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Informace ze zasedání zastupitelstva za druhé pololetí roku 2013
Zpráva o činnosti rady obce
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o činnosti obce, se
kterou přítomné seznámila M. Kavanová. Uvedla, že v době od
posledního jednání Zastupitelstva obce Žalkovice, které se konalo
27. června 2013 se Rada obce Žalkovice sešla celkem třikrát a to
26. 7, 23. 8. a 19. 9. 2013.
Určení člena zastupitelstva pro spolupráci s pořizovatelem
územního plánu
Starosta obce seznámil přítomné s potřebou určit člena zastupitelstva, který bude spolupracovat s pořizovatelem územního
plánu. Bylo již učiněno zjištění jak se plní územní plán. Mimo jiné
se podařilo z územního plánu již realizovat – dálnici, nadjezd nad
dálnicí, stavbu některých rodinných domů, postavil se sběrný dvůr.
Vzhledem k tomu, že spolupráce je časově náročnější zastupitelé
se rozhodli pověřit spoluprací s pořizovatelem územního plánu
starostu obce Radomíra Palu.
Navýšení příspěvku obce na dopravní obslužnost
Zastupitelstvo obce Žalkovice schválilo navýšení příspěvku na
dopravní obslužnost následovně:
od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 na částku 85,- Kč na jednoho obyvatele obce, od 1. 1. 2015 na částku 100,- Kč za jednoho obyvatele obce.
Zařazení správního území obce do území působnosti MAS
Moštěnka
Zastupitelstvo obce Žalkovice schválilo zařazení správního území
obce Žalkovice do území působnosti ISÚ MAS – Partnerství Moštěnka o. p. s. na období 2014 - 2020
Rozpočet na rok 2014 a rozpočtový výhled na rok 2014 - 2016
Zastupitelstvo obce Žalkovice schválilo rozpočet na rok 2014
a rozpočtový výhled na rok 2014 – 2016.
Rozpočet obce byl předchystán ve spolupráci s paní hospodářskou
a následně konzultován na radě za přítomnosti přizvaných členů
zastupitelstva. Při těchto diskuzích se přítomní rozhodli, že tento
rok se splatí předčasně úvěr, který si obec brala na investiční akce
letošního roku. A to vzhledem k tomu, že budeme žádat o další
úvěr na ČOV a kanalizaci a bude vhodnější pokud budeme bez

půjček. K dnešnímu dni byl úvěr zaplacen. Starosta dále upozornil, že prověřuje možnost získat ještě další finanční podporu na
kanalizaci.
Po dotazu na zveřejnění rozpočtu starosta upozornil, že i projednávaný rozpočet byl zveřejněn na internetu.
Ustanovení inventarizační komise
Zastupitelstvo obce Žalkovice ustanovilo inventarizační komisi
pro inventury majetku obce za rok 2013 ve složení: R. Pala,
L. Hanáková, B. Brhelová, J. Štěpjáková a F. Kopp
Kanalizace ČOV Žalkovice
V akci Kanalizace ČOV Žalkovice je potřeba v této době řešit
hlavně projektovou dokumentaci, autorský dozor a TDI. Firma
INEXprojekt s.r.o., která byla vybrána jako vítězný uchazeč ve
výběrovém řízení připraví tři druhy projektové dokumentace, tak
jak to vyžaduje dotační titul.
Po dobrých zkušenostech s firmou MCI servise rada navrhla,
aby tato firma zajistila VŘ i pro výběr TDI. Je vhodné výběr
TDI uskutečnit již nyní, protože TDI by se měl účastnit schůzek
při přípravě PD a tu připomínkovat. Starosta u tohoto bodu
upozornil, že budeme muset vytipovat další firmy, které nám
podají nabídku k VŘ protože původně navržené firmy účast ve
výběrovém řízení odmítly a zůstala pouze jedna. Dalším podbodem je navržení členů výběrové komise a náhradníka v případě zaneprázdnění některého z členů komise. Předpokladem
je, že cena stavby výběrovým řízením klesne a tím by klesla
i spoluúčast obce. Poslední část tohoto bodu je návrh vypomoci
obyvatelům při realizaci vlastní části napojení domů na kanalizaci.
Rada navrhla, že by obec zajistila odbornou technickou pomoc.
Zajistila by projektanta, který by navrhl v každém domě nejefektivnější řešení napojení a následně by bylo hromadně zajištěno
povolení či ohlášení na stavebním úřadě.
Půjčky z účelového fondu obce
O půjčku z účelového fondu obce požádali pan Lubomír Dohnal
a pan Miroslav Pěcha. Vzhledem k tomu že v současné době je ve
fondu dostatek peněz, mohly být žádosti uspokojeny. K tomuto
bodu jednání nebylo žádných připomínek.

Z celého srdce přejeme příjemné prožití svátků vánočních
a úspěšné vkročení do nadcházejícího roku 2014 všem občanům
naší obce a čtenářům Žalkovického zpravodaje.

Provoz sběrného dvora
v zimním období

Obec Žalkovice a redakce Žalkovického zpravodaje

Otvírací doba:
jedná se o soboty od 10 – 12 hod.
28. 12. 2013, 25. 1. 2014,
22. 2. 2014
od 1. 3. 2014 již každý týden.
Během měsíce ledna 2014 bude
proveden svoz vánočních stromků.
Přesný termín bude dopředu oznámen veřejným rozhlasem.
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Keramická popelnice
Text a foto: R. Pala
I v letošním roce jsme uspěli v soutěži o „Keramickou popelnici.“
Každý rok je vyhlašována soutěž o Keramickou popelnici.
Tato soutěž mapuje množství vytříděného odpadu na obyvatele
jednotlivých měst a obcí Zlínského kraje. V letošním roce proběhlo
vyhlašování vítězů jednotlivých kategorií 1. října 2013 v překrásném
prostředí Dřevěného městečka v Rožnově pod Radhoštěm.
Naše obec se v kategorii nad 500 obyvatel umístila na druhém
místě (na prvním místě Rymice a na třetím Hošťálková). Za druhé
místo jsme obdrželi šek na 20 tis. Kč (finanční částka bude použita
na výsadbu zeleně).
Je to především zásluha vás občanů, kteří řádně třídíte odpady
ze svých domácností a patří vám za to upřímné poděkování. A pokud
se ještě zlepšíme, tak tu chybějící zlatou určitě získáme.

Ocenění základní škole
Text: D. Tesaříková
Nedílnou součástí naší práce na základní škole je působení
na žáky v oblasti tzv. sociálně patologických jevů. Mezi ně patří
záškoláctví, kriminalita, alkohol, kouření, ostatní drogy, vandalismus, agresivní formy chování včetně šikany, kyberšikany aj.
Smyslem aktivit, které do vzdělávacího procesu zařazujeme, je
prevence těchto sociálně patologických jevů a v případě výskytu
jejich potlačení. U dětí mladšího školního věku se zabýváme
ponejvíce tzv. primární prevencí, tj. organizováním volného
času dětí, pořádáním společných akcí, výchovou v oblasti mezilidských vztahů, motivací děti k zájmovým aktivitám a také
nutnou spoluprací s rodiči problémových žáků.
Mimo důsledné působení třídních učitelek a vychovatelky
v oblasti prevence pro naše žáky pořádáme preventivní aktivity,
které jsou realizované pozvanými odborníky. Osvědčuje se nám
spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Kroměříži, Policií ČR, OS Madio Otrokovice, Sborem dobrovolných hasičů
v Kroměříži, ČČK Prostějov, Centrem pro rodinu aj. Realizované
aktivity a besedy reagují na nejčastější sociálně rizikové jevy.

Je nutné podotknout, že naše působení v oblasti sociálně patologických jevů vychází z každoročně vypracovaného Minimálního
preventivního programu, který je pro školy povinný a podléhá
kontrole ČŠI. Již deset roků Zlínský kraj vyhodnocuje a oceňuje
nejlepší preventivní programy škol. V dubnu 2013 jsme měli čest
zúčastnit se slavnostního vyhodnocení nejlepších preventivních
programů a z rukou představitelů kraje převzít ocenění.
Z 264 programů bylo oceněno 17 nejlepších a naše škola
byla mezi těmito školami, které si odnesly uznání za nejlepší
preventivní program za školní rok 2011/2012.
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Matyáš Žalkovský ze Žalkovice alias rytíř Modrovous
(z historických záznamů)
Text: J. Neradilová
Foto: R. Krejčí – zdroj internet
Matyáš Tišnovský byl selského původu, v mládí se stal pomocníkem moravského zemského hejtmana Václava
z Ludanic. Na jeho přímluvu Matyáš
v roce 1553 obdržel od císaře Ferdinanda
I. vladyctví, znak a přídomek Žalkovský
ze Žalkovic, o rok později byl přijat do
moravského rytířstva.
V letech 1561-1563 Matyáš Žalkovský ze Žalkovic zakoupil od Jana
z Ludanic po částech značnou část obce
Dobromilice. Žalkovští místní zpustlou
tvrz znovu vystavěli a z Dobromilic učinili své hlavní sídlo.
Roku 1566 dědina vyhořela a při její obnově pomáhali poddaní
z panství vyškovského a pustiměřského dovozem dřeva, cihel
a vápna, jak jim nařídila jejich vrchnost olomoucký biskup Vilém
Prusinovský. Roku 1593 koupil Jan Žalkovský z Žalkovic od
olomoucké kapituly zbytek Dobromilic s 23 poddanými a tím
byly Dobromilice sloučeny pod jedinou vrchností, z přímého
rodového vlastnictví Žalkovských vzniklo ve vsi to, čemu jsme do
nynějška říkali velkostatek. V této době se mluví v Dobromilicích
o tvrzi, chmelnici, štěpnici, pivovaru a mlýně. V roce 1568 Matyáš
koupil statek Blansko (Roku 1580 povýšil Matyáš Žalkovský ze
Žalkovic Blansko na městečko.), roku 1576 Štíty, v roce 1580
Rataje, část Otaslavic a Doloplazy. Roku 1589 dostal do zástavy
za dluh 6 tisíc zlatých statek Mitrov od Jana z Petrnštejna. Ale
Jan svůj dluh nesplácel a tak po smrti Matyáše hrad získal Václav
Žalkovský ze Žalkovic.
Matyáš Žalkovský byl třikrát ženatý. S první ženou Martou se
oženil ještě jako nešlechtic a ani ona nebyla šlechtického původu,
zemřela roku 1564. V roce 1570 zemřela Eva Čechová z Hrádku,
druhá Matyášova žena. V roce 1573 si vzal Bohunku Gajevskou
z Gáje. Matyáš zemřel v roce 1590. Novým dobromilickým pánem
se stal jeho nejstarší syn Jan Matyáš. Zanechal šest synů, kteří
si po jeho smrti rozdělili majetek takto:
Jan získal Dobromilice, Brodek, Blansko a dům v Brně
Jiří získal Jevíčko
Václav získal Mitrov
Zdeněk získal Malhotice
Jindřich získal Skaličku
Hynek získal Uhřice
Dále měl dcery Alinu (manžel Prokop Podstatský z Prusinovic, 2. manžel Václav Záviš Bítovský), Annu (manžel Kryštof
Falkenhan z Glošku) a Johanku (zaslíbena Janu Jindřichovi
z Simersdorfu).
Dobromilice byly v držení rodu Žalkovských do začátku
17. století.
V dobromilickém farním kostele Všech svatých se nacházejí
tři hrobky a čtyři náhrobky připomínající dobu žalkovských.
V sakristii lze spatřit mramorové figurální náhrobky Matyáše,
Jana a jeho ženy Anežky Borovské ze Slavíkovic, dále také heraldický náhrobník Marty Žalkovské ze Žalkovic (první manželka
Matyáše a Janova matka).
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Po smrti Evy z Hrádku se objevily zvěsti o jejím podivném
skonu. Matyáš byl podezřelý z její vraždy. Matyášovi přátelé
a známí zemřelé proto v listině psané 5.12.1570 vyznávali, že paní
nezemřela následkem bití, nýbrž z nedostatku zdraví a pro padoucí
nemoc, jež na ni často přicházela. Existence listiny a skutečnost,
že první dvě Matyášovy ženy brzy zemřely, jistě iniciovala vznik
lidové pověsti, kterou pohádkář Bohumír Štéger pojmenoval Rytíř
Modrovous (uvedena v knize Hanácké pohádky a pověsti). Pověst
vypráví o šlechtici z Dobromilic s domodra zbarvenou bradou,
který si po záhadných úmrtích dvou manželek vybral za třetí ženu
mladé selské děvče jménem Bohunka. Ta se na radu svého děda
podívala ženichovi během svatby v kostele do očí. Zlý šlechtic její
pohled nevydržel a proměnil se v kámen. Lidé ihned poté prohledali
sklepení zámku, kde nalezli kosti prvních dvou Modrovousových
manželek. Pověst byla zhudebněna známou skupinou Čechomor.
Celkově lze v pověsti bez problémů vysledovat inspiraci životem Matyáše Žalkovského - brzká úmrtí dvou manželek, náhrobní
kámen v dobromilickém kostele, kde je spodobněn s hustým
plnovousem, jeho třetí žena se skutečně jmenovala Bohunka,
byla ovšem šlechtického původu nikoliv selského.
Zbytek pověsti vznikl ve fantazii hanáckého lidu. Označení Modrovous bylo evidentně převzato z francouzské pověsti
o krutém šlechtici zabíjejícím ženy – Modrovousovi, inspirované
životem maršála Gillese de Rais (spolubojovník Jany z Arku),
který byl v roce 1440 popraven za bestiální vraždy mnoha dětí.

Figurální náhrobek Matyáše Žalkovského v Dobromilicích
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Večer seniorů
Text: B. Brhelová
Foto: R. Pala
Tak jak se stalo tradicí v naší obci, sešli se 8. listopadu
v místní sokolovně žalkovičtí senioři, aby se společně
pobavili na tradičním setkání, které pro ně připravilo
zastupitelstvo obce. Večer zahájil starosta obce, pan Pala.
Všechny přivítal a poděkoval jim za celoživotní práci pro
své rodiny a pro obec.
V kulturním programu vystoupila hudební skupina
Rozmarýnka a výborný mladý kouzelník Ondřej Sládek,
mistr České republiky v moderní magii. Vítěz řady českých i mezinárodních kouzelnických soutěží a festivalů.
Po svém vystoupení obešel i některé stoly. Zde prováděl
své triky a kouzla jednotlivým skupinám. Večer jsme si
pěkně užili, každý podle svých představ a budeme rádi,
když se v tak hojném počtu sejdeme i příští rok. Jsme
rádi, že se nezapomíná i na nás starší a děkujeme za tento
přístup obecnímu zastupitelstvu.

Vítání občánků
Text: B. Brhelová
Foto: J. Mráček
V neděli 20. října jsme slavnostně přivítali do
života nově narozené děti naší obce. Jsme rádi, že
se naše obec tak rozrůstá a přejeme dětem i jejich
rodičům štěstí, zdraví a spokojený rodinný život.
Přivítali jsme tyto děti:
Ema Dohnalová
Anna a Lucie Terešková
Daniel Fryštácký
Anežka Němcová
Sebastián Štěpják

Fryštáčtí

Dohnalovi

Němcovi

Tereškovi

Štěpjákovi

5

ŽALKOVICKÝ ZPRAVODAJ

Společenská rubrika
Jubilanti 2. pololetí roku 2013, kteří oslavili významné
životní výročí
Antonín Kuba, Olga Přívětivá, Miroslav Havlas, Jiří Mráček,
Emilie Netopilová, Eva Štulířová, Vlastimil Vodička, Zdena
Rychnovská, Jiří Janský, Radomír Pala, Vlasta Netopilová.
Jubilantům blahopřejeme a přejeme pevné zdraví.

Narozené děti

Denisa Vykoukalová (* 6. 10. 2013)

Adéla Vymětalová (* 24. 10. 2013)

Štěpán Vlach (* 19. 11. 2013)

Rafael Braik (* 15. 3. 2013)

Manželství uzavřeli

27. 7. 2013 Martina Fojtů a Martin Hájíček
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17. 8. 2013 Katarína Hájíčková a Tomáš Pokorný
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13. 9. 2013 Jarmila Černiková a Martin Černošek

7. 9. 2013 Lucie Marková a Lukáš Havlas

9. 9. 2013 Pavlína Novotná a Martin Naď

Úmrtí

† 2. 7. 2013
† 29. 7. 2013
† 10. 9. 2013

p. Rostislav Sumec (70 let)
pí. Zdenka Krpalová (80 let)
p. Jiří Dohnal (70 let)

28. 10. 2013 Šárka Otáhalíková a Drahomír Hána
Všem novomanželům blahopřejeme.
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Pohádkové loučení s prázdninami
Text a foto: R. Pala
Sokol Žalkovice a Obec Žalkovice i letos pro děti zorganizovali dětský den tentokrát pod názvem „Pohádkové loučení
s prázdninami.“ Děti na několika stanovištích plnily jednotlivé
úkoly a soutěžily v dovednostních disciplínách. Pro zábavu byly
připraveny nafukovací atrakce. Magickou show předvedl kouzelník Katonas za spoluúčasti přítomných diváků.
Za velmi dobře přichystanou akci patří poděkování všem,
kteří se příprav a průběhu zdařilé akce zúčastnili jako pořadatelé.

Noví prvňáčci ve školních lavicích
Text a foto: R. Pala
V pondělí 2. září byl slavnostně zahájen nový školní rok.
Slavnostního zahájení nového školního roku v Základní
a Mateřské škole Žalkovice se zúčastnili i noví prvňáčci, kteří
při slavnostním aktu byli paní ředitelkou pasováni na školáky.
Novými žáky se stali Žaneta Hudečková, Daniel Kroupa, Alžběta
Sumcová, Nela Valigurová, Robert Vymětal, Adéla Voznicová,
Karolína Voznicová.
Prvňáčci zleva doprava: Dan Kroupa, Robik Vymětal, Bety
Sumcová, Žanetka Hudečková, Karolínka Voznicová, Adélka
Voznicová, Nelinka Valigurová.
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Poděkování za úrodu
Text a foto: R. Pala
V neděli 25. 8. 2013 proběhla v kostele sv. Mikuláše
malá slavnost - Poděkování za úrodu
V tradičním čase dožínek i v naší obci proběhla malá
slavnost - Poděkování za úrodu. Hanačky a hanáci v krásných krojích přinesli do kostela sv. Mikuláše dary našich
polí a přírody a po té proběhla slavnost děkování za úrodu
s požehnáním darů našich polí a přírody.

Loučení s otcem J. Putalou

Představujeme nového správce farnosti P. Piotra Wardeckého
Text a foto: R. Pala
Narodil se v roce 1971 ve Varšavě, kde ukončil základní
školu a vystudoval tamní gymnázium.
Po maturitě studoval filozofii, teologii a pedagogiku na
Katolické Univerzitě v Lublině v Polsku.
Na stejné Univerzitě před lety vedl katedru etiky Karol
Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II.
Studium teologie dokončil na Univerzitě Palackého
v Olomouci. Jako kněz působí 15 let.
Začínal jako kaplan v obcích Bánov, Starý Hrozenkov
a Kyjov. 8 let pak působil jako farář v obci Kelč.
Od roku 2009 spravuje farnosti obcí Vlkoš u Přerova
a Říkovice. 4 roky měl na starosti farnost obce Bochoř.
Od roku 2013 nastoupil jako duchovni správce do farnosti
obce Žalkovice.
Kromě práce v duchovní službě působí také jako psychoterapeut v soukromé ordinaci a jako supervizor v sociální
oblasti. Má bratra a sestru. Jeho rodiče stále žijí ve Varšavě.
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Myslivost v naší obci
Text: H. Netopil, Foto: R. Pala
Myslivecké sdružení Žalkovice vykonává právo myslivosti
v katastru naší obce. Hlavním posláním myslivců je zvěř a přírodu především chránit a pečovat o ně. Základní povinností je
i udržovat kmenové stavy zvěře v honitbě, aby byla naplněna
základní reprodukční schopnost zvěře. Odlov zvěře následuje až
po splnění těchto základních povinností. Vzhledem k tomu, že
v posledních letech došlo k úbytku drobné zvěře, tak myslivci
poslední tři roky nepořádali hlavní hon na zajíce. V letošním roce
došlo k mírnému zvýšení stavu drobné zvěře, a tak po třech letech byl znovu uspořádán hlavní hon, který se uskutečnil 23. listopadu. Nejedná se jen o loveckou záležitost, ale i společenskou.
Sjedou se zde pozvaní hosté a jsou utužována stará přátelství
a navazována nová v rámci mysliveckých tradic. Hlavní hon začal
společným srazem v místním pohostinství a vydatnou snídaní.
Před nástupem proběhla kontrola od Policie České republiky
s namátkovou kontrolou zbraní, zbrojních průkazů a na zákaz
používání alkoholických nápojů.

Kontrola proběhla bez závad. Po společném nástupu, který
byl zahájen mysliveckými fanfárami na lesnice, proběhla organizační informace k následujícímu lovu. Nedílnou společenskou
částí hlavního honu je i poslední leč, která slouží k přátelskému
mysliveckému posezení a společnému pobavení. Po několika
hodinách strávených v přírodě a nachozených kilometrech všem
jistě přišel vhod výtečný srnčí guláš a domácí koláčky.
V průběhu večera byla slosována tombola s velkým množstvím cen, které do tomboly věnovali sponzoři a účastníci
honu. Na závěr je třeba konstatovat, že hon se vydařil a do
budoucna zbývá si jen přát, aby se stavy drobné zvěře vrátily
na úroveň začátku 80. tých let minulého století. A to je hlavní
náplní činnosti myslivců.
Letošní odlovy:
hon 9. 11.
zajíc 3 ks, bažant 14 ks
hlavní hon 23. 11. zajíc 35 ks, bažant 28 ks
Dále v průběhu roku bylo odloveno:
Srnec 5 ks, srna 5 ks, srnče 4 ks, kachna divoká 74 ks, kuna
5 ks, straka 6 ks.

Snímek z března 2013
Sedící zleva: Antonín Kuba, Miroslav Hýbner, František Pala, Otto Páník, Leo Netopil, Rostislav Sumec.
Stojící zleva: Vladimír Hanák, Marek Kuba, František Černošek, Petr Netopil, Michal Páník, Richard Černošek, Jiří Netopil,
Hynek Netopil, Bohuslav Otáhalík
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Tenisová liga - MELTA CUP
Text a foto: M. Kavanová
Většinou se na stránkách zpravodaje objevují články o tenisovém dění přímo v Žalkovicích. Pořádání tenisových turnajů ve
čtyřhře mužů či dětský tenisový turnaj, který zde má dlouholetou
tradici. V tomto vydání zpravodaje bych ráda krátce přiblížila i další
tenisovou aktivitu a její letošní úspěchy, které proběhly v rámci
tenisového oddílu Žalkovice. Tenisový oddíl Žalkovice se již dlouhé
roky účastní akcí pořádaných „místní elitou tenisových amatérů“.
Dnes bych vám chtěla trochu více přiblížit amatérskou tenisovou
ligu a cestu k úspěchu, kterého náš oddíl letos dosáhl. Za předem
stanovených postupových pravidel hrají tenisté ve dvou skupinách
celoroční soutěž. Do skupin jsou rozlosována vždy na začátku dané
sezóny všechna přihlášená družstva. Následně hraje ve skupině každý s každým. Vždy se v určený den hrají dvě čtyřhry a jedna dvouhra.
Nad celým průběhem bdí ing. Vojtěch Hejč, který všechny výsledky
sleduje a zveřejňuje na webu. V letošním roce se soutěže účastnilo
jedenáct týmů. Po základních skupinách ti úspěšnější postoupí do
horního pavouka a bojují o titul vítěze ligy a ti, kteří v daném období
neměli nejlepší formu, si zahrají o pořadí v druhé části žebříčku.
V této fázi se již hraje vyřazovacím způsobem. Za tenisový oddíl
Žalkovice v letošním roce nastoupili L. Kavan, M. Kavan, P. Netopil,
L. Fečko, J. Mrnka, J. Soustružník a D. Bartošek. Tato sestava se
ukázala jako velmi silná. Po celoročních tenisových bojích se jim
podařilo získat pro Žalkovice historicky první titul „Vítěz MELTA
CUPu“. Naši tenisté získali tento titul již v roce 2004, to ale hráli za
Tenisový oddíl Kyselovice. V letošním roce 2. místo získali Morkovice C a na 3. místě se umístil Břest A. Je škoda, že příští rok již za
náš oddíl nemůže nastoupit Michal Kavan, kterému se dovršením
patnáctých narozenin zavírá možnost tuto amatérskou soutěž hrát.

Žalkovický volejbal v sezoně 2013
Text: L. Dohnal
Místní volejbalový oddíl se již tradičně schází každý
týden hned dvakrát, a to v úterky a čtvrtky v 19.30 hodin
v místní sokolovně, v letních měsících pak ve stejné časy na
víceúčelovém sportovišti.
I letos bylo kolem žalkovického volejbalu velmi živo. Naší
každoroční tradicí je zimní turnaj, který se letos odehrál 5.
ledna. V rekordní účasti devíti týmů nejlépe obstál místní tým
„Mlátičky“, který ve finále zdolal obvyklého hosta, ostravský
„Rumotour“. Po krátké pauze jsme si přátelskou a soutěživou
atmosféru mohli užít znovu na „Žalkovice Cupu 2013“ konaném 13.4. Jeho organizace se ujal klasický účastník téměř
všech žalkovických volejbalových událostí zvaný „Myšák“.
Vítězem tohoto klání se stalo družstvo „Žrouti“. Nedostatkem letošní sezony určitě bylo, že se nám při vytíženosti
sportovišť nepodařilo najít termín pro letní venkovní turnaj,
což jistě napravíme příští rok. I přesto to bylo pro náš spolek
léto plné volejbalu. Jezdilo se na beach volejbal do Kroměříže
a Bochoře, hrálo se i o víkendech. Absolvovali jsme také několik turnajů, znovu již tradičně břestský „Rajčuda Beach“ s oběma žalkovickými týmy na „bedně“. Nově pak kroměřížský

Nic méně pravidla jsou jasně dána a on jako registrovaný aktivní
hráč Českého tenisového svazu může hrát právě jen do patnácti let.
Své tenisové zkušenosti může zúročit na turnajích výše uvedeného
svazu.Že mají tenisté hrající v barvách Žalkovic tento rok opravdu
dobrou formu, potvrdili na posledním turnaji ve čtyřhře mužů ve
Zlíně, kdy se ve finále potkali Libor a Michal Kavanovi a J. Mrňka
s J. Soustružníkem. Po velmi pěkném boji se vítězi stali L. a M.
Kavanovi. Před posledním turnajem sezóny toto vítězství posunulo
Michala Kavana do čela žebříčku MELTY. Do čtrnáctého místa se
umístili ještě další čtyři členové vítězného oddílu J. Mrňkovi patří
7. místo, L. Fečkovi 10. místo, J. Soustružník je 13. a L. Kavan 14.
Celkem je v tomto roce registrováno na žebříčku MELTY 105 hráčů.
Laťka pro další rok je nastavena hodně vysoko, asi se ani nedá překonat. Proto přeji všem, kteří budou hrát tenis, nejen za Žalkovice,
hlavně radost ze hry a pěkné chvíle na tenisových dvorcích v kruhu
svých kamarádů a dobré nálady.
Na fotografii po předání putovního poháru MELTA CUP zleva: J. Soustružník, J. Mrňka, L. Kavan, M. Kavan

Memoriál bratra Jaroslava Kozlíka. Obvyklým zakončením
letního období byl zářijový turnaj ve Vlkoši. Na obou akcích
jsme v tvrdé konkurenci dosáhli solidního umístění.
Zveme všechny příznivce na naše volejbalové turnaje
stejně tak jako na kterýkoli z našich tréninků. Přijďte si
s námi zapinkat!
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Rozsvícení vánočního stromu

Foto: R. Pala
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