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Rozsvícení vánočního stromu
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Vážení čtenáři Žalkovického zpravodaje.
Právě nyní, v adventním čase, je ideální chvíle zastavit se
a zamyslet.
Vánoce, nádherný čas. Brzy se stmívá, domy a jejich okolí
zdobí světelné symboly Vánoc a za okny sněží (když svatý Petr dá).
Jenomže v poslední době se vánoční svátky mění. Vytrácí
se jejich poselství o narození budoucího spasitele, připomenutí
rodinných hodnot, lásky, klidu a pohody. Předvánoční čas se
stává obdobím stresu, kdy se předháníme v počtu upečených
druhů vánočního cukroví a výzdobě. V obchodech zažíváme neskutečná muka při přetlačování s davy, které nám permanentně
najíždějí nákupním košíkem na paty, vyhlédnuté zboží z letáku
za akční cenu pochopitelně už není a my propadáme depresi
a začneme horentně surfovat po internetu a shánět co se dá
nebo co je ještě dostupné. Často sami sebe dostáváme do deprese
a slibujeme si, že příští rok začneme s nákupy určitě o dost dřív.
Nakonec zjistíme, že adrenalinová honba za dárky bývá mnohdy
zbytečná, protože v našem každodenním shonu ani nemáme čas
zeptat se svých blízkých, co by si vlastně přáli. Přitom mnohdy
nejvíce radosti přinese drobnost od srdce a hlavně rozzářené oči
našich dětí u vánočního stromečku.
Zkusme o svátcích změnit zažité zvyky. Nenakupujme
hromady dárků, které se dříve či později přemění v odpad, ale
vraťme Vánocům jejich původní smysl – oslavu návratu slunce,
oslavu znovuzrozeného života a naděje.
Věříme, že i v této době shonu si najdete chviličku a naladíte
si tu správnou sváteční atmosféru.
Za redakci Žalkovického zpravodaje Vám přejeme prožití
této doby v co možná největší pohodě a klidu, oprostěte se od
shonu a spěchu, zastavte se na chvíli a nasávejte tu neopakovatelnou atmosféru. Přejme Vám mnoho úspěchů v roce 2015.

Vánoce jsou tady … Pověry
Co přináší smůlu?
• Před půlnoční mší se nesmí šít, plést – protože by pak
myši dílo zničily
• Na štědrý den se nesmí čistit chlévy a stáje, pak by
dobytek kulhal
• Na Štědrý den se nesmí prát, přináší to smůlu do domu
• Na Štědrý den nepište své milé – milému zamilované
psaní, jinak by to mohlo znamenat rozchod
Co přináší štěstí?
• Když v noci na Boží hod vystřelíte z pušky směrem
k Měsíci
• Čerstvý chléb upečený 25. 12. a čerstvá vejce snesená
25. 12. – mají kouzelnou moc

Redakce Žalkovického zpravodaje

Klidné a příjemné prožití svátků vánočních
a v novém roce 2015 hodně zdraví a spokojenosti
Vám přeje
Zastupitelstvo obce Žalkovice a redakční rada
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Informace ze zasedání zastupitelstva za druhé pololetí roku 2014
Výběr dodavatele na veřejnou zakázku: „Žalkovice – kanalizace a ČOV“
Zastupitelstvo obce Žalkovice na základě doporučení hodnotící
komise v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006
Sb., ROZHODLO o výběru nejvhodnější nabídky ve věci veřejné
zakázky na stavební práce „ Žalkovice – Kanalizace a ČOV“ hodnocené dle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny
zadané v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb
o veřejných zakázkách v platném znění.
Zastupitelstvo Obec Žalkovice schválilo smlouvu o dílo a pověřilo
starostu obce pana Radomíra Palu podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem EVT Stavby s.r.o. v souladu s nabídkou uchazeče.
Delegace náhradníků do komise na výběr dodavatele TDI na
akci Žalkovice – kanalizace a ČOV
Zastupitelstvo obce Žalkovice delegovalo náhradníky do tříčlenné
Komise pro výběr dodavatele na službu TDI a BOZP na akci Žalkovice – kanalizace a ČOV.
Rada obce delegovala na otevírání obálek na TDI členy komise.
Starosta vzhledem k tomu, že další jednání proběhne 12. 8. 2014,
požádal o delegování náhradníků této komise. Za odbornou firmu,
která nám výběrové řízení administruje, byla navržena jako náhradník Mgr. Černá a za obec Žalkovice pan H. Netopil a M. Kavanová.
Projednání smlouvy na zhotovení projektové dokumentace
pro územní řízení na kanalizační přípojky občanů
Zastupitelstvo obce Žalkovice schválilo pořízení projektové dokumentace pro územní souhlas na kanalizační přípojky pro jednotlivé
domy a předat je občanům pod podmínkou závazku včasného napojení na kanalizaci a dále zastupitelstvo obce schválilo uzavření
smlouvy s Vladimírem Ságnerem na zhotovení projektových dokumentací za cenu 2 057 Kč včetně DPH za 1 přípojku.
Překlenovací úvěr na financování výstavby kanalizace a ČOV
Zastupitelstvo obce Žalkovice schválilo uzavření Smlouvy o úvěru
č. 11721/14/LCD s Českou spořitelnou, a.s. ve výši 33 500 000 Kč,
se splatností 31. 8. 2027 a zajištěním blankosměnkou.
Starosta obce vstoupil již v srpnu do jednání s Českou spořitelnou za účelem sjednání překlenovacího úvěru. Na radě obce byly
předjednány možné varianty úvěru. Nicméně management České
spořitelny dospěl k názoru, že pro naše obec bude nejvhodnější úvěr
ve výši 33 500 000 Kč, který je rozložen ve splátkách až do roku
2027. Budou jím pokryta veškerá rizika dnešní nestabilní situace
v oblasti dotací, či případného zdržení se plateb ze SFŽP. Prvně
chtěli radní nižší úvěr, ale po jednání s ing. Gořalíkovou a jejím
vysvětlením proč je úvěr nastaven tak jak je, pokrytí možných rizik,
zajištění zdrojů financování vůči SFŽP a ujištěním, že úroky platíme
pouze ze skutečně vypůjčené částky a máme možnost předčasného
splacení bez sankcí, se rada rozhodla doporučit zastupitelstvu takto
navržený překlenovací úvěr schválit. Celková částka, kterou obec
bude hradit ze svého se bude pohybovat kolem 9 milionů korun,
vzhledem k tomu, že obec musí uhradit i příjmy, které obdrží v souvislosti s realizací projektu a vzniknou jako u každého projektu
neuznatelné výdaje. S tím vším vedení obce v obvyklých hranicích
počítá. Úvěr můžeme začít čerpat po uhrazení vlastního podílu
úvěru ve výši 5 milionů korun.
Projednání smluv o poskytnutí podpory ze SFŽP
Zastupitelstvo obce Žalkovice schválilo smlouvu č. 12133161
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a smlouvu č. 14213384, obě mezi obcí Žalkovice a Státním fondem
životního prostředí. Jde o standardní smlouvu, kterou používá
SFŽP, při poskytování dotací k projektům. Druhá smlouva se týká
podpory na dovybavení sběrného dvora, které naše obec v současnosti také řeší.
Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a.s.
Zastupitelstvo obce Žalkovice schválilo Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů č. OS2014000292 se společností
EKO-KOM, a.s.
Delegování členů do komisí na soutěž na dodávku čelního
nakladače a kontejnerů na dovybavení sběrného dvora
Zastupitelstvo obce Žalkovice delegovalo tříčlennou komisi pro
otevírání obálek a pro výběr dodavatele na akci Dovybavení sběrného dvora.
Další dotaci, kterou se obec pokouší získat je dotace ze SFŽP na
čelní nakladač, jehož nabídky budou muset být také soutěženy. Do
výběrové komise na otevírání obálek byli navrženi za obec starosta
R. Pala a Ing. Radim Beneš a jako odborník přes řešení sběrných
dvorů ing. Dvořák zaměstnanec firmy ENVIPROJEKT.
Záměr nákupu pozemku
Zastupitelstvo obce Žalkovice schválilo záměr nákupu pozemku p.č.
226/3 o výměře 2464 m2 a ukládá starostovi obce jednat s majitelem pozemku o prodejní ceně.
Starosta obce krátce osvětlil, že je v k. ú. obce Žalkovice na prodej
zahrada, která se nachází vedle obecního pozemku a obec v této
lokalitě má již zahradu, kterou zajišťuje biokoridor pro zvěř. V případě vhodných podmínek k odprodeji zahrady je zde návrh, aby
tuto zahradu obec odkoupila a pokračovala v začatém díle. Proto
navrhuje diskuzi k tomuto bodu. Vzhledem k tomu, že na radě obce
již byla tato věc částečně diskutována a byl vysloven souhlas rozšířit
plochu vhodnou pro zvěř, zastupitelé se k tomuto názoru přiklonili.
Záměr se nezdařil. Vlastník pozemek prodal jinému zájemci.
Finanční záležitosti
Zastupitelstvo obce Žalkovice schválilo rozpočtové opatření
č. 5/2014 a bere na vědomí informace o hospodaření obce k 30. 9. 2014.
V první části tohoto bodu jednání seznámil starosta přítomné
s přehledem čerpání rozpočtu obce k 30. 9. 2014. Z přehledu bylo
zřejmé, že obec se snaží v této době šetřit, aby mohla uhradit část
z vlastních zdrojů, které musí vložit do projektu Žalkovice – ČOV
a kanalizace. Ze zprávy bylo patrné, že v současné době má obec na
svých účtech více jak 6 miliónů korun a to počítá do konce roku ještě
s příjmy ve výši cca kolem milionu korun. Zpráva je přílohou zápisu.
V další části tohoto bodu přednesla paní hospodářka vysvětlení
k rozpočtovému opatření číslo 5/2014, který se týká peněz určených na volby. Návrh rozpočtového opatření je také součástí tohoto
zápisu jako příloha.
Půjčky z účelového fondu obce
Zastupitelstvo obce Žalkovice schválilo půjčku z účelového fondu
obce na opravy a rekonstrukce domů a bytů:
paní Petře Landsmanové, paní Ireně Vykoukalové, panu Ing. Miroslavu Sovovi. Vzhledem k tomu že v současné době je ve fondu
dostatek peněz, mohla být žádost uspokojena a k tomuto bodu
jednání nebylo žádných připomínek.
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Nová komunální technika v obci
Text a foto: R. Pala
V měsíci listopadu byla rozšířena flotila obecní komunální
techniky o další speciální stroj švédského výrobce - BELOS
TRANS PRO 54. Tento stroj je velmi přívětivý pro obsluhu,
vybaven topením, klimatizací a radiem. Veškeré pohony jsou
hydraulické, včetně pohonů nářadí. Ovládání adaptérů je prováděno joystickem. Stroj byl zakoupen s nakládací lopatou a dvěma
kontejnery o objemu 10 m3 v rámci dotační žádosti „Vybavení

sběrného dvora Žalkovice.“ Stroj je speciální v tom, že na základní motorovou jednotku je možné dokoupit jednotlivé pracovní
adaptéry pro kompletní letní a zimní údržbu zelených ploch
a komunikací. Na dodávku stroje a kontejnerů byla vypsána
veřejná soutěž, které se zúčastnili tři zájemci o dodávku tohoto
zařízení. Vítězem soutěže se stala firma Daniš Davaz Technik,
s.r.o., která nabídla nejnižší cenu 2 026 750,- Kč (včetně DPH).
Obec na tento projekt získala 90 % dotaci. (85% z EU a 5 % ze
Státního fondu životního prostředí).

Výsledky Komunálních voleb do Zastupitelstva obce Žalkovice
v roce 2014
Text a foto: R. Krejčí
Voleb se v naší obci zúčastnilo 53,3 % voličů.
Počet voličů zapsaných ve volebních seznamech: 499
Účast voličů ve volbách: 266
Zastupitelstvo obce Žalkovice 2014 – 2018:
Ing. Bajgar Michael – člen výboru finančního
Ing. Beneš Radim - člen Rady obce
Bureš Petr – člen komise pro kulturu, školství, sport
Cvečková Jarmila – členka komise pro kulturu,
školství, sport
Hánová Šárka – členka výboru kontrolního
Ing. Hýbner Tomáš – člen výboru finančního
Kavanová Michaela - místostarostka
Kopp František – předseda výboru kontrolního
Krejčí Radomír – člen výboru kontrolního
Kubín Jan – předseda výboru finančního
Mgr. Kutá Jana – členka Rady obce
Netopil Hynek – člen Rady obce
Pala Radomír – starosta
Štěpjáková Jana – členka výboru finančního
Vymětal Tomáš – člen komise pro kulturu, školství, sport
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Tentokrát ve Vídni ...
Text: M. Černínová
Foto: internet
V sobotu 13. září 2014 jsme se rozjeli do Státní opery ve Vídni
na Dvořákovu Rusalku.
Po světové premiéře této opery v roce 1901 trvalo osmdesát
šest let, než ji uvedla Vídeňská státní opera. Teprve 26. ledna 2014
zde byla prezentována v nezkrácené verzi.
Její nastudování slaví ve Vídni úspěch, kterého jsme byli přímými účastníky. Ovace zpěvákům, výkonu orchestru Státní opery
vedené dirigentem Tomášem Netopilem nebraly konce.
Divadelních přestávek jsme využili alespoň k částečné prohlídce interiéru divadelního domu, jehož osud nebyl jednoduchý.
Výstavba budovy započala v roce 1861 a byla dokončena v roce
1869. Projekt realizovala stavební kancelář významného českého
architekta a pražského mecenáše Josefa Hlávky.
Postoj Vídeňanů k nově dokončené stavbě nebyl pozitivní
a k veřejnému mínění se připojil i císař. Jeden z architektů vítězného návrhu neunesl kritiku a ukončil svůj život vlastní rukou
v dubnu 1868 a druhý zemřel o dva měsíce později, a tak se ani
jeden nedožil slavnostního otevření divadla, které se konalo
25. května 1869 za účasti císaře Františka Josefa I. a císařovny Alžběty.
Později se negativní mínění veřejnosti i názory odborníků
změnily a stavba se stala vzorem i pro naše Národní divadlo.
12. března 1945 byla budova zasažena americkým bombardováním a zvětší části byla požárem zničena, byly zničeny i dekorace
pro více než 120 oper a kolem 150 tisíc divadelních kostýmů.
Slavnostní otevření po desetileté poválečné rekonstrukci se konalo 5. listopadu 1955 představením Beethovenovy opery „Fidelio“.
V současnosti se v Státní opeře hraje kolem dvou set představení ročně, přičemž repertoár zahrnuje kolem 500 operních
titulů a 20 baletů.

Jménem všech, kteří měli možnost prožít večer ve Vídeňské
státní opeře obklopeni hudbou Antonína Dvořáka a prožívat osud
vodní víly, děkuji panu Josefu Netopilovi st. za organizaci a sponzorský dar zájezdu a paní Janě Neradiové za zajištění vstupenek.
Zásluhu na bezpečné a pohodlné jízdě autobusu měl náš tradiční řidič pan Pitner, kterému rovněž patří náš dík.
Požehnaný adventní čas a radostné prožití Vánoc.

Večer seniorů
Text: J. Neradilová
Foto: R. Pala
S velkým očekáváním přivítali senioři za Žalkovic pozvání
od zastupitelstva obce na tradiční Večer seniorů v místní sokolovně. Hojný počet seniorů přivítal starosta obce slovy díků
za jejich starostlivost, péči a lásku ke svým rodinám i ostatním
spoluobčanům. Po chutném pohoštění následovalo kulturní
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vystoupení, které bylo milým překvapením pro všechny.
Manželé Osíčkovi z Lanžhota s cimbálovým doprovodem se
postarali o velmi příjemný večer, plný krásných slováckých
písní a veselého vyprávění ze života tohoto kraje. Pocity dojetí
na tvářích seniorů při poslechu některých písní se střídaly se
smíchem při vyprávění veselých příhod a vyústily v nadšený
zpěv všech zúčastněných. Poděkování patří manželům Osíčkovým i zastupitelům obce za opravdu nádherný večer.
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Jak vznikly Vánoce?
Text: J. Neradilová
Foto: internet
Není pochyb o tom, že jde o oslavu narozeni zakladatele
křesťanského náboženství, přestože se jejich význam někteří
snaží snížit spojováním tohoto svátku s původními zvyky oslav
rovnodennosti, či jiných pohanských kultů slunce. Jak a kdy
vznikly Vánoce jisté není, avšak je nezpochybnitelný jejich původ
ve zmínce Nového zákona Evangelisty Apoštola Lukáše. Na téma
kdy a za jakých okolností se skutečně začaly slavit, existuje podle
Wikipedie mnoho úvah. Tady je jedna z nich.
Římsky císař Constantinus Magnus, poslední helénský panovník a legalizátor křesťanství, byl svými současníky a zejména
pozdějšími církevními spisovateli zcela nekriticky oslavován
z vděčnosti za to, že do té doby pronásledované náboženství vyzdvihl na tzv. státní. Císař byl idealizován, zejména jeho zbožnost,
moudrost a láska k poddaným, které však byly sporné (popravy
příbuzných, dokonce syna a státní korupce). U východní církve,byl
císař zbožštěn, dokonce stavěn na roveň apoštolům, západní církev se naproti tomu k jeho svatosti postavila rezervovaně. První
dosvědčená oslava Narození Krista se datuje v období kolem roku
336. Císař Constanitinus Magnus umírá v roce 337.
Zřejmé tyto kusé informace vedly některé spisovatele k vytvoření mytu Adventus Divi. Podle něho měl sám císař vyhlásit
svátek Adventus Divi (Příchod Božského ) na oslavu 30. výročí své
vlády nad Římem. Křesťané pak, podle této teorie měli vyhlásit
na truc svátek Adventus Domini - Příchod Páně.

Přihlédneme-li ke skutečnosti, že Evangelista Lukáš poměrně
podrobně zmiňuje detaily z narození Ježíše Krista ve spisu Evangelium podle Lukáše (spis vznikl v létech 70-90), lze úspěšně pochybovat o nápadu současníků Constantinových, začít slavit svátek
Příchodu Páně, tedy Kristova narozeni, o téměř třista let později.
Důležitější než doklady, čísla a data je skutečnost, že Vánoce
slavíme dodnes. Po téměř 1800 let jsou to svátky křesťanů a dnes
již i jejich potomků. Slavení svátku Narození Spasitele, jak se také
Vánocům říká, se po mnoho set let vyvíjelo až do současnosti.
Tento vývoj přinesl charakteristické symboly, které si udržují
svoji svěžest až do dnešní doby přestože mnozí z nás o Vánocích
již neoslavují Spasitele.

Vánoční stromek
Text: J. Neradilová
Foto: internet
Vánoční stromek je dnes jistě bezesporu považován za nejrozšířenější a také nejvýznamnější symbol Vánoc. Tradice zdobení
stromku na Vánoce k nám přichází ze 16. století z Německa. Zpočátku nebyl zdoben svícemi. Své příbytky jím zdobily
z počátku spíše jen zámožnější rodiny řemeslníků a měšťanů. Do
českých měst tato tradice pronikla údajně až v 19. století. První
známý vánoční strom v Čechách byl prý ozdoben v rodině oblíbeného českého herce a ředitele Stavovského divadla Jan Karla
Liebicha. Podle Wikipedie se tato tradice ujímala jen zvolna. Na
vánočních trzích se prý dokonce do Čech z Německa dovážely
jakési umělé stromky vyrobené z lepenky a dřeva, ovšem se zájmem se nesetkaly. Teprve roku 1860 se začíná používat osvícení
lojovými svíčkami. Na venkově byla zpočátku vánoční výzdoba
prostá, většinou ji tvořilo ovoce, ozdobené smrkové či jedlové
větve. V době socialismu se u nás prodávaly stromky většinou
z výřezů. Tedy ne příliš pěkné a kvalitní. Dnes se stále více prosazuje dovoz jehličnanů z Alp a nejedna firma se dnes již specializuje na cílenou produkci stromků právě pro potřeby Vánoc.

Vánoční bohoslužby v kostele sv. Mikuláše
Středa 24. 12. – Štědrý den
20.30 hodin
Čtvrtek 25. 12. – Hod boží vánoční 11.00 hodin
Pátek 26. 12. – Svátek sv. Štěpána
11.00 hodin
Středa 31. 12. – Silvestr
17.00 hodin
Čtvrtek 1. 1. – Matky Boží P. Marie, Nový občanský rok 10.30 hod.
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Společenská rubrika
Jubilanti 2. pololetí roku 2014, kteří oslavili
významné životní výročí
Vojtěch Skácel, Mikolaj Skybjak, Jiří Navrátil, Roman Sedlář,
Václav Prášil.
Jubilantům blahopřejeme a přejeme pevné zdraví.

Úmrtí
† 28. 8. 2014
† 1. 10. 2014

p. Antonín Kužela (83 let)
p. Jiří Janský (60 let)

Narozené děti

Sabina Valigurová (* 22. 8. 2014)

Martina Hánová (* 18. 7. 2014)

Jan Mrázek (* 3. 11. 2014)

Vítání občánků

Manželství uzavřeli

Text: R. Krejčí
Foto: J. Pala
Svatováclavské dny již minuly a nastala doba podzimních
mlh. Počasí na konec října docela obvyklé. Avšak v některých
žalkovických rodinách v neděli 9. listopadu 2014 byla hřejivá
a prosluněná atmosféra, protože se na odpoledne chystalo vítání
občánků - nových žalkovických rodáků. Radostná nálada se s novými občánky přenesla i do jedné z tříd místní malotřídní školy. Jak
se stalo již tradicí program této události zpestřilo vystoupení dětí
z mateřské školy a rodiče si vyslechli několik myšlenek o vztahu
rodičů a dětí. Pak následoval běžný sled událostí a ve finále začaly
cvakat fotoaparáty, aby na památku rodičů, dědečků i babiček
a taktéž do obecní kroniky pořídily snímky z této slavnosti, která
se odehraje jen jednou v životě každého malého občánka.
A které děti jsme vlastně přivítali?
Vlach Štěpán
Vymětalová Adéla
Vykoukalová Denisa
Netopil Filip
Otáhalíková Marie Thea
Hánová Martina
Valigurová Sabina

23. 8. 2014

Marcela Plánková a Antonín Bureš
Novomanželům blahopřejeme.
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Dětem i rodičům přejeme hodně rodinného štěstí, zdraví a spokojenosti.
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Valigurovi

Vykoukalovi

Vymětalovi

Otáhalíkovi

Vlachovi

Hánovi

Netopilovi
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Výstava krajových odrůd ovoce
Text a foto: ing. M. Bajgar
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu a Obecní
úřad v Žalkovicích uspořádali ve dnech 11. a 12. října v sále místní
sokolovny výstavu krajových odrůd ovoce, domácích výpěstků
a zahrádkářských zajímavostí. Zahrádkáři opět navázali na bohatou výstavu svých výpěstků, která se konala naposledy v roce 2011.
V sobotu odpoledne byla výstava slavnostně zahájena
pro zahrádkářskou veřejnost. Návštěvníci výstavy si nejprve
vyslechli odbornou přednášku Ing. Dušana Nesrsty z ÚKZÚ
Zkušební stanice Želešice, který zde představil svou novou
publikaci ,,Drobné ovoce a skořápkoviny‘‘. Po přednášce byla
zahájena organoleptická degustace nejnovějších odrůd jádrovin. Při této příležitosti jsme zhodnotili nové odrůdy Admiral,
Biogolden, Moonlight, Orion, Karneval, Lipno, Luna, Sirius
a Solaris. Poté si návštěvníci prohlédli vystavené exponáty a po
prohlídce mohli ochutnat burčák z odrůd vinné révy Chardonnay
a Tramín červený.
Výstavu navštívilo celkem 135 občanů, a to nejen místních,
ale také z blízkého okolí. Pro velký zájem byla výstava o jeden
den prodloužena. V pondělí 13. října navštívili výstavu žáci
z mateřské školy Břest a žáci Základní a mateřské školy Žalkovice. Na výstavě prezentovalo své výpěstky 36 zahrádkářů a účastníci si prohlédli celkem 178 vzorků ovoce, zeleniny a domácích
produktů – sirupy z rybízu, džemy z dřínu, třešní, bezu a jahod.
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Mezi novinky patřila bylinková zahrádka, kde jsme si mohli
prohlédnout například sušený lipový květ, květ bezu černého,
bazalku, libeček, kopr, levanduli a ostropestřec mariánský.
Mezi zajímavosti patřily zejména vzorky mandloní, ořechů
vlašských červených, mišpulí, kdoulí, lilků, okrasných tykví
a paprikookurky = ačokči. Byla zde také vystavena nejstarší
odborná pomologická literatura i nejžhavější novinky. Nejstarším výtiskem byla kniha Moravské ovoce vydaná v roce 1907
Českým odborem zemědělské rady pro markrabství moravské,
pojednávající o ovocných odrůdách doporučených ku pěstování
v českých krajích markrabství moravského.
Opět jsme občanům pomohli pomologicky určit některé
krajové odrůdy jabloní a hrušní, dokonce i za přispění této
literatury. Vystaveny zde byly i vzorky starých odrůd, jako například Vonka, Pařížanka, Boikovo, Boskopské červené, Čistecké
lahůdkové, Gaskoyneho šarlatové, Malinové hornokrajské
a holovouské, Kmínová reneta, Kysňačka, Ontario, Panenské
české, Matčino, Krasokvět, Jadernička moravská, Zvonkové
a mnoho jiných. Letošní zájem nás opět velmi potěšil a touto
formou bychom chtěli všem občanům poděkovat za poskytnutí vzorků a květinovou výzdobu. Uznání také patří dětem
z místní mateřské školy za velmi hezké obrázky, kterými nám
dozdobili výstavní síň. Vystavené vitamíny, především jablka,
jsme jim věnovali za odměnu.

ŽALKOVICKÝ ZPRAVODAJ

Myslivecké bilancování
Text: H. Netopil
Foto: R. Pala
Hlavním posláním myslivců je starat se o zvěř během celého
roku a udržovat kmenové stavy zvěře v honitbě.
Nedílnou součástí a odměnou je však i odlov zvěře v honitbě.
V letošním roce se na podzim uskutečnily 2 hony.
Na prvním honě se odlovilo 20 ks bažanta kohouta, 4 zajíci.
Na druhém hlavním honě se odlovilo 41 ks zajíců, 10 kohoutů.
Dále během roku se odlovilo 49 ks kachny divoké, 4 srnci
a 6 srn. Ze škodné 4 lišky, 4 kuny a 35 ks strak.
Tak jako každý rok zajišťovali myslivci krmivovou základnu
pro zimní období, starali se o vysázenou zeleň a nově vysadili
20 ks dubů.
Tradičně na závěr roku se ještě uskuteční poslední hon na
sv. Štěpána, který je i společenskou akcí s vycházkou do přírody
a přátelským posezením při „poslední leči.“

Výroční valná hromada SDH Žalkovice
Text: R. Krejčí
Foto: archív
12. prosince 2014 se v místním pohostinství „U Netopilů„ konala Výroční valná hromada Sboru dobrovolných
hasičů v Žalkovicích, které se zúčastnilo 45 členů sboru.
Kromě tradičních zpráv o činnosti se uskutečnila volba
nového výboru sboru. Z činnosti sboru bych namátkou připomněl pořádání akcí nejen pro členy sboru, ale i širokou
veřejnost. Jednalo se o pořádání plesu, tradičního vodění
medvěda zakončeného „pochováváním basy“, stavění máje,
letní zábava a spolupořadatelská činnost na dalších akcích.
Kromě tohoto jsme se účastnili také různých soutěží,
a to nejen starší hasiči a ženy, ale i naše hasičská omladina.
Hlavním a nejdůležitějším bodem byly volby do výboru
sboru s tímto výsledkem:
Starosta
Náměstek starosty
Velitel
Zástupce velitele
Jednatel
Strojník
Hospodář
Vedoucí mládeže
Kontrolní rada

Člen výboru

Pavel Janečka
Petr Vašek
Petr Bureš
Radek Stoklásek
Tomáš Vymětal
Antonín Bureš
Marie Hánečková
Radomír Krejčí
Slavomír Stoklásek
Jiří Otáhalík
Miloslav Sumec
Jiří Navrátil
Radim Krejčí
Božena Brhelová
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Kanalizace a ČOV
Text a foto: R. Pala
Po několika letech příprav byla 1. září t.r. zahájena stavba
nové splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod v naší
obci. Po předání staveniště bylo okamžitě započato se spodní
stavbou čistírny. Začátkem prosince je stavba čistírny po
stavební stránce skoro hotová, zbývá položit dlažbu, obklady
a vymalovat. Začátkem měsíce února 2015 se začne montovat
technologie čistírny a od dubna bude zahájen zkušební provoz.
Z kanalizačního potrubí je položen výtlak na čistírnu
od přečerpávací stanice u hřiště, včetně elektrické přípojky
a přípojky vody. Dále je zhotovena kanalizace k fotbalovým
kabinám, v ulici od hřiště, v „Nové ulici,“ dále od čísla popisného 166 po 164, od čísla popisného 177 po 164. Takže
z celkové délky kanalizace 5. 200 m je položeno cca 20% kanalizace a odboček. Od začátku stavby bylo za první 3 měsíce
proinvestováno 12.5 mil Kč. Práce zatím běží dle schváleného
harmonogramu. V prosinci budou stavební práce přerušeny
od 17. prosince do 5. ledna příštího roku. A tak věříme v přízeň počasí, aby stavební práce mohly zdárně pokračovat od
začátku nového roku.
A na závěr jedna zajímavost. Zemní práce jsou sledovány
archeologem Mgr. Popelkou. Při skrývce ornice u čistírny
odpadních vod byla nalezena černá keramická nádoba. Okolí
nálezu bylo prozkoumáno, ale další nálezy se nenašly. Podrobnosti k tomuto nálezu v dalším článku.

Hloubění jámy pro ČOV

Armování spodní stavby ČOV

Betonáž nádrží ČOV

Výkop k položení potrubí k čerpací stanici u hřiště

Betonáž stropu ČOV

Betonování věnce ČOV
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Předběžná zpráva o provedení
archeologického dohledu

Tesařské práce na ČOV

Montáž střešní krytiny

Výkop kanalizace u hřiště

Na základě smlouvy o dílo probíhá od 2. 9. 2014 v obci Žalkovice při stavbě kanalizace záchranný archeologický výzkum, prováděný formou odborných dohledů, jehož úkolem je monitorovat zemní
práce a v případě narušení archeologických objektů nebo situací
zajistit jejich dokumentaci a případnou exkavaci. Dne 8. 9. 2014
byla při průběžných archeologických dohledech v prostoru nově
budované ČOV v trati „Chudý“, jihovýchodně intravilánu obce,
zachycena nepočetná kolekce keramických fragmentů, kterým dominovala část amfory s výzdobou v podobě plastických žlábků. Na
základě keramického materiálu lze situaci datovat do závěru pozdní
doby bronzové (mladší fáze kultury slezské - cca 900-800 př. n. l.)
a interpretovat jako okraj sídliště, které se nachází pravděpodobně
poněkud dále východním směrem. Druhou možností interpretace
je, že se jedná o materiál druhotně přemístěný – např. při zakládání
historických rybníků nebo mohly být keramické střepy přemístěny
při nějaké výraznější povodni již v období pravěku.
Mgr. Miroslav Popelka
Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i

Keramika kultury slezské s vyznačenými amforami

Rekonstruovaná část amfory, vyzvednutá při výzkumu v Žalkovicích

Zrcadlo času - náves s obecním úřadem dříve a dnes
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Jak se z nás stali „PIRÁTI Z KARIBIKU“
Text: kapitán Šita
Foto: pirátský archiv
Přesto, že žijeme v Žalkovicích, měli jsme možnost jeden
týden z letních prázdnin na svých pirátských lodích plout až
do Karibiku. 36 malých pirátů a 8 kapitánů se zapojilo do přísokolských hrátek. A co jsme během naší plavby všechno zažili?
Vzájemné zápolení čtyř pirátských posádek v hledání pokladu,
cyklovýlet, plavecký výcvik na koupališti v Chropyni, celodenní
pirátskou výpravu s plavbou na opravdové lodi po Baťově kanálu,
navštívili jsme dětské zábavné centrum „Smajlíkov“ v Uherském
Hradišti, nechyběla ani sportovní olympiáda……..
Po celý týden jsme se dokázali postarat i o svá bříška a vaření nás tak chytlo, že jsme uspořádali první „Žalkovský guláš
fest“. Podmínkou bylo připravit co nejlepší kotlíkový guláš
s dodaných základních potravin. Mile nás překvapila hojná účast
našich rodinných příslušníků a za sokolovnou zavonělo celkem
20 výborných gulášů – holt, porota to měla těžké.
A to jsme ještě netušili, co nás čeká večer. Že budeme spát
v naší sokolovně, jsme věděli, ale že bude i stezka odvahy, málo
kdo tušil. Všichni jsme ji i celý týden přežili a už se těšíme na
další přísokolské hrátky. Moc děkujeme našim kapitánům, že
se o nás tak vzorně starali a obecnímu úřadu, že nám pomohl
uhradit autobus na celodenní výlet.
Zažili jsme spoustu legrace, nezapomenutelných zážitků
a prožitý pěkný týden prázdnin nám i nadále připomínají vlastnoručně vyrobená pirátská trička. Cestu ze Žalkovic do Karibiku
jsme zvládli a kam příště??? To je nám ještě velkou záhadou.

Tesák – Rajnochovice
Text a foto: L. Svobodová
Poslední dva dny měsíce července se parta dětí
a tří rodičů vydala na dvoudenní výlet do oblíbeného
karavanového kempu pana Baťka do Rajnochovic. Vyjeli jsme ranním autobusem a s přestupem v Kroměříži
a Bystřici pod Hostýnem jsme byli Na Tesáku v devět
hodin. Po malé svačině jsme šli pěšky po naučné stezce
Hostýnské vrchy do Rajnochovic. Cestou jsme našli
i první praváky úspěšného houbařského roku. Ve Dvoře
jsme poobědvali a čekal nás poslední kilometr. V kempu
nás všichni pěkně přivítali a děti se hned začaly koupat
v bazéně. Následovaly hry, sbírání dřeva na večerní
táborák a nechyběla ani stezka odvahy.
Po snídani jsme se začali balit a vyrazili Do Dvora,
kde jsme se již tradičně povozili na koních. Po obědě
jsme odjeli autobusem na vlakové nádraží Rajnochovice a vlakem jsme jeli do Říkovic. A protože nám pěkné
počasí překazil silný déšť, tak si pro nás na nádraží
rodiče přijeli.
Dětem se výlet líbil a už se těší na další putování
třeba na hrad Cimburk.
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Halový turnaj „O přeborníka ČOS 2014“ - oblast „Východ“
Text a foto: L. Svobodová
Další velký úspěch malých fotbalistů byl na 6.ročníku halového turnaje starších přípravek r.2004 a mladší „O přeborníka
ČOS“, který pořádala T.J. Sokol Městečko Trnávka a komise
kopané ČOS.
Kluci a holky fotbalového oddílu TJ Sokola Žalkovice se na
turnaji umístili na krásném 3.místě. Hrálo se systémem „každý
s každým“ a potom zápas o umístění. V základní skupině jsme
odehráli 7 zápasů – tři výhry, tři remízy a jedna prohra. Po tomto základním kole jsme skončili třetí a následoval rozhodující
zápas o třetí místo s mužstvem z Bystré, které jsme ve skupině
porazili 2:1. V zápase jsme se ujali vedení, ale chybělo 19 sekund
do konce, když fotbalový míč skončil za zády našeho gólmana.
Následovaly penalty, které proměnili Jirka Svoboda a Natálie
Možíšová. Vyhráli jsme 2:1. Vynikající výkon brankáře Martina
Hlobila přispěl k našemu vítězství. Martin byl po zásluze vyhlášen nejlepším brankářem turnaje.
Jsme rádi, že kluky a holky fotbal baví a věříme, že mu
zůstanou co nejdéle věrni.
Sestava: Hlobil Martin, Svoboda Jiří, Dočkal Matěj, Houšková
Viola, Možíšová Natálie, Němčík Matěj, Horký Josef Ján, Vymětal Robert

Vedoucí mužstva: Kopp František
Trenér: Svoboda Jiří
Základní skupina:
Moravany – Žalkovice 1:1
Bystré - Žalkovice 1:2
Žalkovice – Troubelice 2:2
Dolní Újezd - Žalkovice 2:7
Žalkovice – Moravská Třebová 0:0
Žalkovice – Městečko Trnávka 1:0
Žalkovice – Konice 1:2
O třetí místo:
Bystré - Žalkovice 1:2 po penaltách
Celkové pořadí:
1. Moravany
2. Konice
3. Žalkovice
4. Bystré
5. Troubelice
6. Dolní Újezd
7. Moravská Třebová
8. Městečko Trnávka
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Zlatá přípravka

Vedoucí mužstva: Kopp František
Trenér: Svoboda Jiří

Text a foto: L. Svobodová
V sobotu 22. 11. 2014 se starší přípravka zúčastnila halového turnaje v Holešově, který pořádala TJ Prusinovice. Turnaje se
zúčastnilo sedm mužstev a to Prusinovice, Žalkovice, Chvalčov,
Loukov, Rataje, Křenovice a Police. Naši fotbalisté předvedli
parádní výkon a ani jeden zápas neprohráli. Domů si odvezli
zlaté medaile a nějakou tu sladkost.
Měli jsme i dva nejlepší střelce turnaje Jirku Svobodu a Matěje
Dočkala. O dva roky starší a zkušenější Matěj v penaltovém
rozstřelu vyhrál 2:1.
Sestava: Hlobil Martin, Svoboda Jiří, Dočkal Matěj, Možíšová
Natálie, Němčík Matěj, Tereško Jakub, Tereško Vojtěch, Horký
Josef Ján

Police – Žalkovice
Rataje – Žalkovice
Křenovice – Žalkovice
Žalkovice – Prusinovice
Žalkovice – Loukov
Žalkovice – Chvalčov

1:2
0:7
0:2
1:0
4:1
2:1

Pozvánka na zábavu
Fotbalový oddíl Sokola Žalkovice pořádá
v sobotu 27. 12. 2014 ve 20 hodin
taneční zábavu.
K tanci a poslechu vám budou hrát skupiny
MOTUS a PRESS.
Přijďte se s námi pobavit.

Sběr starého papíru
Text: L. Svobodová
Mladší žáci Sokola Žalkovice uskutečnili v dubnu a v prosinci
sběr starého papíru. Na jaře sesbírali 1895 kg a v prosinci se
podařilo nashromáždit 2830 kg starého papíru.
Děkujeme všem občanům, kteří se do sběru zapojili.
Redakce časopisu - Časopis Obce Žalkovice. Vydání 02/2014, ročník VIII. Uzávěrka podkladů: 30. 11. 2014. Uzávěrka příštího čísla: 30. 5. 2015. Vydává: Obec Žalkovice pro svou interní potřebu v nákladu 220 kusů. Tisk: Tiskárna TYPOservis Holešov.
Složení redakce: Radomír Krejčí, Radomír Pala, Tomáš Hýbner, Michaela Kavanová, Božena Brhelová. Adresa redakce: Obecní
úřad Žalkovice. Kontakt (telefon): 774 281 582, 602 782 342. E-mail (na zasílání příspěvků): zpravodaj.zalkovice@seznam.cz
O výběru příspěvků a době jejich zveřejnění rozhoduje výlučně redakce. Příspěvky mohou být redigovány, podstata jejich obsahu
zůstává nezměněna. Názory autorů článků se nemusí shodovat s názory redakce. Šíření veškerého obsahu Žalkovického zpravodaje
bez souhlasu redakce je zakázáno.
Za případné tiskové chyby se omlouváme.
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