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Informace z jednání orgánů obce Žalkovice za druhé pololetí 2010
Z Rady obce
• Rada obce projednala a schválila smlouvy
o technickém, autorském bezpečnostním
dozoru na akci zateplení a opravy střechy
na škole.
• Projednala návrh na úvěr s Českou spořitelnou na překlenovací úvěr na zateplení
a opravu školy.
• Projednala a doporučuje zastupitelstvu schválit přejmenování knihovny
na Knihovnu Jana Ohérala.
• Rada obce projednala a organizačně zabezpečila přípravu oslav k 200. výročí narození význačného rodáka Jana Ohérala.
• Projednala žádosti o přidělení obecních
bytů a půjček z účelového fondu na opravy
domů a bytů.
• Schválila komisi pro otevírání obálek
a vyhodnocení nabídek jednotlivých firem
na akci Odpadového centra obce Žalkovice
ve složení Kavanová Michaela, Netopil
Hynek, Pala Radomír.
• Rada obce schválila výsledek soutěže
na dodavatele stavby Odpadového centra,
kterou se stala fa ZEMSTAV MORAVA,
s.r.o. Kroměříž.
• Dále schválila výsledek soutěže na dodavatele technického vybavení odpadového
centra a to štěpkovače a sběrny nebezpečných odpadů, kterou se stala fa SOME Jižní
Morava, s.r.o.
• Rada obce schválila smlouvu na umístění telekomunikačního zařízení pro poskytování vysokorychlostního internetu
s občanským sdružením Cyrilek – Net
na budově Hasičské zbrojnice.
• Schválila zakoupení nového počítače
z důvodu poruchy stávajícího.

• Schválila navýšení ceny za nátěry na obecních bytech z důvodů víceprací (nátěr střechy nad ČOV, vrata, dvojité nátěry, držáky
truhlíků květin).
• Zabývala se navýšením nájmů na obecních bytech.
• Schválila záměr pronájmu obecního pozemku p.č. 187 o rozloze 3.585 m2 a vypsat
výběrové řízení.
• Schválila finanční příspěvek ve výši
4.000,- Kč pro Obec Břest na akci „Sportovní olympiáda škol.“
• Zabývala se problematikou získání stavebních pozemků pro bytovou výstavbu.
• Projednala smlouvu na věcné břemeno
pro umístění přípojky elektrické energie.
• Schválila příspěvek pro Hospic Sv. Kopeček ve výši 1.000,- a pro Centrum pro
zdravotně postižené ve výši 900,- Kč.
• Navrhuje Zastupitelstvu obce ponechat
výši odměn pro zastupitele ve stejné výši,
jako v minulém volebním období.
• Neschválila finanční příspěvek ve výši
6 000,- Kč pro Sociální služby města Kroměříže.
• Projednala kácení topolů na březích Moštěnky a uložila starostovi obce zabránit
dalšímu pokračování v tomto kácení, které
provádí Povodí Moravy, s.p.
Z jednání Zastupitelstva obce
• Schválilo závěrečný účet obce za rok 2009.
• Schválilo dle výběrového řízení dodavatele na opravu střechy na škole, firmu IZOLTING MORAVIA s.r.o. Rožnov p. Radhoštěm, včetně předložené smlouvy za cenu
díla - 844.147,- Kč.
• Schválilo dle výběrového řízení dodavatele na akci Zateplení Základní školy Žal-

Odpadové centrum obce
Text: Radomír Pala
Další investiční akcí zahájenou v letošním roce je výstavba
odpadového centra obce – sběrný dvůr.
V areálu farmy ZD Zámoraví a.s. Žalkovice vznikne Odpadové centrum obce s komunitní kompostárnou, kde občané
obce budou mít možnost uložit veškerý odpad – nebezpečné
odpady, velkoobjemový odpad, stavební odpad, elektroniku,
ledničky, pračky, sporáky, železo, kompostovatelné odpady
(posekanou trávu, ořezy z větví apod.) plasty, papír, sklo.
Stavba je členěna na několik částí. První etapou je stavební
část - zbudování pevných ploch, oplocení, sjezdu, kanalizace
a vodního hospodářství. Na tuto stavební část byla vypsána
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kovice firmu PROVING, s.r.o. Hulín včetně
smlouvy za cenu díla – 1.140.000,- Kč.
• Vyloučilo firmu THT BULD, s.r.o. ze soutěže na zateplení školy z důvodu nesplnění
kvalifikace v požadovaném rozsahu.
• Schválilo rozpočtový výhled na rok 201112.
• Schválilo záměr pořízení překlenovacího
úvěru na financování investičních akcí.
• Schválilo půjčku z účelového fondu obce
na opravy bytů a domů pro pana Lubomíra
Dohnala ve výši 100 tis. Kč
• Stanovilo pro volební období 2010 –
2014, počet členů Zastupitelstva obce Žalkovice na 15.
• Zastupitelstvo obce schválilo uzavření
úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou, a.s.
na úvěr ve výši 1,65 mil. Kč na investiční
akce obce se splatností do 31. 12. 2011.
• Přejmenovalo místní knihovnu na Knihovnu Jana Ohérala.
• Schválilo na základě výběrového řízení smlouvu o dílo č.7/2010 na výstavbu Odpadového centra obce s firmou
ZEMSTAV MORAVA, s.r.o. za cenu zhotovení 2.422.281,- Kč. Dále smlouvu 101011
na dodávku technologického vybavení Odpadového centra obce sestávajícího se ze
štěpkovače Pezzolato PZ 140M-b a sběrny
nebezpečných odpadů CPV 28213800-6 ua
celkovou cenu 588.000,- Kč.
• Půjčky z účelového fondu obce pro občany a to: Paní Kotasová Ivana – 50 tis. Kč,
Topič Tomáš 100 tis. Kč, Topičová Kateřina
100 tis. Kč.
• Vzalo na vědomí zprávu o hlavních investičních a neinvestičních akcích realizovaných v tomto volebním období.

soutěž na dodavatele stavby. Zakázku v soutěži získala firma
ZEMSTAV MORAVA, s.r.o. Kroměříž za nabídnutou nejnižší
cenu 2.422.281,- Kč. Začátkem měsíce října byla stavba zahájena. Termín ukončení je 31. 12. 2010. Na dodávku technologie spočívající v dodávce štěpkovače na dřevo a sběrny
nebezpečných odpadů, byla vypsána další soutěž. Zakázka
byla přidělena firmě SOME Jižní Morava, která nabídla nejnižší
cenu a to 588.000,- Kč. Další náklady na přípravu projektu,
technickou dokumentaci, technické dozory apod., které byly
nutné pro podání žádosti o dotaci činily cca 398.000,- Kč. Tyto
náklady jsou již z větší části uhrazeny. Žádost o dotaci byla
úspěšná a po skončení projektu obec obdrží cca 90% dotaci.
Po dokončení I. etapy nás čeká ještě zbudování elektrické
přípojky, stavba přístřešku pro techniku, vybavení kontejnery
a buňkou pro obsluhu.
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Vánoce 2010
Srdečně zdravím
všechny čtenáře Žalkovického zpravodaje.
Potěšila mne možnost,
napsat pár slov na
úvod, byť už jsem měl
možnost promluvit
také na rozsvěcování
vánočního stromu.
O věcech pro nás důležitých, se někdy těžko mluví, aniž by to
vyznělo jako fráze. A tak jsem se rozhodl pomoci si na prahu doby
vánoční příběhem, který mne velmi zaujal.
Z práce se žena vrátila pozdě, unavená a podrážděná, když
zjistila, že na ni její šestiletý syn čeká u dveří. SYN: „Mami, můžu
se tě na něco zeptat?“ MÁMA: „Jistě, na copak?“ SYN: „Mami, kolik
vyděláš za hodinu?“ MÁMA: „Do toho ti nic není. Proč se mě na to
vůbec ptáš?“, odpověděla žena nazlobeně. SYN: „Jen to chci vědět.
Řekni mi prosím, kolik si vyděláš za hodinu?“ MÁMA: „Když to musíš
vědět, tak je to 100 korun na hodinu.“SYN: „Ach jo,“ povzdechl si
chlapec se svěšenou hlavou. SYN: „Mami, můžu si půjčit 50 korun?“
Matka byla bez sebe, „Jestli ses ptal jen proto, že si chceš půjčit na
nějakou pitomou hračku, nebo jiný nesmysl, tak odpochoduj zpátky
do svého pokoje a jdi spát. Přemýšlej o tom, proč jsi tak sobecký. Já
se v práci nedřu jen pro nějakou dětskou lehkovážnost.“ Chlapec
potichu odešel do svého pokoje a zavřel za sebou dveře.Žena usedla
a chlapcovy otázky ji rozzlobily ještě víc. Jak se ji může takhle ptát,
jen aby dostal nějaké peníze?
Asi po hodině se žena uklidnila a začala přemýšlet: Možná, že
na něco opravdu těch 50 korun opravdu potřeboval. přistoupila ke
dveřím do chlapcova pokoje a otevřela je. „Už spíš, synku?“ Zeptala
se. „Ne, mami, jsem vzhůru,“ odpověděl chlapec. „Přemýšlela jsem,
možná jsem na tebe zbytečně vyjela,“ řekla „Byl to dlouhý, úmorný
den a já si na tobě všechno vylila. Tady máš těch 50 korun, které jsi
chtěl.“ Malý chlapec se posadil a usmál. „Ach, mami, moc děkuju,“
zajásal. Pak sáhl pod polštář a vytáhl pár zmuchlaných bankovek.
Žena viděla, že už nějaké peníze má a pocítila, jak se znovu zmocňuje
hněv. Chlapec spočítal všechny své peníze a pak pohlédl na matku.“Proč chceš víc peněz, když už nějaké máš?“, zabručela matka. „Protože
jsem neměl dost, ale teď už mám,“ odpověděl chlapec. „Mami, teď
mám 100 korun. Můžu si koupit hodinu tvého času? Prosím, přijď
zítra dřív. Mohli bychom spolu večeřet.“
Žena byla zdrcena. Objala svého malého syna a prosila ho za
odpuštění.
Tohle je jen kratičká připomínka všem, kteří v životě hodně
tvrdě pracují. Nenechme si čas protéci mezi prsty, aniž bychom jej
strávili s těmi, na kterým nám opravdu záleží, které máme v srdci.
Zemřeme-li zítra, firma, u které pracujeme, si za nás najde náhradu
velmi rychle, ale ti kteří nás mají opravdu rádi, budou cítit ztrátu
po zbytek života.
Požehnané vánoční svátky a moc bych vám přál, abyste je mohli
strávit s těmi, které máte rádi a zakusili radost nejen z dárků, které
jste dostali, ale ještě víc z těch, které jsme mohli dát.

Adventní koncert v kostele
sv. Mikuláše
Text a foto: Radomír Pala
Ve čtvrtek 2. prosince se v kostele sv. Mikuláše konal
adventní koncert s názvem K poctě s. Mikuláše.
Obec Žalkovice společně s Farností Žalkovice uspořádali
adventní koncert - K poctě sv. Mikuláše. Legendu o sv.
Mikuláši mistrně přednesl herec Vladimír Matějček.
Skladby starých mistrů na varhany přednesl Vladimír
Roubal. Zazněly skladby Bacha, Buxtehudeho, Clérambaulta, Mozarta, Pachelbela a Segera.
Do ztemnělého kostela zavítal i sv. Mikuláš s andělíčky,
kteří zúčastněné obdarovali drobnými dárky. V adventním čase koncert vyzněl velmi poeticky.

Vánoční bohoslužby v kostele
sv. Mikuláše v Žalkovicích
Pátek 24. 12. Štědrý den 22:30 hodin
Sobota 25. 12. Hod Boží vánoční 10:30 hodin
Neděle 26. 12. Svátek sv. rodiny 7:30 hodin
Sobota 1. 1. Matky Boží P. Marie, Nový občanský rok
10:30 hodin

P. Jiří Putala, farář
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Zamyšlení k volbám
Text: Jana Kutá
Před několika týdny bylo v Žalkovicích zvoleno nové zastupitelstvo. K jeho zvolení, nadneseně řečeno, stačil hlas jednoho
voliče, protože kandidátní listinu podala pouze jedna strana
– Sdružení nezávislých kandidátů. Někteří, kdo jsme za toto
sdružení letos kandidovali, jsme již dříve v zastupitelstvu „ zastupovali “ KDU – ČSL. Prakticky nás však tato strana nikdy neřídila,
prosazovali jsme každý to, co jsme považovali za správné. Před
letošními volbami nikoho v Žalkovicích KDU-ČSL neoslovila,
kandidátní listinu nesestavila a tím byla přerušena Žalkovická
tradice, spočívající v tom, že tzv. lidovci mají několik svých zastupitelů a ti jsou jakousi opozicí pro Sdružení nezávislých kandidátů.
Jsem osobně přesvědčena, že lidovci nikdy žádnou opozicí nebyli,
zdejší zastupitelstvo nikdy nebylo o názorech skupin, nebylo
o politice. Proto skutečnost, že lidovci v současném zastupitelstvu
nejsou, nikterak neohrozí zájmy farnosti a potažmo věřících lidí.
Kandidátní listina lidovců měla ale v těch předchozích volbách vyšší význam, který spočíval v tom, že voličům bylo v komunálních volbách nabízeno více kandidátů k výběru. Tentokrát
si vybírat nemohli. I když křížkovali jména a uplatnili aktivně své
voličské právo, při 15 ti kandidátech do 15 ti členného zastupitelstva to nemělo na nic vliv. Jedna naše spoluobčanka vyjádřila
názor, že mladí lidé v Žalkovicích ty staré zklamali, protože si

(ti starší) neměli z čeho vybírat a připadali si jako při volbách
za bývalého režimu. Na tomto názoru je kus pravdy. Máme (my
mladí) čtyři roky na to, abychom se polepšili. V budoucnu by se
totiž také mohlo stát, že se nenajde ani těch 15 kandidátů, jako
letos. Bohužel však není možné spoléhat jen na to, že KDU-ČSL
svou tradici obnoví, protože strana jako taková v Žalkovicích již
dlouho aktivně nefunguje.
Letošní volby již tradičně ukázaly, že voliči v Žalkovicích
preferují ty kandidáty, kteří se v Žalkovicích narodili, dále jsou
v pořadí ti, kteří se přiženili, či přivdaly a pak následují ostatní,
kteří se do Žalkovic přistěhovali. Ukazuje to na fakt, že voliči
chtějí, aby jejich zastupitelé měli k obci pevný vztah a mají obavy o tradiční hodnoty, které byly v obci vybudovány a nestojí
o změny, které by mohli nastolit ti, kteří zde žijí krátce. Voliči
tím vyjadřují, že post zastupitele jim není lhostejný. Buďme
proto rádi, že k volbám přišli a své křížky udělali. Zároveň jsem
ale přesvědčena, že i my, kteří jsme se do Žalkovic přistěhovali
a žijeme tady se svými rodinami, jsme také schopni zájmy obce
a jejích občanů dobře prosazovat a hájit.
Nově zvolené zastupitelstvo má před sebou čtyři dlouhé
roky a volby, ze kterých vzešlo, by nám měly být poučením. Ne
nám, ze kterých se stali zastupitelé, ale všem. Nás 15, teď už
zvolených, do těch voleb zodpovědně šlo, zato někteří z těch,
co nekandidovali, se vyjadřují v tom smyslu, že by kandidovali,
kdyby jim někdo řekl. Ale kdo?

Výsledky Komunálních voleb do Zastupitelstva obce Žalkovice
v roce 2010
Text a foto: Radomír Pala  
Voleb se v naší obci zúčastnilo 61% voličů.
Počet voličů zapsaných ve volebních seznamech: 481
Účast voličů ve volbách: 293
Počet platných hlasů: 287
Zastupitelstvo obce Žalkovice 2010 – 2014:
Ing. Bajgar Michael – člen výboru finančního
Ing. Beneš Radim – člen rady obce
Brhelová Božena – předsedkyně komise pro kulturu,
sport, školství
Bureš Petr – člen komise pro kulturu, školství, sport
Hanák Vladimír – předseda výboru kontrolního
Hýbner Tomáš – člen výboru finančního
Kavanová Michaela - místostarostka
Kopp František – člen Výboru kontrolního
Krejčí Radomír – člen Výboru kontrolního
Kubín Jan – předseda Výboru finančního
Kutá Jana – členka rady obce
Netopil Hynek – člen Rady obce
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Štěpjáková Jana – členka komise pro kulturu, školství, sport
Pala Radomír – starosta
Ing. Ženčák Vojtěch – člen výboru finančního
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Volba funkcionářů v roce 1919

Jak se chovala zima před staletími

Zdroj: Památní kniha obce Žalkovice

Zdroj: Památní kniha obce Žalkovice

Starostou zvolen Klabal Stanislav, náměstkem Nesvadba Ignác,
I. radním Kučírek Augustin, II. radním Tetera Ignác, III. radním
Brada Josef 40.
Obecním tajemníkem Sumec Tomáš, pokladníkem Fiala Arnošt.
Práce v obecních záležitostech rozdělena na obory. Hospodářskostavební a elektrisační, odror bezpečnostní a zdravotní policie,
odbor pro obecní cesty a sady, odbor aprovisační a vyživovacích příspěvků, odbor chudobinský a odbor hřbitovní. Do každého odboru
zvoleni 4 členové obecního zastupitelstva, do hřbitovního 1 člen.
Do finanční komise zvoleni členové obecního zastupitelstva: Kučírek Augustin, Netopil Josef 94, Hanák František 49, okresní politickou správou ustanoveni mimo ob. zast: Netopil Josef 45, Hanák
Arnošt a Tomeček Josef. Předsedou zvolen Kučírek Augustin.
Pro zásobování lidu ve všech obcích zřizovány Hospodářské rady,
měly se starati o mouku, mastnoty, dřevo a uhlí. Každá strana vyslala jednoho člena: Netopil F., Teterová M., Pospíšilík F., předsedou
Kučírek Augustin.
Pro rekvisice dobytka zřízena k nařízení okresní politické správy
místní třídící komise, předsedou Nesvadba Ignác. Pro rekvisice obilí
a rozvržení stanoveného kontingentu na jednotlivé producenty
ustavena místní obilní komise, předsedou Netopil Josef 45.
Do vodního družstva Moštěnky zvoleni na příští tříleté období Kučírek A. a Nesvadba I. Otcem chudých zvolen Hanák František 49.

1834 - Od 28.5. do 1.6. všechno zmrzlo. Děti se vozily na ledě.
1859 - Od vánoc nebylo zimy, v lednu se oralo, v únoru selo, v březnu teplo. Velká úroda obilí.
1861 - V březnu při teple poseto, v dubnu udeřila zima a trvala
do 10. května. 5. května foukanice, že se mohlo jezdit na sáních.
1863 - Leden teplý. 10.1. byla taková bouře s blesky, že byli lidé
po celou noc vzhůru. Na Boží tělo byl mráz, že všechno pomrzlo.
1864 - V lednu ukrutná zima, že i ve studnách voda zamrzala. Selo
se 10. března. 8. dubna velké mrazy, 2. května napadlo mnoho
sněhu a trvala velká zima do 12. května. Ještě 28. května byl silný
mráz a stálá zima. Zle bylo s dobytkem. Všecko skrmeno a pastvy
žádné. Obilí bylo mnoho, laciného.
1865 - 28. března napadlo na střevíc sněhu, zima. Začalo se set
13. dubna. Rok až do žní suchý, málo píce, pastva špatná, obilí
na kopy málo.
1866 - Selo se 9. února, mlaty zůstaly stát pro těžké mlácení
žita a jetelin. V březnu již zima a 23. a 24. května takové mrazy, že
všechno pomrzlo. Rži zmrzly úplně, že se musely hned poséci. Kdo
hned sesekl, měl dobrou slámu na píci, ostatním zbyla jen černá
sláma na stlaní.
1874 - Od 17. - 19. května mrazy, 5. prosince napadlo mnoho
sněhu a poprchával až do vánoc, takže se pod ním zlámaly střechy
domů č. 22 a 26.
1876 - V únoru připadlo tolik sněhu, že se nemohlo nikde projet.
Kde ho bylo nejméně, měřil půl sáhy nebo 1 m, na hřbitově byl
zárověň se zítkou. 20. února přišla sněhová voda a prodrala válek
na levém břehu Moštěnky před mostem v šířce 30 m snad tím, že
most nadržoval hladinu. Voda zatopila celé dolní pole a obklopila
chalupy č. 99-101 v r. 1874 postavené a příštího dne vystoupila
ve světnicích 18 coulů a při tom již padaly vnitřní zdi bez kamenných
základů. Když počala voda opadávat, počalo se s tarasením otvoru
třetího dne. V tomto měsíci byly povodně na všech stranách, mnoho
mostů odnešeno. 19. března napadlo mnoho sněhu. Set se začalo
až v dubnu a ječmeny také až v květnu pro velké mokro.
1877 - 20. ledna chodily děti bosy. Do 5. dubna všechno poseto.
Od 15. dubna udeřila zima a ještě 4. května byl tak silný mráz, že
se z hrud jen jiskřilo. Ječmene bylo málo na kopy i zrno. Ode žní
takové sucho, že kdo hned strnisko nepolámal, zůstalo až do 20.
listopadu nezorána. Žita vzcházela z části začátkem prosince, rži
vesměs až 10. prosince.
1878 - Rži, zaseté na podzim, se na jaře zaorávaly, zvláště ty, které
byly zasety po žních. Od 10. - 12. května byly mrazy, jimiž pomrzly
vzešlé řepy a z části rži, nejvíce dole při dědině.
1893 - 6. května padal celý den sníh.
1897 - 13. května velký mráz, 14. a 15. deště a velká povodeň,
sníh. V červenci se Moštěnka znovu rozvodnila po průtrži mračen
a zatopila úrodu.
1912 - Celý rok velmi mokrý, sena i otavy se mnohokráte obracely,
obilí dosti. Počalo pršeti přede žněmi a pršelo s malými přestávkami stále, i celý říjen. 5. listopadu zamrzlo a na cukrovku a zemáky
napadlo sněhu na 15 cm. Zemáky dobývány i po vánocích.
1918 - Zemáky a řepa pro nedostatek lidu a nepříznivé počasí se
kopaly do února, mnoho jich pomrzlo.
1919 - 6. září přišla s bouří spousta krup. Rok úrodný. 30. a 31.
října napadlo 20 cm sněhu, mnoho řep pod sněhem.
1929 - Pšenice 165 K, réž 140-95 K, ječmen 142-120 K, oves 115
K. Zima ukrutná, jaké není pamětníka. Mrazy až -40°C. Silnice zaváty snehem, musely se protahovati. Žně dobré, ale ode žní trvalé
sucho, takže řepy zaschly.

Starostové obce Žalkovice
Zdroj: kronika pana Josefa Hanáka
(doplněno a upřesněno údaji z Kroměřížského archívu)
z čísla domu:
doba úřadování:
Josef Bradík
62
1848 – 1864
		
(do roku 1848 rychtář)
Augustin Kučírek
54
1864 – 1866
Josef Uherek
48
1866 – 1869
František Bradík
46
1870 – 1880
František Bradík
6
1881 – 1882
František Bradík
46
1883 – 1888
Josef Vaníček
53
1888 – 1907
Josef Bradík
62
1907 – 1912
Josef Netopil
45
1912 – 1919
Stanislav Klabal
1
1919 – 1928
František Brada
14
1929 – 1921
Josef Bradík
46
1931 – 1941
František Vaníček
53
11. 2. – 14. 6. 1941
Josef Černošek
77
1941 – 1942
Mikuláš Kučera
118
1. 2. – 31. 12. 1942
Josef Hanák
49
1943 – 1945
Josef Vašek
18
11. 5. – 22. 5. 1945
Josef Černošek
77
22. 5. – 19. 8. 1945
Stanislav Dostál
47
1945 – 1946
Drahomír Hanák
24
1946 – 1948
Josef Mojžíš
146
1948 – 1957
Marie Jurášková
38
1957 – 1964
Josef Pavlíček
129
1964 – 1969
Ladislav Martinec
18
1970 - 1976
Oldřich Kuropata
149
1976 – 1981
Jiří Koryčan
36
1981 – 1987
Miloš Dočkálek
94
1987 – 1990
Radomír Pala
171
1990 do současnosti
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Společenská rubrika
Jubilanti 2. pololetí roku 2010,
kteří oslavili významné životní výročí
Otto Páník, Jan Kubín, Miloš Hájíček, František Pala, Josef Hanák, Jiří Koryčan, Josef Vrubl, Marie Netopilová, Bedřich Kavan,
Antonín Kužela
Jubilantům blahopřejeme a přejeme pevné zdraví.

Úmrtí

† 1. 10. 2010 p. Anna Sumcová

Narozené děti
Jakub Bureš (* 21. 6. 2010)
Klára Vymětalová (* 7. 8. 2010)

Klára Vymětalová

Vítání občánků
Text: B. Brhelová
Ve středu 17. listopadu jsme slavnostně přivítali do života
nově narozené děti naší obce. V kulturním programu vystoupily děti z mateřské školky a pěkným zpěvem i recitací
potěšily všechny přítomné. Dále v programu zazpívali zpěváci Občanské besedy Kyselovice.
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Přivítali jsme tyto děti: Uhírková Nela
Dráňová Justýna
Bureš Jakub
Vymětalová Klára
Dětem i rodičům přejeme hodně rodinného štěstí,
zdraví a spokojenosti.

Žalkovický zpravodaj

Večer seniorů
Text: Božena Brhelová
Foto: Radomír Pala
Ve středu 24. listopadu se v místní sokolovně uskutečnil tradiční večer pro seniory z naší obce. Sešli jsme se opět v hojném
počtu. Program zahájil pan starosta, přivítal hosty a poděkoval
za vše dobré, co pro obec udělali.
V první části programu nám zábavnou formou předvedly
děti ze základní školy, jak se učí češtinu, matematiku, angličtinu
a prvouku. Byla to taková škola hrou, jako by to napsal J. A. Komenský. Téměř všechno předvedly ve zhudebněné formě. Celé

Večer v Národním divadle
Autor: Marta Černínová
Ve čtvrtek 28. října letošního roku se objevila před obecním úřadem kolem 12 té hodiny skupinka žalkovických občanů, která se rychle rozrůstala. Byla nápadná slavnostním oblečením, v nichž zvláště vynikali mladí muži ve společenských
oblecích s moderními košilemi a dobře laděnými kravatami.
Za nimi samozřejmě nezůstaly pozadu mladé dámy se svými
modely doplněnými večerními střevíčky a slušivými účesy.
A už zde byl autobus a cílem naší cesty byla Praha – Národní divadlo. V tento den byla uváděna slavnostní opera Libuše.
Odjezd proběhl tentokrát bez komplikací, cesta ubíhala při
vyprávění a vzpomínání a už se objevila naše tradiční zastávka
při cestě do Prahy – motorest Melikana, kde se každý podle
své chuti občerstvil.
V Praze jsme tentokrát parkovali v blízkosti Národní třídy,
na protějším břehu Vltavy a po přejití
mostu Legií jsme stanuli před budovou
Národního divadla.
Chvíle před začátkem představení
trávil každý podle své volby, někteří
se usadili v historické kavárně Slávii,
někteří se vydali na krátkou procházku
po Národní třídě a někteří zmizeli,
kdo ví kam.
Ale před začátkem představení
všichni zaujali svá místa v hledišti Národního divadla.

toto vystoupení uváděla a slovem provázela Terezka Cvečková.
Děti i paní učitelky byly odměněny bohatým potleskem.
V druhé polovině večera téměř 4 hodiny hráli a zpívali k tanci
i poslechu manželé Hana a Pavel Miklovi z Velkého Ořechova.
Z převážné části to byly moravské lidové písně, ale také jsme si
zavzpomínali na svá mladší léta písněmi Pavla i Petra Nováka
a dalších interpretů. Pan starosta popřál čtyřem zúčastněným
seniorům, kteří v letošním roce oslavili 85 let.
Všichni jsme si z plných plic za doprovodu kláves i kytary
zazpívali a já jsem to zkusila jak před léty i do mikrofonu. Tento
večer byl velmi vydařený a každý, kdo nepřišel, může litovat.
Touto cestou chci poděkovat našemu obecnímu zastupitelstvu
za to, že nezapomíná na nás seniory.

Byl to nevšední pocit, když zazněla ztemnělým prostorem
předehra se slavnostními fanfárami a před námi se začal rozvíjet mýtický příběh o bájné české kněžně a sporu dvou bratří,
který skončil smířením a věštbou šťastné budoucnosti českého
národa a to vše v podání přední sólistky opery sopranistky
Evy Urbanové jako Libuše, Martina Bárty jako Přemysla za doprovodu Orchestru Národního divadla, vedeného dirigentem
Tomášem Netopilem.
Bedřich Smetana dokončil operu Libuši v roce 1872,
na jevišti však zazněla až o devět let později, při prvním otevření Národního divadla. Toto dílo je určeno především pro
slavnostní příležitosti a i dnes je v Národním divadle uváděno
pouze ve významné dny a o státních svátcích.
Velmi často se v současnosti mluví o ztracené duši národa.
Já se domnívám, že ji každý pro sebe může nalézt v hudebních
dílech skladatelů a jejich interpretů, ve výtvarném umění a literatuře. Prostřednictvím uměleckých děl, která byla tvořena
s vírou, nadějí a láskou, obohatíme svůj život a vytvoříme si
vztah ke své vlasti.
Na závěr chci poděkovat za organizaci a sponzorování našeho zájezdu
panu Josefu Netopilovi a paní Janě Neradilové za výběr tak výjimečné opery
z repertoáru Národního divadla, jistě
na doporučení šéfdirigenta Tomáše
Netopila a za obstarání vstupenek.
Bylo by záslužné, kdyby naše cesty
do pražských divadel se staly každoročním rituálem.
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Ze života naší školy a školky
Mezinárodní den jazyka

Návštěva Muzea Kroměřížska

Drakiáda
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Návštěva Kroměřížské knihovny

Žalkovický zpravodaj
Výuka První pomoci

Světýlková cesta

Slavnostní předávaní slabikáře
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Ohlédnutí za konferencí k 200. výročí narození Jana Ohérala
Text a foto: Radomír Pala  
V pondělí 20. září 2010 se v sokolovně uskutečnila část mezinárodní konference k 200. výročí narození našeho významného
rodáka Jana Ohérala.
Tato mezinárodní konference, se uskutečnila ve dnech 20. a 21.
září ve Zlíně v Technologickém inovačním centru a v naší obci.
Konference získala podporu Ministerstva kultury ČR a Zlínského kraje. Jako pořadatelé a spolupořadatelé konference byli
Historický ústav AV ČR, Historický ústav FF MU, Krajská knihovna
Františka Bartoše Zlín, Matice moravská Brno, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Institut fur Slawistik Universitat Wien,
Ústav české literatury a literární vědy FF UK Praha, Ústav pro
českou literaturu AV ČR, Ústav slovenskej literatury SAV Bratislava
a Obec Žalkovice.
Část konference se společenským večerem proběhla v žalkovické sokolovně v pondělí 20. září od 19 hod. Ze Zlína byl vypraven
autobus s pozvanými hosty - účastníky konference. Předvečerní
procházkou naší obcí se hosté seznámili s místem, kde stál rodný
dům Jana Ohérala. Dále navštívili školu, kostel sv. Mikuláše a pamětní Čechovu lípu. Po příjemné procházce byli účastníci přivítáni
v sokolovně koláčky a slivovicí. Na začátku společenského večera,
byly předneseny příspěvky o Janu Ohéralovi a to hlavně pro místní
občany, kteří si je pozorně vyslechli. Následovala společenská část
konference. K poslechu, ale i ke zpěvu hrála cimbálová muzika Dubina. A jelikož probíhala oslava narozenin našeho rodáka, podávalo
se občerstvení a to pečený moravský divočák s moravským zelím,
zapíjené moravským pivem ZUBR a moravským vínem, které představila ze své vinotéky rodina Martínkova z Mikulčic. Domácí, ale
i hosté předvedli své umění ve zpěvu s cimbálovkou. Velký úspěch
mělo vystoupení paní Boženky Hanákové, která zarecitovala hanáckou básničku o Našé órodné Hané. Pěkně vyzdobený sál oživili naši
spoluobčané v krásných hanáckých krojích. Nálada v sokolovně byla
velmi hezká a přátelská, což pozvaní hosté velmi ocenili.
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Oblastní výstava ovoce,
zeleniny a květin
Územní sdružení Kroměříž Českého zahrádkářského svazu již
tradičně uspořádalo ve dnech 25.a 26.září oblastní výstavu ovoce,
zeleniny a květin ve skleníku Květné zahrady.
Současně zde Český svaz včelařů, o.s. ZO Kroměříž pořádal
včelařskou výstavu - Den plný medu. V samostatné expozici
návštěvníci pozorovali živé včely s včelí královnou, ochutnávali
medovinu, medové perníčky, med a další včelí produkty. Děti si
vyzkoušely výrobu svíček z včelího vosku a kuchařky absolvovaly
první den výstavy kurz pečení medového cukroví.
Na výstavě se prezentovalo 33 vystavovatelů. 15 základních
organizací ČZS bylo z bývalého okresu Kroměříž, 1 základní
organizace SZZ Lužianky z okresu Nitra a také zde vystavovaly
2 školy – Zahradnická fakulta VŠ Lednice a Střední škola hotelová
a služeb Kroměříž.
25 vystavených vzorků ze ZO ČZS Žalkovice se mezi 418
vzorky vůbec neztratilo.
Na výstavu FLORA Olomouc podzim 2010 zde bylo vybráno
celkem 53 vzorků, z toho 5 vzorků z naší obce a to jablka odrůd
Gold Bohemia, Rubinola, Melodie, Gloster, Jonagold Red. I díky tomu
ČZS Kroměříž obdržel Čestné uznání ČZS územního sdružení
Praha za vystavenou expozici.
Na výstavu FLORIA Věžky 2010 bylo vybráno 19 vzorků,
z toho jeden přímo ze Žalkovic, odrůda jablka Rubín.
Součástí výstavy byla také anketa - Nejhezčí ovoce výstavy.
Vítězem se stala odrůda Gold Bohemia ze Žalkovic.
Letošní výstavu i přes nepřízeň počasí navštívilo přes 1 000
návštěvníků, kteří obdivovali zahradnickou výzdobu, expozici
s ukázkami dekorací vyřezávaných z ovoce a zeleniny, dále expozici starých odrůd ovoce (Kysňačka, Mazánkův zázrak, Ribstonské, Dvorní máslovka, Pastornice, Špinka). Součástí expozice byla
i ochutnávka čerstvých ovocných moštů.
Na závěr zahrádkářského okénka vybírám z návštěvní knihy
výstavy slova mého učitele a konzultanta mé diplomové práce,
profesora ing. V. Řezníčka – proděkana Zahradnické fakulty VŠ Lednice: „Výstava prezentuje výsledky celoroční práce a péči o zahradnické druhy rostlin. Je překrásně uspořádána a esteticky upravena.
Prezentace je na vysoké úrovni včetně současných odrůd.
Pozornost zasluhují i staré a krajové odrůdy, vyjadřující
kulturní dědictví. Velké poděkování patří všem za překrásné
uspořádání takovéto akce.“
Příští rok si určitě nenechte tuto výstavu ujít u nás či v Kroměříži.
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