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Informace ze zasedání Rady obce Žalkovice za druhé pololetí roku 2008
Oslavy 50 let založení fotbalového
klubu
Rada obce projednala a schválila žádost
fotbalového oddílu o příspěvek na organizaci oslav 50 výročí založení fotbalového
oddílu v obci ve výši 20 tis. Kč.
Fotbalový turnaj mladých žáků
o pohár starosty obce
Rada obce projednala a schválila finanční příspěvek ve výši 2000,- Kč na organizaci fotbalového turnaje mladých žáků
o pohár starosty obce.
Záměr výstavby FOTOVOLTAICKÉ
elektrárny (FVE)
Rada obce projednala a vzala na vědomí záměr výstavby FOTOVOLTAICKÉ
elektrárny v katastru obce Žalkovice.
Rada obce projednala žádost k výstavbě FVE v katastru obce a zaujala zamítavé
stanovisko.
Projektová dokumentace pro
územní řízení na stavbu čističky odpadních vod (ČOV) a kanalizace
Rada obce projednala a schválila, se
souhlasem přítomných zastupitelů obce,
podpis smlouvy k vypracování projektové
dokumentace pro územní řízení na stavbu
ČOV a kanalizace.
Rada obce projednala a vyhodnotila
nabídky k pořízení projektové dokumentace
k územnímu řízení pro kanalizaci a ČOV
a doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení nabídku firmy INEX projekt s.r.o. Kroměříž, která nabízí nejvýhodnější nabídku.
Projednání žádosti o kácení topolů
Rada obce projednala a schválila žádost Zemědělské vodohospodářské správy Kroměříž ke skácení 17 kusů topolů
na toku Rumza, v k.ú. Žalkovice, podél
areálu Farmy Žalkovice, Zámoraví a.s.
Břest. Jedná se o topoly v mýtním věku
a způsobující škody na budovách v areálu
firmy, dále způsobují překážku na vodním
toku Rumza.
Vyčištění výtoku kanalizace
na Rumzi
Rada obce projednala a schválila vyčištění výtoku kanalizace na Rumzi v úseku
od vyústění kanalizace po soutok dvou
odpadních toků.
Finanční příspěvek Červenému
kříži
Rada obce projednala a schválila žádost Červenému kříži o finanční příspěvek
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ve výši 2000,- Kč na divadelní představení
v Uherském Hradišti.
Oznámení Povodí Moravy, provoz
Přerov o kácení přestárlých dřevin
Rada obce projednala oznámení Povodí Moravy o kácení přestárlých dřevin,
rostoucích na levobřežní hrázy toku Moštěnky. Jedná se převážně o přestárlé třešně. Rada obce pověřila starostu o zaslání
žádosti o ořezání suchých haluzí na topolech, které ohrožují více občany.
Žádost hasičského sboru (HS) o zřízení podzemního hydrantu u hřiště
Rada obce projednala a schválila HS
Žalkovice žádost o zřízení nadzemního
hydrantu u hřiště.
Žádost o kácení topolů v počtu
8 kusů na příkopě za místním hřbitovem
Rada obce projednala a schválila žádost
p. Dostála Víta a p. Klabala Ivana o skácení
22 kusů topolů v přestárlém věku, které
ohrožují jejich majetek. Rada obce ustanovila komisi ve složení p. Pala R., Netopil H.,
ing. Netopil P., Hanák Vl., která na místě
posoudí oprávněnost žádosti.
Žádost o finanční příspěvek Hospic Sv. Kopeček
Rada obce projednala a schválila žádost o finanční příspěvek Hospic Sv. Kopeček ve výši 2000,- Kč.
Žádost o prodloužení nájemní
smlouvy v obecním domě

Rada obce projednala a schválila
žádost o prodloužení nájemní smlouvy
v obecním bytě p. Zahradníkové Marii
do 31. 12. 2008.
Žádost o přidělení obecního bytu
Rada obce projednala žádost o přidělení obecního bytu p. Martina Vykoukala,
bytem Žalkovice 129 s tím, že tato žádost byla zařazena do pořadníku uchazečů
o obecní byt.
Dopravní značení v obci
Rada obce projednala dopravní značení v části obce na silnici třetí třídy od obce
Břest a části obce Svrčín, kde bude instalováno nové dopravní značení, financováno
z obecního rozpočtu.
Zajištění večeru pro seniory
Rada obce projednala a schválila zajištění zábavného večera pro seniory, kterým
byla pověřena pí Brhelová a která osloví
ke spolupráci další členy obecního zastupitelstva.
Zajištění vydání Žalkovického
zpravodaje
Rada obce projednala další vydání Žalkovického zpravodaje do konce roku a pověřila redakční radu o zajištění příspěvků
do 15. 11. 2008.
Rekonstrukce parku
Rada obce projednala zadání na zpracování projektu rekonstrukce parku,
za účelem dotací z fondu na obnovy
venkova.

Vánoční editorial
Opět je jeden rok za námi a stojíme na prahu těch tajemných, nejkrásnějších
a nejoblíbenějších svátků v roce. Pro jedny z nás je to připomínka a oslava dějinné
události, která se udála před více jak dvěma tisíciletími, pro další stromeček a rozzářené dětské oči nad dárky, setkávání se s blízkými, návštěva půlnoční, vánoční
zvyky a podobně. Pro většinu z nás, ale každého trochu.
Ve vánoční svátky nacházíme nejlepší příležitost k tomu, abychom někomu
blízkému udělali radost třeba i malým dárkem, abychom v kruhu svých nejbližších a přátel byli šťastni. Vánoce jsou i svátky rodiny, která je ústředním tématem
každého Betlému. Přeji Vám vážení spoluobčané, aby jste šťastně prožili radostné
svátky vánoční ve svých rodinách a byli jste šťastně obdarováni každý dle svého
přání. Nezapomeňme se obdarovávat, ale i během celého roku, nejen doma, ale
i v té naší velké rodině. A k tomu stačí mnohokrát i malinký dárek, který nic nestojí,
ale potěší. Třeba úsměv na potkání a ostatní nechám na Vás...
Přeji Vám vážení spoluobčané ještě jednou pěkné a radostné prožití svátků
vánočních, pohodu ve Vašich rodinách a do nového roku přeji dobré zdraví, štěstí
a víru ve zdar věcí budoucích.
Radomír Pala, starosta
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Žálkovice
před 140 lety…
Text a foto: PhDr. Jitka Zezulová
(pracovnice státního okresního archivu
Kroměříž)
Během roku 1868 se v Žálkovicích
odehrálo několik významných a pozoruhodných událostí, které ovlivnili život
obyvatel této obce:
V roce 1868 se v katastru obce uskutečnilo první scelování pozemků – velice
významná událost pro efektivnější obhospodařování polí – k provedení této
akce bylo nutné, aby se dohodli všichni
držitelé půdy v katastru a také byl přizván
zeměměřič, aby nově vzniklé celky zaměřil a zaznačil do katastrální mapy obce.
Žálkovičtí byli průkopníky v scelování
pozemků, protože v okolních obcích teprve o této – pro další rozvoj hospodářství
nutné záležitosti – uvažovali a uskutečnili mnohdy až na počátku a v průběhu
20. století….
A v uvedeném roce, jak uvádí kronikář
Josef Vaníček, se: „… též v tomto roce se selo
ponejprv na Žalkovickým poli secím strojem,
jeho majetníci byli usedlí s čísla 6, 13, 26, 45,
48 a 56!“ Využití novinky – secího stroje
- umožnilo scelení pozemků, neboť větší
rozlohy polí se lépe obdělávaly.
Škola - roku 1868 se konečně stal
žálkovický učitel i samostatným varhaníkem (rektorem), neboť až do toho roku
platilo, že všechny povinnosti rektora
plnil v Žálkovicích učitel z Břestu. Žálkovičtí sice usilovali, aby tyto povinnosti
vykonával jejich učitel, ale Břest trval
na zavedené praxi. Teprve odchodem
učitele Karla Obrtela z Břestu do Hulína „

se docílilo oddělení žálkovské školy a varhanictví od Břestu“ – tak uvádí ve svém zápise
kronikář Vaníček. Škola v Žálkovicích má
staletou tradici, založena byla již roku
1789, kdy byla „učírna“ zřízena v domku
čp. 82, který předtím sloužil k ubytování
c.k. vojenských důstojníků. Ale zřejmě
již kolem roku 1780 učil číst žáčky žálkovický krejčí F.Pobial, pocházející ze
Skaštic. (Syn učitele Pobiala – Jan – byl
významným národním buditelem v Ostravě, kde v 19. století působil). Do školy
v Žálkovicích chodili také žáci ze sousedních Říkovic a učitel dojížděl z Břestu.
V roce 1802 bylo ve škole 19 místních
dětí a 8 z Říkovic. V roce 1814 požádaly společně obce Žálkovice a Říkovice
společně c.k. gubernium v Brně o povolení zřídit v Žálkovicích filiální obecnou
školu a místo podučitele, dojíždějícího
z Břestu, ustanovit samostatného učitele. Žádosti bylo vyhověno dne 14. září
1815 a prvním učitelem
na této žálkovické škole se
stal R. Snášel. Ihned byla
vystavena listina, která
měla zabezpečit „služné“
pro učitele. Dokument podepsalo 50 žálkovických
občanů a 33 obyvatel Říkovic. Samozřejmě nescházel ani podpis tehdejšího
žálkovického rychtáře Josefa Bradíka. Učitel Snášel
působil v obci již od roku
1807, kdy docházel z Břestu. Učil na škole až do roku
1833, kdy zemřel. Mimo
základní předměty (čtení,

psaní a počty) ve škole vyučoval také
„štěpařství “ a včelařství. Přičinil se o založení školní zahrady. Působil také jako
varhaník ve zdejším kostele, kam byly
v roce 1816 zakoupeny nové varhany. Ty
byly postaveny a posvěceny na svátek sv.
Anny (26. července) ještě téhož roku. Podle dochovaných dokumentů lze soudit, že
R.Snášel byl velice oblíbený učitel, který
své žáky naučil nejen povinné předměty,
ale i mnohé dovednosti, které uplatnili
ve svém dalším životě (např. chov včel,
péče o ovocné stromy apod.).
A ještě k událostem v Žálkovicích
– tentokrát před 130 lety – jak píše kronikářka Marie Vaníčková: „ O Vánocích
zřízen pro školní děti ve škole po první Vánoční stromek, což nikdy před tím nebylo,
an to zvyk ten jen v městech a u Němců
panoval“. A pan učitel ve školní kronice
poznamenal: „…ve schůzi místní školní
rady dne 22. prosince usnešeno k návrhu
správce zaříditi školním dětem vánoční
stromek, což uskutečněno na den sv. Štěpána. O 5 hodině na večer shromážděny
dítky v učírni, kdež stál ozářený a vkusně
okrášlený stromek, význam toho vysvětlil
dětem důst.p.farář, načež zazpívaly dítky
několik písní a přednesly vhodné deklamace. Rozděleno bylo přes 30 kusů šatstva,
mnoho tabulek (nahrazovaly sešity), pouzder a jiných učebních pomůcek mimo ovoce
a cukroví. K zakoupení všeho učiněna sbírka,
kteráž vynesla v obci Žálkovicích 29 zlatých
a 20 krejcarů , v Říkovicích 8 zlatých a 40
krejcarů.“ A tradice zdobení vánočního
stromu se rychle ujala, a to nejen ve škole,
ale hlavně v domácnostech…..
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI
Zamyšlení
Text: p. Jiří Putala
Kdysi jsme s dětmi v náboženství
řešili úkol „dokresli, co chybí na obrázku“.
Jednalo se o Betlém a mimo jiné bylo
nutno dokreslit dary v rukou tří králů,
postavy pastýřů a svatého Josefa. Ale
přesto bylo zřejmé, co kresba představuje,

protože postavička malého Ježíše v náruči Panny Marie tam nakreslena byla.
Potvrdily to i děti, když na otázku, co
bylo v Betlémě nejdůležitější a nemohlo
tam chybět, odpověděly: Ježíš. Bez něj
by to nešlo.
Posledních několik let mám dojem, že
slavení vánoc začíná v naší zemi dlouho
dopředu. Tedy alespoň ve městě a v obchodech. Leckde už po dušičkách, nebo

Vánoční bohoslužby v Žalkovicích
Pondělí 22. prosince
Středa 24. prosince
Čtvrtek 25. prosince
Pátek 26. prosince
Neděle 28. prosince
Čtvrtek 1. ledna

příležitost ke sv. smíření od 16:45 hodin
Štědrý den. Mše sv. v 20:00 hodin
Hod Boží vánoční. Mše sv. v 10:30 hodin
svátek sv. Štěpána. Mše sv. v 8:00 hodin.
svátek sv. rodiny. Mše sv. v 10:30 hodin
Matky Boží P. Marie, Nový rok. Mše sv. v 10:30 hodin

ještě před začátkem adventu se objevují
nazdobené stromečky a o něco později se
tu a tam začínají hrát i koledy. Chybí snad
jediná věc – Betlém. Přesněji řečeno ten,
kdo je v něm nejdůležitější – Ježíš. Ten,
kvůli němuž slavíme vánoce, jakoby se
z této oslavy vytratil.
Chtít prožít pěkné vánoce bez Ježíše
zdánlivě jde, ale ztrácí se to základní –
vlastní důvod, či smysl tohoto svátku.
Je to jako oslavovat něco, čeho jsme se
dříve zřekli. Jako bychom chtěli v dnešní
době slavit vznik Rakouska – Uherska.
Nenechejme si ze svých vánoc vzít Ježíše,
znamená to ztratit jej ze svého života.
V Lukášově evangeliu se píše, že když
Panna Maria přišla k Alžbětě, dítě, které
očekávala se radostně, a živě pohnulo
v jejím lůně – zaradovalo se z příchodu Syna Božího. Tuto radost z příchodu
našeho Pána vám přeji k svátkům jeho
narození i já.

Pěší pouť do Čenstochové
Text: p. Jiří Putala
Už několik let mne lákala pěší pouť, která se koná každoročně v Polsku a jejímž cílem je poutní mariánské místo
Čenstochová. Letošní rok mi několik zvláštních „náhod“ nahrálo
a tak jsem se připojil k dalším a společně jsme 5. srpna vyjeli do
polského Krakova.
Pěší pouť do Čenstochové má u našich severních sousedů
velkou tradici. Snad z každého diecézního města vychází během
letních měsíců větší či menší skupina poutníků, aby po dlouhém
putování dorazila k Matce Boží čenstochovské. Nejdelší pouť
z Gdaňska na severu trvá tři týdny a absolvuje ji „jen“ několik
desítek poutníků.
Naše česká skupinka se připojila k pouti z Krakova, které se
účastnilo asi 9.000 poutníků. Ti byli rozděleni do 7 skupin, které
šli z praktických důvodů každá svou cestou (kvůli ubytování,
nákupům, WC apod.) a setkali se až těsně před Čenstochovou.
Jednotlivé skupiny se pak ještě dělili na podskupiny, které měli
během putování svůj vlastní program (především modlitba,
zpěv, zamyšlení, ale také povídání či ticho…). Setkávali jsme se
na odpočívadlech, na mších sv. a na katechezích. Naše skupinka
měla 21 poutníků (patřila mezi nejmenší) a vedl ji P. Slawomir
Sulowski, farář ve Vlkoši, který právě v Krakově studoval.
Česká skupinka byla letos na pouti už po jedenácté. Čekalo nás
152 kilometrů v šesti dnech (průměrně 25 km denně).
Ubytování bylo většinou ve školách, jednou také naše
skupina měla k dispozici hasičskou zbrojnici. Spalo se na zemi
na karimatkách a ve spacácích, které nám převážely nákladní
auta. S hygienou to bylo složitější, zpravidla bylo k dispozici
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umyvadlo a WC na něž se často stála fronta. Asi dvakrát naše
skupina dostala ubytování v rodinách – což znamenalo možnost
sprchy a často jsme také dostali domácí jídlo. Jinak se každý
stravoval sám, ale na odpočívadlech bylo možno zakoupit základní potraviny včetně teplé polévky a jednoduchého jídla
(např. těstoviny).
Celkem šest dnů chůze může pro člověka být velmi zajímavou zkušeností. Zjistí, že se dá žít bez zpráv a televize, bez alkoholu (během pouti se nepije alkohol) a velikou zkušeností také
je, jak to vyjádřila jedna poutnice, že „člověk vydrží víc, než si
myslí“. Moji zkušeností také je, že i když je člověk fyzicky velmi
unaven – pouť skutečně je náročná a poslední den dopoledne
jsem měl krizi – může se duševně cítit velmi odpočatě a dobře.
Ještě jsem např. nezažil, aby lidé po 28 kilometrech chůze, třetí
den únavného putování, navíc promočeni deštěm, zpívali a smáli
se. Možná i proto jsem na této pouti byl.
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Cykloturistický výlet do Jeseníků

Text: Radim Krejčí
Foto: Luděk Hrabal

vydali na zpáteční cestu. Večer probíhal
podobně jako ten minulí.
Třetí den bylo počasí natolik špatné,
že nešlo uspořádat žádný cyklovýlet. Většina účastníků jela odpoledne navštívit
město Bruntál.
Další den vedlo naše putování
na Praděd. Cesta přes Karlovu studánku
na Praděd byla náročná, ale zvládli jsme ji.
Na Pradědu bylo špatné počasí, tak jsme
si dali něco na zahřátí a pak jeli na Ovčárnu, na které jsme poobědvali. Cesta zpět

vedla přes Andělské hory. Při příjezdu
do Vrbna některé jedince zastihly kroupy
s deštěm. Po odpočinku jsme se večer zašli
odreagovat na bowling.
Poslední den byl ve znamení úklidu
a chystání se na návrat. Sbalili jsme se
a vydali na cestu do Bruntálu. Odtud jsme
vlakem přijeli do Olomouce a zbytek cesty
podnikli na kolech až domů.
Celý výlet byl velmi povedený. Ujeli
jsme něco kolem 250 kilometrů.

V červenci tohoto roku jsem se zúčastnil cykloturistického výletu do Jeseníků.
Cykloturistický výlet pořádala farnost
Chropyně pod vedením p. Michalíka.
Výletu se zúčastnilo přibližně
20 cyklistů.
Naše putování začalo ráno okolo
8 hodiny na kolech z Břestu do Přerova
a odtud vlakem do Jeseníku.
V Jeseníku jsme se jeli podívat do místních Priessnitzových léčebných lázních. Poté
naše putování vedlo do Vrbna pod Pradědem. Do Vrbna
jsme přijeli v odpoledních hodinách. Po ubytování jsme se
posilnili a šli se projít po Vrbnu. Večer se někteří účastníci
věnovali společenským hrám
a jiní relaxovali u televize.
Ráno druhého dne vyrážíme na cestu do Zlatých Hor,
na hrad Edelštejn a na poutní kostel p. Marie Pomocné.
Cesta, vedená lesní přírodou
Farnost a obec Žalkovice všechny srdečně zvou na
byla zajímavá. V půli lesa byl
VÁNOČNÍ KONCERT pěveckého souboru Smetana Hulín
vyhlášen odpočinek. Zastaa dětského pěveckého souboru ZUŠ Hulín Zvonky,
vili jsme u skály, na které byl
obraz p. Marie. V poutním
který se uskuteční dne 22. 12. 2008 v 16.30 hodin
kostele p. Marie Pomocné
v kostele sv. Mikuláše v Žalkovicích
byla sloužena mše svatá, které jsme se zúčastnili a poté se

POZVÁNKA
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Významná životní jubilea v 2. pololetí
letošního roku oslavili:

Vlasta Netopilová, Bohumila Machalová, Antonín Bureš
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!

Červen – Pavla Otáhalová
Červenec – Ludmila Sovová, Bohumil Horák
Srpen – František Černošek
Září – Jindřiška Kopřivová
Říjen – Josef Navrátil, Marie Horáková
Listopad – Vlastimil Vodička, Slavomír Stoklásek, Miloš Dočkálek, Petr Chuda, František Vrána, Božena Brhelová
Prosinec – Jiří Vymětal, Zdeněk Kolomazník, Stanislav Dostál,

Kristýna Pobialová 27. 9. 2008
Sofie Pokorná 20. 10. 2008
Sebastian Bajer 23. 11. 2008

Kristýna Pobialová

Večer seniorů
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Narozené děti:

Úmrtí:

Božena Palová, 89 let (zemřela 10. 8. 2008)
Marie Koryčanová, 84 let (zemřela 11. 8. 2008)
Emilie Zapletalíková, 75 let (zemřela 26. 9. 2008)

Sofie Pokorná

Sebastian Bajer

Žalkovický zpravodaj

Z dávných časů
„Po stopách legionářů“
(z deníku legionáře)
Text: Jana Neradilová
(text nebyl jazykově upraven)
Po zhroucení fronty
u Bachmače čestí dobrovolci měli starost, jak uniknout
ze spárů nepřítele. Cesta
na západ je nadlouho uzavřena, zbývá jedině cesta
na východ kolem světa. Že
to bude cesta „údolím stínu
smrti“ nevěděli. Co to bylo
poznání, zklamání, utrpení
a heroismu. Prošli ní Bohumil Odstrčil, Augustin Konečník, Emil Žerava a Emil
Bazalka, který ve svém deníku čsl. dobrovolce píše:
Dne 8. května 1917
sezváni byli všichni zajatci
slovanští a vybízeni ke vstupu do dobrovolných útvarů
vojenskými emisary, kteří
nás informovali o významu státního převratu pro
Pamětní deska se jmény padlých
náš národ. 8. ledna 1918
občanů za I. svět. války, která je
odjíždíme do Pizjatina
umístěna v kostele sv. Mikuláše
k 6. pluku a 20. ledna se
hlásíme v plukovní kanceláři. Dobrovolci byli pevně přesvědčeni
o konečném vítězství spojenců, všichni snili o slavném návratu
do osvobozené vlasti. Když ukrajinská vláda uzavřela smlouvu
s Rakousko – Uherskem, náš pobyt na Ukrajině byl otřesen.
Od toho dne nebylo pro nás v Rusku místa. Jedeme k východu
a 25. dubna jsme v Čeljabinsku. Na žádost Němců má být čsl.
vojsko odzbrojeno a odesláno do Rakousko – Uherska. Podaří
se jim 60 tisíc mladých lidí dovésti jako zločince pod oprátku
katů? Poznali jsme , že bez zbraní nelze jednat a tak jsme si
je vzali ve vojenském skladišti. Poměry se přiostřují, cítíme
se v bratrském Rusku cizinci zaprodanými Moskvou Berlínu.
Stavíme stráže proti napadení ze strany bolševiků a německých
zajatců. Chceme pryč z ruského chaosu, třeba násilím. 22. května
odjíždíme z Čeljabinska bez dovolení ruských úřadů. Když jsme
vjeli do stanice Marianovky byli jsme přepadeni. Signál trubky:
„Moravo, Moravičko milá …“ oznamuje, že boj je dobojován.
16 padlých bratrů zaplatilo životem, 20 bylo raněno. Na druhé
straně byly ztráty daleko větší. Další vyjednávání se Sovětem
v Omsku. Francouzská mise radí, aby se celý spor projednal
smírnou cestou. Dobrovolci protestují. Buďto nás Sověti svobodně propustí, nebo si cestu prorazíme sami. Zbraně nevydáme.
30.května jsme přejeli do Jekatěrinburku a 28. října dochází
radostná zpráva o uznání samostatného Československa.

Po roce 1. výročí prohlášení čsl. republiky jsme slavili v Topkách. Již rok je vlast svobodná a stále se nemůžeme dostat
domů. 6. Ledna 1920 náš úderný prapor odzbrojuje Kolčakův
vlak. Konečně po 2 letech a 20 – ti dnech zastavujeme u cíle
ruské pouti ve Vladivostoku. Ubránili jsme železnici od Volhy po Vladivostok, nejdelší v historii válečnictví. Úzký pruh
moře nás dělí od pevniny, na níž jsme prožili tolik zklamání.
12. dubna zakotvila loď „Prezident Grant“ v přístavě. S radostí
jsme přivítali loď, která nás poveze domů. 27. dubna o 10-té hodině za zvuku čsl. hymny se loď dává do pohybu. Plujeme Rudým
mořem, Suezským kanálem, Středozemním mořem k cíli plavby
Terstu. 9. června o 14. hodině přistáváme v Terstu a 13. června odjíždíme přes Ljublaň, Linec do vytoužené vlasti. Pohnutím a slzami
zamženým zrakem zíráme na český kraj. Přes Budějovice, Jihlavu,
Brno, Prostějov se blížíme ke konečné stanici. Dne 21. června 1920
odpoledne Olomouc. 2. srpna 1914 když jsme rukovali byla taká
neděle. Pochodujeme ozdobeným městem, srdečně vítáni obyvatelstvem na olomouckém náměstí. Pojednou slyším ze zástupu
výkřik: „Náš Emil!“ To bratranec Drahomír se strýčkem Arnoštem
Hanákem přijeli mi vstříc. V neděli 1914 jsme se loučili na říkovském nádraží, v neděli 1920 se shledáváme. 22. června jsme jeli
s Bohumilem Ostrčilem do Žalkovic. Úmyslně jdeme chodníkem
za humny, abychom se vyhnuli zvědavým pohledům občanů. První
radost patřila našim rodinám. Bohumil Ostrčil vklouzl do rodného
statku zahradou a já nenápadně přeběhl k silnici. Maminka byla
doma. Sevřel jsem jí v náručí. Její oči zazářily radostí nad šťastným
shledáním se synem tolikrát nezvěstným a hrdostí, že její syn se
vrací ve stejnokroji československého legionáře.
Vrátil se také Augustin Konečník, Emil Žerava, italští legionáři Arnošt Antek, Arnošt Hrabal, Ignác Hlobil, Ignás Kučera
a francouzský legionář Arnošt Bajgar.
Padlí spí svůj tichý sen. Jejich hroby jsou roztroušeny po světě, zapadají. Aby v paměti občanů byli zachováni co nejdéle, byla
v kostele zasazena mramorová deska, která každému připomíná
jména občanů, kteří vinou války nedožili. Padlí legionáři: Rusko
4112, Itálie 725, Francie 560.

Zadní řada, třetí z leva žalkovský legionář Emil Žerava
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Světýlková cesta
Základní a Mateřská škola Žalkovice s místními hasiči zorganizovali pro děti 6. listopadu dobrodružnou světýlkovou cestu
pod názvem: „Bubáků se nebojíme.“ Děti se svými rodiči prošli připravenou trasu, která skončila na fotbalovém hřišti, kde bylo pro
děti připraveno malé občerstvení. Na závěr dětské oči rozzářil ohňostroj odpálený místními hasiči.

Žalkovice očima žáků naší školy – zpracované dotazníky
Zpracovala: Mgr. Dagmar Tesaříková
ředitelka ZŠ a MŠ Žalkovice
V souvislosti s průzkumem „Žalkovice očima žáků naší
školy“ měli žáci 3. a 4. ročníku vyjádřit svůj názor a odpovědět na pět otázek, které souvisely s životem a s prostředím v obci. Posuďte sami citace z jejich odpovědí.

 Naše škola – hezká okna
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Na první otázku „Jak se Ti žije v Žalkovicích?“ odpovídali
třeťáci a čtvrťáci shodně –„…líbí se mi v obci, je tady pěkné
ovzduší, krásné prostředí, je tu klid, nejezdí zde mnoho aut,
není tady hluk, žije se mi zde lépe než v Kroměříži, žije se mi
zde dobře, ale chtělo by to změnit nějaká místa….“
No a která místa měli žáci na mysli, která se jim nelíbí
a proč? Ta jsou obsažena v těchto odpovědích- „… nelíbí se mi
starý obchod, protože se o něj nikdo nestará, je tam nepořádek,
sklo, hřebíky, rozházené odpadky a….“ „….nelíbí se mi kontejnery
u obchodu, kolem nichž je nepořádek, hodně odpadků…nelíbí se
mi skládka za hřištěm, kde se nachází hodně odpadu i přes zákaz,
který nikdo nedodržuje…strašně vypadají Kurníky a budova
u kurtů, protože tam velcí kluci píšou „grafity“…na Rybníčku je
rozbitá houpačka a v dětské hrací stěně jsou napsaná neslušná
slova…samozřejmě se nám nelíbí znečištěné okolí naší školy
a před vstupem do školy odpadkový koš, který nejmenovaní
kluci „podpálili“ a zničili…“
S těmito odpověďmi souvisí odpovědi na otázku „Co bys
v obci změnil, vylepšil?“ Najdeme v nich hodně inspirací ke změnám –„…. vybudovat v sokolovně Fitness centrum, vylepšit
zastávku u Mrázkových, lavečku u školy, vyřešit skládku u hřbitova, opravit houpačku na Rybníčku, zvelebit starý a zanedbaný
obchod, upravit bytovku na konci Žalkovic, vybudovat koupaliště, za umělým hřištěm by to chtělo parkoviště k zaparkování
aut v době fotbalového zápasu.“ Někteří žáci by neměnili nic, jen
naše místní „puberťáky“ a jejich chování, kterým se podepisují
na mnoha místech v obci a v blízkém okolí naší školy.

Žalkovický zpravodaj

 Kostel je taky pěknej

 Tady asi nic nevytřídíme

 Zátiší u bývalé samosky

Samozřejmě děti našly v obci i pěkná místa a popsaly je
v odpovědích na otázku „Která místa se Ti v obci líbí a proč?“
Téměř ve všech odpovědích zazněla „naše škola“, protože „…
máme v ní dobré pomůcky, je pěkně vyzdobená a upravená, je
barevná, je hezká, hodně se v ní naučím, kolem je hodně stromů, je pomalu celá nová….“ V oblibě u žáků byli kurty , „ o něž
se někdo stará, v jejich okolí je hodně stromů“ a také hřiště,
„na němž je moc místa na sportování, můžu si tam zakopat,
dobře se na něm hraje fotbal, je tam hezky zrekonstruovaná
kabina a v ní malá hospůdka…“ „Líbí se mi budova hasičů, která je pěkná na pohled…starý kostel, o který se lidé starají a je
krásně vyzdobený…pěkný je i Rybníček s novými zasázenými
stromy a květinami a park u obchodu…“
V poslední otázce „Co bys naopak neměnil?“ se objevují
výše popsaná oblíbená místa v obci. Patří mezi ně hřiště, kurty, kostel, pěkně osázený Rybníček, obecní úřad s knihovnou,
hospoda a škola, „ve které se mi moc líbí….“

 Hřiště – tam je to dobrý

Co víc si přát? Nejen to, že se dětem i přes vyjmenované
nedostatky v jejich rodné obci líbí a žije se jim v ní dobře, ale
velkým potěšením pro nás pedagogické pracovníky je i to,
že mezi oblíbená místa v obci patří škola a školní družina,
ve které se žákům dle jejich názoru opravdu líbí a chodí do ní
rádi a nejsou lhostejní, v jakém stavu se někdy nachází její
nejbližší okolí.

Žalkovice očima žáků naší školy
– fotoreportáž

 Tenisové kurty – prý jsou hezky opravený

Říká se, že děti jsou upřímné a mluví pravdu, proto jsme se
domluvili s redaktory Žalkovického zpravodaje a udělali malý
průzkum mezi žáky naší školy. Zeptali jsem se jich, co se jim
v naší obci líbí a co nelíbí. Vzniklo z toho malé pozorování okolí,
děti si všímaly a sledovaly pěkná i nepěkná místa Žalkovic.
Pak jsme v družině vzali fotoaparát, vyšli na vycházku a malá
fotoreportáž byla na světě.
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Mladí hasiči
při SDH Žalkovice
Text a foto: Radomír Krejčí
Kolektiv mladých hasičů je od dubna
letošního roku součástí místního Sboru
dobrovolných hasičů. Hlavním cílem je
probudit zájem místní mládeže na činnosti sboru a účastnit se jeho akcí a dění.
Na počátku se přihlásilo 28 dětí, ale
postupem času jejich řady prořídly. Mladí
hasiči se schází jednou týdně. Při schůzkách se věnují zábavním a sportovním
činnostem, seznamují se z prací hasičů a jejich povinnostmi a připravují se
na soutěže s hasičskou tématikou.
Od června jsme začali trénovat požární útok na místním fotbalovém hřišti
a od září byl trénink přesunut do místní
sokolovny, kde se mladí hasiči dále zdokonalují v různých dovednostech, hlavně
zaměřených na fyzickou přípravu.

V současné době navštěvuje kroužek mladých hasičů 12 dětí ve věku od
6 do 14 let. Elévové se scházejí v hasičské
zbrojnici každou středu od 17.30 hodin

PYROCAR Přibyslav 2008
Text: Radim Krejčí, Radomír Krejčí
Foto: Radomír Krejčí
Pyrocar je největší tuzemské setkání požárních vozů, jejich
řidičů, strojníků a posádek.
Pyrocar v číslech:
284 hasičských vozidel, cca 23 000 návštěvníků, 35 944 najetých
kilometrů (z hasičských zbrojnic na PyroCar).
V sobotu 30. srpna v brzkých ranních hodinách se sešlo sedm
členů SDH Žalkovice v místní hasičské zbrojnici, aby se zúčastnili
II. ročníku srazu hasičské techniky a sborů v Přibyslavi na tvz.
PYROCARu. Byli to Antonín Bureš, Petr Bureš, Radim Krejčí,
Martin Krutil, Radomír Krejčí, Vladimír Hanák a Petr Vašek. Cesta do Přibyslavi byla zdlouhavá a trvala něco kolem 4 hodin.
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a rádi mezi sebe uvítají další kamarády
a kamarádky, kteří by se chtěli zapojit
do činnosti mladých hasičů.

Po přijetí do Přibyslavi jsme se vybalili a postavili stánek
na spaní, pak jsme se šli projít po celém areálu, kde je co zajímavého. Na ploše místního letiště stálo již mnoho zajímavých
vozidel a další stále přijížděla. Byly jsme překvapeni, jaká
technika se zde objevila.
Už z dálky nás zaujal velkoplošný LED panel , u kterého jsme
vstoupili do jakési firemní sekce, kde byly stánky s občerstvením,
a také se zde prezentovali různí výrobci a prodejci. Právě tato
část byla poměrně velká. Součástí bylo i velké provizorní pódium
s doprovodným programem, který probíhal celý den.
Jednotlivé firmy mající zde svoje stánky prezentovaly novinky i již dlouho prodávaný sortiment. Asi nejzajímavější byla
možnost vyzkoušet si některé věci na vlastní kůži. Jednalo se
především o oblečení, obuv, dýchací přístroje nebo speciální
software pro SDH a JSDH. U jednoho ze stánků probíhala ukázka
plnění pytlů ve společenském oděvu. Z toho vyplývá, že i práce
hasičů je stále čistější a čistější!
Celý den nás provázelo teplé slunečné počasí. Celá akce
byla zahájena tříminutovým houkáním sirén všech automobilů
v 11.00 hodin. Ve 14.00 hodin byla v areálu ke vzhlédnutí ukázka hašení pomocí vrtulníku hasiči města Brna a také záchrana
zraněného z havarovaného auta a také ukázka činnosti Integrovaného záchranného systému České republiky.
V 21.00 hodin byla zapálena vatra a následně spuštěn ohňostroj. Či-li, když se všechno shrne, bylo se až do večera na co
dívat a když v pozdních večerních hodinách hasičská auta zapnula na povel své majáky a sirény, byl to koncert k pohledání.
Po celou dobu akce hrála výborná hudba a ve večerních hodinách
vystoupila rocková skupina Šatlava.
Do Žalkovic jsme se vrátili z Přibyslavi v neděli kolem
16 hodiny.
Tato akce je pořádána každé dva roky a již teď můžeme
konstatovat, že se akce opět zúčastníme.

Žalkovický zpravodaj

Stáří a jak si pomoci,
když tělo již nemůže
Text: Jiřina Floriánová, sociální pracovnice
Dnes u nás žije půl milionu lidí starších 65 let, v roce 2050
to už má být kolem 3 milionů. Tato čísla vypadají hrozivé, už
dnes přitom odborníci varují, akutně se nedostává péče pro lidi
v pokročilém věku. Chybí hospice pro staré a umírající. Není dostatek terénních pečovatelských služeb. V domovech pro seniory
jsou mnohaleté čekací doby. Přeplněné jsou i „eldéenky“.
Problémy spojené se stárnutím populace při bližším pohledu
připomínají začarovaný kruh.
Ministerstvo práce a sociálních věci spustilo loni v lednu
nový zákon o sociálních službách a proto se Vás ptáme, víte, že
existuje Příspěvek na péči?

Příspěvek na péči
Je upraven zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních službách,
ve znění pozdějších přepisů a vyhláškou MPSV č. 55/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů.
Jedná se o nově zavedenou dávku, která posiluje finanční
soběstačnost uživatele sociálních služeb. Příspěvek na péči
náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého
zdravotního stavu, vysokého věku závislí na pomoci jiné osoby,
a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti.
Péčí o vlastní osobu se rozumí především takové denní úkony,
které se týkají zajištění či přijímání stravy, osobní hygieny, oblékání a pohybu. Soběstačností se rozumí úkony, které umožňují
účastnit se sociálního životě tj. např. schopnost komunikovat,

nakládat s penězi či předměty osobní potřeby, obstarat si osobní
záležitosti, uvařit si, vyprat a uklidit. Příspěvek náleží osobě,
o kterou je pečováno, nikoli osobě, která péči zajišťuje.
Příspěvek na péči nemůže být přiznán dítěti, které je mladší
než jeden rok. Schopnost zvládnout péči o vlastní osobu a být
soběstačný je u každého člověka různá, proto zákon rozeznává
čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby, a to od mírné závislosti až po závislost úplnou.
Stupeň I

lehká
závislost

nad 18 let
věku

2.000 Kč

Stupeň II

středně těžká
závislost

-„-

4.000 Kč

Stupeň III

těžká
závislost

-„-

8.000 Kč

Stupeň IV

úplná
závislost

-„-

11.000 Kč

Řízení o přiznání příspěvku na péči je zahájeno na základě
podání žádosti na předepsaném tiskopisu, který je k dispozici
na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností tj. na MěÚ
Kroměříž - Bc. Miroslav Pořízek – dávkový specialista, dveře
č. 418 – tel. 573 321 431 pro Chropyň, Plešovec, Kyselovice
Záříčí, Žalkovice
A proto, kdo máte v rodině seniora či zdravotně postiženou
osobu, která není soběstačná a ještě nepotřebuje komplexní
péči, kterou poskytují domovy pro seniory či obdobná zařízení ,
požádejte o příspěvek na péči . Aby byla možnost umožnit lidem
vést co nejobvyklejší způsob života: zůstávat ve svém známém
prostředí, v rodinách, mít možnost pracovat, využívat veřejných
služeb a nabídky aktivit pro volný čas.

Myslivci a výstavba dálnice D1 Kroměříž – východ Říkovice
v katastru obce Žalkovice
Text: Vladimír Hanák,
myslivecký hospodář
Žalkovští myslivci se zatajeným dechem a obavami pozorují výstavbu dálnice v nejklidnější části honitby (na zadních
dílech za drahou). Tato část honitby byla
jednou z nejklidnějších lokalit, kde se
vyskytují všechny druhy zvěře charakteristické pro tuto oblast.
Proto tuto stavbu vnímáme jako nevítaný zásah do tohoto klidného koutu krajiny a do života zde žijící zvěře a to zejména
srnčí, zaječí, bažantí. Že jde o opravdu
klidnou lokalitu svědčí dnes i výskyt vzácné koroptve polní. V poslední době se zde
na přechodnou dobu, v období vegetace
zemědělských plodin zdržuje i zvěř černá,
která zde byla ulovena v roce 2006 v počtu

1 kusu a v roce 2008 kusy 2. Také v této
lokalitě se zdržuje největší počet srnčí
zvěře z celého revíru a je zde nejkvalitnější
bodová hodnota odlovených srnců.
Myslivecké sdružení podalo MěÚ
Kroměříž, odboru životního prostředí,
na základě jeho dotazu, vyjádření k trase
navrhované dálnice D1, stavba 0335 Kroměříž-východ Říkovice a katastru obce
Žalkovice MS Žalkovice, jako uživatel
honitby v katastrálním území obce Žalkovice sděluje, že migrační tahy zvěře
na úseku navrhované dálnice jsou celoroční. Tato lokalita je zazvěřena nejvíce
zvěří srnčí a zaječí a je nejbohatší na tuto
zvěř v rámci celého katastrálního území
obce Žalkovice. Proto je nám velmi líto
narušení tak klidné a na zvěř bohaté
lokality. Aby nedocházelo k masívním

střetům zvěře s projíždějícími vozidly,
navrhujeme oplocení dálnice za výsadbou
zeleně v prostoru tělesa dálnice a to z důvodu zdržování se zvěře v této zeleni a tak
zabránit vstupu zvěře na dálnici. Dále
navrhujeme prodloužení oplocení dálnice
ve směru na Říkovice a to až po silnici
II. třídy Říkovice – Stará Ves a v opačném
směru po silnice Břest – Němčice u Hol.
Také byl přiložen schématický náčrt ozelenění a oplocení.
Jsme si vědomi, že velký hluk projíždějících automobilů naruší klid této
překrásné lokality a věříme, že navrhovaná opatření jakož jsou: oplocení dálnice,
výstavba nadjezdu pro zemědělské stroje,
který bude také sloužit jako přechod pro
zvěř zmírní počet střetů projíždějících
vozidel se zvěří.
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Od ledna budou mít neplatiči povinného ručení život těžší
Převzato z tiskové zprávy České kanceláře pojistitelů (ČKP) ze dne 14. 10. 08
Text upravil: Radomír Krejčí
Novela zákona č.168/1999 Sb.
zavádí povinné příspěvky do garančního fondu a zvyšuje vymahatelnost
zákona.
Od 1. ledna 2009 budou vlastníci a provozovatelé vozidel, kteří nemají sjednáno
povinné ručení, hradit za každý den, kdy
nemají vozidlo pojištěno, příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů
(ČKP). Sazba příspěvku se bude podle druhu
vozidla pohybovat od 20 do 300 Kč denně.
Příspěvek nenahrazuje pojištění a pokud
tedy bude nepojištěným vozidlem způsobena škoda, zaplatí ji, stejně jako tomu je
nyní, osoba za tuto škodu odpovědná. Podle
údajů, které má ČKP k dispozici, je u nás
registrováno přibližně 850 tisíc vozidel bez
povinného ručení.
Další významnou změnou je, že novela
zákona uděluje plné kompetence k uplatňování nároku na úhradu příspěvku České kanceláři pojistitelů. Ta má informace
o vlastnících nepojištěných vozidel a zároveň má k dispozici dostatek nástrojů
k tomu, aby přiměla neplatiče povinného
ručení k zaplacení příspěvku.
Příspěvek nepojištěných do garančního fondu má být účinným nástrojem
ke snížení počtu nepojištěných vozidel
na českých silnicích a k následnému snížení počtu nepojištěných škod.
Podle statistik ČKP řidiči nepojištěných vozidel ročně způsobí více než 5 tis.

nehod s celkovou výší škod zhruba 500 mil.
Kč. Pokud způsobí škodu nepojištěný řidič,
hradí poškozeným jejich oprávněné nároky
ČKP z garančního fondu. ČKP následně vymáhá uhrazenou škodu na viníkovi i na dalších osobách se vztahem k nepojištěnému
vozidlu. Ročně garanční fond na náhradách
škod vyplatí přibližně 300 mil. Kč. Kumulované závazky garančního fondu již dosáhly
výše 2,7 mld. Kč a neustále rostou. Úspěšnost vymáhání po nepojištěných škůdcích
přitom dosahuje asi 30 %. To znamená, že
zbývajících 70 % nákladů garančního fondu
dosud financují slušní motoristé v ceně
povinného ručení.
Vlastníci a/nebo provozovatelé nepojištěných vozidel, kterým dle zákona
č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla, vzniká povinnost hradit
příspěvek do garančního fondu, budou
od ledna 2009 Českou kanceláří pojistitelů
písemně vyzváni k úhradě příspěvku.
Příjemce výzvy bude mít 30denní lhůtu na úhradu příspěvku, popřípadě doložení skutečnosti, že vozidlo neprovozoval
v rozporu se zákonem. Pokud obeslaný
na výzvu nezareaguje ani neuhradí příspěvek, bude zahájen proces vymáhání
příspěvku. Ten může skončit až žalobou
u soudu a následnou exekucí. Od zahájení
vymáhání se dlužná částka navíc začne navyšovat o náklady s vymáháním spojené.
Pozor: příspěvek do garančního
fondu není pojištěním!
Zaplacení příspěvku do garančního fondu nenahrazuje pojištění vozidla.
Pojištění se sjednává předem (u některé

Přehled denních sazeb příspěvku do garančního fondu podle druhů vozidel:
motocykl s objemem válců motoru do 350 ccm

20 Kč

motocykl s objemem válců motoru nad 350 ccm

30 Kč

osobní automobil s objemem válců motoru do 1850 ccm

50 Kč

osobní automobil s objemem válců motoru nad 1850 ccm

70 Kč

autobus

160 Kč

nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností do 12 000 kg nebo přípojné
vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 3 500 kg do 10 000 kg

130 Kč

tahač nebo jiné nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 12 000
kg nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 10 000 kg

300 Kč

speciální vozidlo

80 Kč

přípojné vozidlo s nejvyšší přípustnou hmotností do 3 500 kg

30 Kč

zemědělský nebo lesnický traktor a jejich přípojné vozidlo

40 Kč

ostatní vozidla

60 Kč
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z pojišťoven působících na českém trhu)
a kryje budoucí rizika spojená s provozem
motorového vozidla. Příspěvek se hradí zpětně za období, kdy vozidlo nebylo
pojištěno, a je spoluúčastí na krytí škod
hrazených z garančního fondu. Ten, kdo
nemá sjednáno povinné ručení, ani nadále nemá nárok na to, aby za něj škodu
způsobenou nehodou hradila pojišťovna.
Stejně tak zaplacení příspěvku nepojištěného neuchrání od sankcí za provozování
vozidla bez povinného ručení, které mu
mohou udělit příslušníci Policie ČR nebo
správní orgány.
Dejte si věci do pořádku dokud
je čas!
Kromě těch, kteří s nepojištěným vozidlem vyjíždějí na silnice a kteří si jsou velmi
pravděpodobně porušování zákona dobře
vědomi, týkají se zaváděné novinky i těch,
kteří nepojištěné vozidlo reálně neprovozují
a často si možná ani neuvědomují, že přesto
porušují zákon. Může se jednat například
o starý nepojízdný automobil, který však
jeho vlastník neodhlásil z registru vozidel.
Dalším případem může být nedostatečné
administrativní ošetření náležitostí souvisejících s prodejem vozidla jiné osobě.
Česká kancelář pojistitelů proto na období od poloviny října do konce roku připravila informační kampaň, během které
chce veřejnost na změny upozornit a pomoci tak těm, kterých se týkají, aby si své
záležitosti uvedli do souladu se zákonem.
Pokud je někdo uveden v registru vozidel
jako vlastník vozidla a pro toto vozidlo
nemá sjednáno povinné ručení, měl by
buď povinné ručení urychleně sjednat,
nebo uvést skutečnosti v registru vozidel
na pravou míru (například nepojízdné
vozidlo vyřadit z registru).
Od 14. října 2008 jsou mimo jiné k dispozici stránky www.bezpojisteni.cz nebo
informační telefonní linka 221 772 773,
kde veřejnost může získat podrobné informace o problematice povinného ručení
a především o nadcházejících změnách.
Aby se zvýšil dosah informační kampaně, přizvala ČKP ke spolupráci i některé
další partnery. Na informační kampani se
budou podílet: Ústřední automotoklub
České republiky, Svaz dovozců automobilů, SOS - Sdružení obrany spotřebitelů
ČR, Sdružení automobilového průmyslu,
Autoklub Bohemia Assistance, Asociace
českých pojišťovacích makléřů a společnost AAA AUTO.

Žalkovický zpravodaj

Ohlédnutí za tenisovou sezónou
roku 2008 nejen v Žalkovicích
Text: Michaela Kavanová
Když jsem byla oslovena abych napsala něco za tenisový
oddíl do Žalkovického zpravodaje, přemýšlela jsem jak tento
článek uspořádat. Rozhodla jsem se proto tentokrát pro výčet
nejen uspořádaných turnajů naším oddílem, ale také bych se ráda
podělila o některé úspěchy, kterých se podařilo členům našeho
tenisového oddílu v roce 2008 dosáhnout.
V letošním roce se počet členů tenisového oddílu Žalkovice
opět vyhoupnul přes třicet. Kromě dlouholetých členů se zde
utvořila poměrně stabilní skupina mladých tenistů, kteří kurty
opravdu často využívají. Přejeme těmto mladým tenisovým
nadšencům hodně elánů do dalších tréninků i vyčerpávajících
tenisových zápasů. Pro tyto tenisty a jejich vrstevníky uspořádal
tenisový oddíl s Tenisovou školou p. Rýce již 5. ročník tenisového
turnaje mládeže. Tradičně velký zájem o tento turnaj ani letos
nezklamal. Zúčastnili se ho mladí tenisté nejen ze Žalkovic, ale
i z Břestu, Hulína, Kroměříže či Kyselovic. A zde pro připomenutí
alespoň umístění „našich tenistů“ na stupních vítězů. Kategorie
začátečníci 1.místo P. Mrázek, kategorie mladší žáci: 2. místo M.
Kavan, 3. místo P. Železný, kategorie mladší žákyně: 1.místo Nela
Sedlářová, kategorie dorostenky: 2. místo S. Kavanová, 3. místo
J. Zapletalíková, kategorie dorost: 2. místo T. Janečka. Žalkovice
měly tento rok nejsilnější zastoupení a v poli startujících se dále
objevili: M. Krejčí, R. Krejčí, T. Kutý, M. Janečka, A. Zapletalík
ml., Kuba D., Pala O. a Hlobil D.

Nástup mladých tenistů 22. června 2008
Dospělí tenisté mohou hrát nejen na našich kurtech, ale
i reprezentovat Žalkovice v amatérské tenisové lize. V letošním
roce skončil náš oddíl v této soutěži na 3. místě. Tenisový oddíl
Žalkovice uspořádal dva tenisové turnaje ve čtyřhře. Účast byla
opět velmi slušná a úroveň rok od roku roste. Našim tenistům
se více dařilo 28. 6. 2008, kdy byly výsledky následující: 1. místo Bayer V., Jančík P. – Morkovice, 2. místo Čečura A., Kavan
L.- Žalkovice, 3. místo Dostál P., Zavadil M- Břest, a Dillenz R.,

Závěrečné vyhlášení výsledků čtyřhry mužů v Žalkovicích
dne 28. 6. 2008
Hejč V. - Žalkovice. Druhý turnaj se hrál 23. 8. 2008 – zvítězil pár
Matějek J. a Vičar L. z Brna, na druhém místě skončili Kocourek
T. a Krumpholtz R. (Morkovice, Brno) a třetí místo obsadili Dostál
P., Zavadil M. (Břest) a Čechák K., Zavadil A (Kroměříž, Břest).
Z výše uvedeného přehledu vítězů je zřejmé, že se našich turnajů už účastní i hráči mimo region bývalého okresu Kroměříž.
Jeden z důvodů je ten, že i hráči našeho oddílu vyjíždějí mimo
náš okres. Pravidelně se účastní turnajů okruhů SENIORTENIS
a MALÝ OPEN, na kterých se utkávají neregistrovaní tenisté
z celé Moravy, popř tenisté kteří již nehrají tenis závodně. A i zde
mají své menší či větší tenisové úspěchy naši hráči. Mezi ty větší
patří např. 1. místo kroměřížsko-žalkovického páru I. Sedláčková
a L. Kavan na „Velkých jarních mixech“ v Brně.
Velký tenisový úspěch se také podařil Ing. Hejčovi, když
na letošním ročníku Berďa Cupu ve Valašském Meziříčí společně
s M. Zavadilem obsadili krásné druhé místo ve své velmi silně
obsazené kategorii. Tohoto turnaje se zúčastnili i další hráči
z našeho oddílu. S. Kavanová vybojovala 3. místo a i ostatní
tenisté se velmi snažili, aby bylo vidět jejich tenisové umění
na turnaji, kam se sjelo přes sto tenistů, kteří v současnosti již
nehrají závodně tenis nebo jsou amatéry.
Jednoznačně nejúspěšnější pro „naše barvy“ byl turnaj, který se konal v rámci okruhu turnajů MALÝ OPEN v červnu 2008
v chorvatské Poreči. Z tohoto turnaje si odvezli naši zástupci
nějaký pohár z každé kategorie která se zde hrála. Kategorie ženy
dvouhra: Simona Kavanová 2. místo, kategorie mixy Kavanová
S. a Kavan L. 2. místo, kategorie muži medium Libor Kavan
1. místo, kategorie muži hard Vojtěch Hejč 1. místo, kategorie
čtyřhra muži – pár Hejč, Kavan 1. místo
Připadá mi jako vhodné touto cestou poděkovat všem sponzorům tenisových akcí v letošním roce. Byly to firmy Pneu Plus
s.r.o., Mont - Kovo spol s r.o. a pan ing. Petr Netopil.
Samozřejmě jsem toto ohlédnutí za tenisovou sezónou pojala z té příjemnější stránky a tou je hra tenisu samotná. Kromě
ní je ale třeba odvést spoustu práce nejen při trénincích tenisu,
ale také práce při údržbě našeho tenisového areálu, který i letos
doznal dalších změn k lepšímu. Příští rok nebude určitě výjimkou
a bude potřeba přiložit ruce nejen k tenisové raketě, ale i k práci.
Jménem výboru tenisového oddílu přeji všem krásné prožití
vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví i tenisových úspěchů
v novém roce 2009.
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Oldtimer club Žalkovice
Text a foto: Radomír Krejčí
Při příležitosti oslav 50-ti let založení fotbalového klubu
v Žalkovicích byl Oldtimer club Žalkovice požádán, aby podpořil program oslav a uspořádal sraz veteránů.
Celá tato akce se uskutečnila 21. června 2008, se zahájením
od 13 hodin. I když na uspořádání srazu bylo velmi málo času,
úsilím členů klubu se celá věc zdařila. Srazu se zúčastnilo několik veteránských fandů se svými stroji z širokého okolí a bylo
co obdivovat, např. Jaguar XJ-S z roku 1977, který nám byl
zapůjčen panem Antonínem Kružíkem z Kroměříže.
Nejstarším vozidlem byl automobil IFA z roku 1954 pana
Nádvorníka z Pravčic a v motocyklech JAWA 250 pérák z roku
1949 pana Loupance z Chvalčova. Neztratili se ani domácí
příznivci, včetně členů klubu, kteří vystavili 10 strojů.
Dále byla uspořádána mini výstava jízdních kol a modelů
autíček.
Klub se za tento rok zúčastnil několika veteránských akcí
z nichž nejvýznamnější bylo pozvání na auto-moto veteránský
sraz v obci Sušice na Uherskohradišťsku.
Doufáme, že se najde příležitost opět sezvat příznivce
auto-moto veteránů do naší obce.
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Volejbalový oddíl Žalkovice
pořádá v sobotu 10. ledna 2009
ve 14.00 hodin

NOVOROČNÍ
VOLEJBALOVÝ
TURNAJ
Registrace družstev proběhne
ve 14.00 hodin v Sokolovně.
Soutěží se o hodnotné ceny
Bohaté občerstvení zajištěno
Srdečně zveme všechny příznivce
volejbalu.
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Oslavy založení fotbalového klubu v Žalkovicích

Text: Ing. Michael Bajgar
Foto: Zdeněk Schovanec
V druhém letošním vydání Žalkovického zpravodaje Vám přinášíme informace o oslavách 50tého výročí založení fotbalového
klubu Sokola Žalkovice.
Příznivci kopané a členové fotbalového oddílu uspořádali
ve dnech 21. – 22. června tohoto roku velkolepou oslavu s bohatým sportovním a kulturním programem.
V sobotu od 11.hodin se postupně na fotbalovém hřišti představilo pět mužstev fotbalového oddílu – žáků, dorostů, přípravky,
mužů a mužstva fotbalových legend Žalkovic.
K významnému výročí fotbalový oddíl vydal za přispění obce
Žalkovice fotbalovou publikaci Historie kopané v Žalkovicích.
Na hřišti byla uspořádána výstava historických fotografií souvisejících s životem a chodem fotbalového klubu.
Zasloužilí fotbaloví funkcionáři pan Krpal a pan Krejčíř
pokřtili nový znak fotbalového klubu. Byla uspořádána bohatá
tombola. Hlavní cenu – televizor z deseti Top cen vyhrál bývalý
fotbalista pan Antonín Kuba mladší.
Divákům předvedli ukázky historického šermu Biskupští manové z Kroměříže a taneční variace mažoretky z Holešova. Mimo
tato vystoupení nacvičily žalkovické ženy – fotbalové mažoretky
hodnotnou sokolskou taneční revue – ,,DOPING PRO VÁS ‘‘.
Diváci se dobře bavili za přispění diskžokeje pana Mádra
a každý si v bohatém programu našel něco pro sebe. Na záložním
travnatém hřišti představil Oldtimer club Žalkovice návštěvníkům
automobilové veterány, motorky a jízdní kola.

Po celý den i večer bylo připraveno bohaté občerstvení, grilované speciality. Večer proběhla za sokolovnou taneční zábava se
skupinou Domino.
V neděli 22. června fotbalový oddíl uspořádal slavnostní
schůzi pro své členy, sponzory a příznivce.Tělocvičná jednota Sokol
Žalkovice udělila pamětní listy při příležitosti 50. výročí založení
fotbalového klubu 1958 - 2008 panu Antonínu Burešovi, Jaroslavu
Bajgarovi, Josefu Janečkovi, Zdeňku Krpalovi, Josefu Krejčířovi,
Radomíru Palovi, Františku Uhírkovi a Josefu Vymětalovi. Závěrem chci jménem fotbalového klubu Všem zúčastněným poděkovat
za úžasnou, jedinečnou atmosféru, pohodu, kterou vytvořili při
oslavách založení organizované kopané v Žalkovicích a přispěli
tak k důstojnému a hodnotnému průběhu.
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