve sportu. Z nedávné olympiády
malotřídních škol v Prusinovicích jsme si dovezli dvě medaile.
O jednu medaili za 2. místo ve skoku dalekém z místa se zasloužila Deniska Maňoušková a medaili za třetí místo v hodu
míčkem si odvezl Jan Beneš.
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Tenisová škola
Text: Radomír Krejčí,
Michaela Kavanová
Foto: Michaela Kavanová
V letošním roce se, po roční přestávce, opět otevřela tenisová škola vedena Janem Rýcem z Břestu. Školu
navštěvuje 8 nadějných tenistů ze Žalkovic.

Tenisová škola

Na fotografii představujeme některé s účastníků
„Tenisové školy, která probíhá přímo na místních
kurtech. Tím, že jsme schopni zajistit učitele tenisu,
který dojíždí do naší obce, má naše mládež srovnatelné
podmínky v této oblasti sportu jako ve městě.
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Představujeme fotbalový tým mužů Sokola Žalkovice B
Text a foto: Ing. Michael Bajgar
V prvním vydání Žalkovického
zpravodaje v letošním roce přinášíme
informaci o krátkodobé historii vzniku
záložního týmu mužstva mužů Sokol
Žalkovice.
Před třemi lety v červnu 2005 se
fotbalový oddíl musel velmi rychle rozhodnout, zda přihlásí další mužstvo do
okresních fotbalových soutěží na ročník
2005 - 2006 a rozšíří počet svých mužstev
v soutěžním ročníku na číslo pět.
Zájem hrát doma v Žalkovicích projevili hráči , kteří hráli v rezervním týmu
v Kyselovicích a služebně starší hráči,
kteří končili v prvním týmu.
Rozhodování to bylo nelehké, ale
v průběhu let se rozhodnutí projevilo jako
dobrý základ pro fungování a součinnost
celého fotbalového oddílu.
Založní tým mužů spolu s dorosteneckým týmem tvoří základ pro přechod
a přípravu hráčů pro první tým.
Trenérem mužstva týmu Sokola Žalkovice B je od začátku Rostislav Otáhalík
a vedoucím mužstva Jaroslav Olšanský.

Tým hraje okresní soutěž skupinu
A. V minulém roce se umístilo mužstvo
na pěkném 5. místě a v ročníku 2007
-2008 tři zápasy před koncem soutěže
je na třetím místě a bojuje o konečné
2. místo.

Věříme, že soutěž úspěšně dokončí.
Závěrem chci Všem poděkovat za práci
ve fotbalovém oddílu, vyzdvihnout velmi
dobré sportovní výkony a reprezentaci
Sokola Žalkovice a obce na bývalém území
okresu Kroměříž.
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Pozvánka

Na oslavy 50-tého výročí založení fotbalového
klubu v Žalkovicích.
Sobota dne 21. 6. 2008
Program oslav:
11.00 hod.

Fotbalové utkání žáků Sokol Žalkovice – Hanácká Slávia Kroměříž

12.10 hod.

Fotbalové utkání dorostu Sokol Žalkovice – TJ Skaštice

13.30 hod.

Fotbalové utkání mužů Sokol Žalkovice B – SK Kyselovice

14.45 hod.

Biskupští manové – ukázka historického šermu a střelby

15.20 hod.

Holešovské mažoretky

15.30 hod.

Fotbalové legendy – fotbalové utkání dřívějších hráčů Sokola Žalkovice

16.10 hod.

Holešovské mažoretky

16.30 hod.

Fotbalové utkání mužů Sokol Žalkovice A – výběr Hanácké Slávie Kroměříž
V přestávce sehraje utkání přípravka Sokol Žalkovice – Sokol Říkovice

20.00 – 2.00 hod.

Taneční zábava za sokolovnou se skupinou Domino. V případě nepříznivého počasí v sokolovně.

Na vedlejší ploše v areálu fotbalového hřiště bude od 13 hod. výstava historických vozidel a motocyklů pod záštitou
Oldtimer clubu Žalkovice.
Po celé odpoledne i večer bohaté občerstvení a grilované speciality.
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