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ŽALKOVICKÝ ZPRAVODAJ
Vážení čtenáři Žalkovického zpravodaje,
opět tady máme předvánoční čas a společně s všudypřítomnou předvánoční výzdobou, prvním předvánočním
sněhem a hektickými předvánočními nákupy přichází i náš
obecní zpravodaj. Není naštěstí ani promrzlé, ani hektické,
ale snad vás naopak potěší a zpříjemní vám celý závěr letošního roku.
Vánoce v nás vyvolávají vzpomínky na dobu dětství,
těšení se na dárečky pod stromečkem i na návštěvy lékařské
pohotovosti po požití kapří kosti.
Kdysi probíhala nadílka docela jinak než dnes. Některý
z dospělých s velkým rachotem vysypal nepozorovaně na
podlahu jablka, ořechy, sušené ovoce či perníčky a děti byly
přesvědčené, že Ježíšek přišel s nadílkou. Jo, to kdyby nám
takhle někdo hodil pytel peněz! Určitě bychom se nezlobili.
To se asi ale nestane, a tak budeme napjatě čekat, jaká překvapení ještě přijdou. Jestli třeba sněhová kalamita nebo
naopak pokvetou konvalinky. Lepší bude určitě ten sníh,
ale ne zas příliš…
Také hodnotíme, co se nám během roku podařilo a v čem
jsme neuspěli a všichni si přejeme prožít vánoční svátky
v míru a pohodě. A také popřemýšlet, co nám asi přinese
následující rok a co udělat, aby byl pro nás nejpříjemnější
a úspěšnější než ten letošní.
Klidné Vánoce přeje
Redakce Žalkovického zpravodaje

Vánoce ve vzpomínkách
Text: J. Neradilová
S blížícími se svátky vánočními jsme navštívili pana Josefa
Hanáka a požádali ho, aby se s námi podělil o vzpomínky na vánoce z jeho dětství.
Vaše dětská léta spadají do třicátých let minulého
století. Že se blíží vánoce, jste si, jako malý kluk, uvědomil
podle čeho?
Tak především to byly roráty (Roráty /z latinského rorate „rosu
dejte“/ představují specifickou podobu ranní mariánské mše v době
adventní.). Každý den v adventu se ráno o půl sedmé sloužila mše,
na kterou jsem chodil ministrovat a také zvonit. Zvonilo se ručně,
provazem. No a potom to byl Mikuláš. Samozřejmě jsem se bál čertů,
ale potom byla radost z dárků – krabice s nářadím, knížka, balon,
nějaké bonbony a dokonce i pomeranč. A protože byly i hody, tak se
lidé navštěvovali a každý rok Sokoli nebo škola sehráli v sokolovni
divadlo. Dalším zvykem bylo chození „Lucy“. Byla to postava v bílé
plachtě, která klepala na okno a že si jde pro nedobré děti.
A samotné vánoce, jaké byly?
Vánoce mého dětství byly vždycky na sněhu a ledu. Na Štědrý
den jsme posnídali kávu s chlebem a potom už byl půst, abychom
viděli večer „Zlaté prasátko“. Všechen dobytek musel být poklizen
a všem se dávalo dvakrát víc. V pět hodin se ozývalo po dědině
troubení „pastéřů“, kteří do košů dostávali vánočky a 20,- Kč. Štědrý večer začínal motlitbou a potom večeří. První začal jíst tatínek
a ostatní se potom přidali. Jedla se zasmažená polévka s houbami,
následovala krupice s perníkem a máslem a nakonec štrúdl. Později se podával čaj ve skle a jednodušší cukroví. Stromek se zdobil
ořechy a bonbony zabalenými v lesklém papíře, baňkami a výrobky
z papíru. Po zazvonění jsme se samozřejmě vrhli na dárky. Pamatuji si, že jsem dostal dřevěného houpacího koně, dřevěný vozík,
knížky, sáňky nebo brusle a dokonce stavebnici Merkur. Půlnoční
mše byla v osm večer, protože brzy ráno bylo potřeba se postarat
o dobytek. Na mši chodili i lidé z Říkovic, protože tam ještě nebyl
kostel. Rovněž příští den na Boží hod byla slavnostní mše a také
na Štěpána. Na Štěpána chodili všichni muži ke zpovědi a potom
do hospody podle rčení „Na Štěpána není pána“. Během svátků
se lidé navštěvovali, jezdilo se na saních k příbuzným, scházely se
celé rozvětvené rodiny. Televize nebyla, tak se vyprávělo.
A co Silvestr a Nový rok ve Vašich vzpomínkách?
Na Silvestra se poslouchalo rádio, nebyly žádné ohňostroje.
Kluci naškrábali sirky, dalo se to do klíče, a když se tím praštilo
o kámen nebo schodek, tak se ozvala rána. Silvestr končil besídkou
v sokolovni, kterou pořádali Sokoli. Zpívaly se kuplety a poslouchaly veselé příběhy. Nový rok začínal mší a pokračoval svátečním
obědem. Na „Tři krále“ chodili po vesnici koledníci, kteří za koledování dostávali perníky a ovoce. A protože si pamatuji každé
vánoce na sněhu, hodně času jsme jako kluci strávili na Moštěnce,
kde se sáňkovalo a bruslilo.
Pan Hanák se s námi podělil o své vzpomínky, za což mu
moc děkujeme a přejeme hodně zdravíčka v příštích letech. A co
můžeme ještě dodat?
Nejkrásnější vzpomínky na vánoční čas jsou vzpomínky z dětství, vzpomínky na rodiče a na tu kouzelnou atmosféru, která se
už bohužel nikdy nebude opakovat.
Krásné vánoce!

2

ŽALKOVICKÝ ZPRAVODAJ

Informace ze zasedání zastupitelstva za druhé pololetí roku 2015
Veřejné zasedání konané dne 30. 6. 2015
Kanalizace a ČOV Žalkovice – Dodatek ke smlouvě č. 2, opravy
komunikací, přeložky VO a dešťové kanalizace
Zastupitelstvo obce Žalkovice schválilo
a) Dodatek ke smlouvě č. 2 na zhotovení díla Žalkovice – kanalizace
a ČOV
b) Položení obrubníků na komunikacích na p. č. 443 a p. č. 444
c) Přeložku dešťové kanalizace v délce cca 60 m před č. p. 60
Rekonstrukci veřejného osvětlení od č. p. 18 ke hřbitovu.
Starosta osvětlil, k jakým změnám dochází. V prvé řadě se jedná
o chybu v projektu, kdy nebyla naceněna položka bourání konstrukcí
silnic v celkové výši 340 000 + DPH, kterou obec bude muset uhradit
ze svého rozpočtu. Bude po projektantovi vyžadovat jeho spoluúčast,
což činí 10 %. Další změna se týká povrchu dlažby v areálu ČOV,
přeložek veřejného osvětlení a dešťové kanalizace v délce cca 60 m
před č. p. 60. To jsou změny, kterých se dodatek č. 2 týká. V rámci
realizace projektu se zhotovitel stavby potýká s řadou problémů, ať
již jde o to, že podklady pro projekt nebyly zcela v souladu s realitou
a dochází k situacím, které se musí řešit za pochodu nebo problém
způsobuje i spodní voda a tak jak řekl starosta, můžeme být rádi,
že letos u nás moc nepršelo, ani nebylo moc sněhu.
Dotaz pana Dostála – před jeho domem se již třetí týden nepracuje,
partie chlapů tam vykopala jámu, kterou následně zasypala, je to
v pořádku? Starosta odpovídá, že mu nemůže dát stoprocentní
odpověď, protože ji nezná, ale předpokládá, že to byla sonda.
Dále starosta reagoval na dotaz stoupnutí vody při krátkém dešti.
Připustil, že někde je v současné době stávající kanalizace částečně
ucpaná, ale je průchozí. V každém případě, tak jak se klade nová kanalizace a je kontrolována, tak bude kontrolována i stará zda není někde porušena, protože ji bude obec dále využívat na dešťovou vodu.
Starosta popsal způsob, jakým se dnes taková kanalizace opravuje.
Pan Žáček se ptal proč je nová kanalizace položena tak hluboko, že
působí problémy. Starosta odpověděl, že při přípravě kanalizace se
mimo jiné zjišťovalo, jak hluboko mají občané odpady například
ve sklepech, aby v budoucnosti nebyl problém. Na základě těchto
zjištění a stavebních norem musí být kanalizace v té úrovni v jaké
je naprojektována.
Byly také řešeny problémy s jednou s pracovních čet, kdy na žádost
investora zhotovitel přibral další pracovní četu na výkopové práce,
vzhledem ke stížnostem, ale asi neměly dostatek zkušenosti. To si
musí vyřešit zhotovitel.
Opravy, které firma řeší (překopy vody, energií) jsou již započítány
v rozpočtu, to nejsou náklady, které by obec hradila zvlášť.
Starosta ujistil občany, že ví, že je to pro ně zátěž, ale požádal je, aby
vydrželi ještě 3 měsíce, kdy by měl hlavní pracovní nápor skončit
a následně se budou řešit dodělávky.
Na opravu dlažeb by firma měla nastoupit nejpozději příští týden.
Dříve to nebylo vhodné vzhledem k tomu, že podklad stále ještě sedá.
Záruka na vyasfaltované povrchy bude 5 let.
Kupní smlouva na pozemky
Zastupitelstvo obce Žalkovice schválilo Kupní smlouvu s Povodím
Moravy, s. p.“ PM032919/2015-ZHMMaj/Sme/711/423 na koupi
pozemků v k.ú. obce Žalkovice, a to p. č. 541/28 o výměře 1 252 m2
a p. č. 558/11 o výměře 28 m2 za celkovou cenu 64 000 Kč, slovy
šedesátčtyřitisíce korun a zplnomocňuje starostu obce Radomíra
Palu podpisem této kupní smlouvy.

Pro zrealizování záměrů obce je nutné zakoupit od Povodí Moravy
pozemky p. č. 541/28 a p. č. 558/11. Tyto záměry byly předjednány
na jednáních rady obce a jednalo se i se zastupiteli, aby byli řádně
o této akci informováni. Firma Vegi s.r.o. již zpracovala projektovou
dokumentaci na zatrubnění. Abychom mohli pokračovat a zažádat
o příslušná povolení je nutné získat pozemky do vlastnictví obce.
Finanční záležitosti, rozpočtové opatření
Zastupitelstvo obce Žalkovice schválilo rozpočtové opatření
č. 4 dle přílohy a předběžné rozpočtové opatření č. 5, pro operace, které vzniknou od data 1. 7. 2015, bez určení konkrétní
výše v korunách pro tyto rozpočtové změny: přijetí a případné
realizace výdajů účelově poskytnutých transferů, změny rozpočtu
v důsledku upřesnění členění dle rozpočtové skladby v případech
přesunů příjmů a výdajů.
Rozpočtové opatření bylo předloženo zastupitelům a ti byli vyzváni, aby se na nejasnosti ptali přímo paní hospodářky. Podklad byl
srozumitelný, dotazy nevznikly. Starosta jen osvětlil, proč následné
usnesení je tak krkolomné. Na doporučení paní auditorky, abychom
měli správně podloženy všechny platby následujícího období.
Půjčky z účelového fondu obce
Zastupitelstvo obce Žalkovice schválilo půjčky z účelového fondu
obce Žalkovice těmto občanům:
Roman Sedlář, Lenka Valigurová, Anna Prášilová.
Všeobecná rozprava
Ve všeobecné rozpravě byl vznesen dotaz na možné kropení silnic,
když se v současnosti tak práší. Starosta uvedl, že při vysokých
teplotách, které nás v blízké současnosti čekají, by jedno pokropení
denně nic neřešilo a požádal přítomné o trpělivost ještě pár měsíců.
Pan Žáček – proč se jednání zastupitelstva neoznamuje přes sms.
Starosta odpověděl, že obec plní zákonnou povinnost a uveřejňuje
jednání zastupitelstva na úřední desce a webových stránkách obce.
Jestli je zde ale požadavek, aby oznámení o konání zastupitelstva
bylo řešeno pomocí sms v rámci hlášení obecního rozhlasu – nevidí
v tom problém.
Pan Bajgar J. – když je překopnuta stávající kanalizace, proč se
nahrazuje kanalizací menšího průměru. Starosta připustil, že se
to v jednom případě stalo, ale tento stav byl již napraven. Pokud
se něco podobného stane v současnosti je kanalizace nahrazována
téměř stejným průměrem.
Upozornění od pana J. Bajgara – ve výkopu směrem k hřbitovu
(ohyb) je voda – teče, mělo by se to zkontrolovat. Pan Luzar si myslí,
že je to spodní voda, ale kontrola je na místě, hlavně kvůli nestandardní opravě potrubí. Starosta přislíbil kontrolu.
Poslední připomínka dnešního jednání byla k tomu, aby se dělníci
zamýšleli, když zpět ukládají zeminu, aby na povrchu byla opravdu
ornice.
Veřejné zasedání konané dne 29. 9. 2015
Stanovy Dobrovolného svazku obcí RESO
Zastupitelstvo obce Žalkovice schválilo stanovy Dobrovolného
svazku obcí RESO.
Starosta obce stanovy zaslal před jednáním elektronicky všem členům zastupitelstva, aby se seznámili s jejich obsahem. Ve stanovách
jsou minimální úpravy, které reagují na nový občanský zákoník.
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Kanalizace a ČOV Žalkovice – změnové listy
Zastupitelstvo obce Žalkovice schválilo
a) Změnové listy č. 3, 4 a 5 na akci „Žalkovice – kanalizace a ČOV
b) Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla v souvislosti
s veřejnou zakázkou s názvem „Žalkovice - kanalizace a ČOV“.
Při realizace projektu Kanalizace a ČOV Žalkovice došlo k situacím,
které si vyžádaly jiné řešení, než jak byly naprojektovány. Z toho
důvodu je nutné, aby změnové listy, na kterých jsou všechny změny popsány, schválilo zastupitelstvo. Změny, ke kterým docházelo,
byly projednávány na radě a byli s nimi předem seznámeni všichni
členové zastupitelstva.
Změnový list č. 3 se týká zkvalitnění fasády na budově kanalizace
na žádost investora a požárních dveří jako požadavek požárního
technika.
Změnový list č. 4 – navýšení na základě instalace rozvaděčů na ČS
1 a ČS 2, a nepředvídatelný stav, kdy kanalizace vedla jinudy, než
jak byla zaznačena a proto došlo k jejímu vykopání, uložení nové
a následně položení zpět původní kanalizace.
Změnový list č. 5 se týká méně prací, kdy investor nechce odvážet
hlínu, která je navezena v blízkosti prostoru, kde je záměrem
zasypání výtoku (u hřiště). Hlína by se následně použila na zavezení. Starosta obce k těmto změnám podal občanům doplňující
informace, zastupitelé dostali změnové listy elektronickou poštou.
Ing. Ondrušek doplnil výklad ke změnovým listům po odborné
stránce. Některé vícepráce vznikly chybou projektanta, po kterém
bude vymáhána spoluúčast.
Pan Žáček se zeptal na záruky asfaltového povrchu – starosta
odpověděl, že 60 měsíců. Zároveň připomněl, že byla složena
dodavatel stavby bankovní záruka ve výši 500 000 Kč, pro případ,
že by v období jednoho roku nereagoval na reklamace.
Starosta upozornil, že nás ještě čeká minimálně jeden změnový
list, ale na vyčíslení výměr budeme muset počkat až po položení
vozovek, které si budeme hradit ze svého rozpočtu. Využijeme
přitom nabídkových cen firmy EVT.
Ing. Ondrušek se snaží vícepráce co nejvíce eliminovat. Navýšení ceny projekty vzhledem k výše uvedeným vícepracím je cca
140 000 Kč. Z toho důvodu je nutné také schválit dodatek smlouvy
o dílo s firmou EVT, kterou opět zastupitelé měli možnost předem
prostudovat.
Prodej obecních pozemků
Zastupitelstvo obce Žalkovice schválilo prodej pozemků ve vlastnictví obce Žalkovice dle geometrického plánu č. 1558-85/2015
a to p. č. 122/68 o výměře 7 m2,p. č. 353/2 o výměře 31m2 a p.
č. 353/3 o výměře 6 m2, tj. celkem 44 m2 za částku 200 Kč /m2 za
celkovou částku 8 800 Kč manželům Dagmar a Miroslav Forejtovi.
Starosta krátce seznámil přítomné se stavem projednávaného
odprodeje obecních pozemků. Záměr prodeje byl vyvěšen na
úřední desce. Tak jako již u více staveb v našem katastru, došlo
k tomu, že po zaměření se zjistilo, že část domu leží na obecním
pozemku. Celkově jde o 44 m2. Tyto pozemky se prodávají manželům Forejtovým, kteří koupili dům stojící na řešených pozemcích.
Navržen je odprodej 200 Kč za m2, tak jak již bylo postupováno
v posledních podobných případech.
Záměr Povodí Moravy – kácení topolů na Moštěnce
Zastupitelstvo obce Žalkovice zásadně nesouhlasí se záměrem
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Povodí Moravy, s.p. na kácení topolů na hrázích toku Moštěnka
v k.ú. obce Žalkovice.
Starosta obce seznámil všechny přítomné o záměru Povodí Moravy, kácení cca 88 topolů na břehů Moštěnky. Proběhla již první
schůzka, kde starosta obce vyjádřil nesouhlas s masivním kácením
topolů. Bylo by vhodnější stromy řádně ošetřit. Zastupitelstvo
na dnešním jednání vyjádří svůj postoj k představenému záměru. Starosta hodlá oslovit i Agenturu ochrany přírody, která by
v součinnosti naší obce a odboru životního prostředí Městského
úřadu v Kroměříži učinit všechny kroky, které by kácení zabránily.
Starosta upozornil na situaci, kdy již ke kácení topolů na břehu
řeky Moštěnky došlo a Povodí Moravy mělo oporu v zákoně.
Finanční záležitosti, rozpočtová opatření
Zastupitelstvo obce Žalkovice schválilo rozpočtové opatření č.
6/2015 dle přílohy a předběžné rozpočtové opatření číslo 7, bez
určení konkrétní výše pro tyto rozpočtové změny
• Přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů
• Změny rozpočtu v důsledku upřesnění členění dle rozpočtové
skladby
Provedené rozpočtové změny budou předloženy v konkrétních
částkách ke schválení zastupitelstvu na následném zasedání.
Přítomna jednání zastupitelstva byla i hospodářka obce paní
Hanáková, která po stručné představení rozpočtového opatření
č. 6/2015 vysvětlila i předběžné rozpočtové opatření č. 7/2015.
V této souvislosti starosta připomenul, že máme přislíbenu na
kanalizaci ještě 5% dotaci ze způsobilých výdajů projektu.
Žádost o souhlas s umístěním sídla spolku
Zastupitelstvo obce Žalkovice schválilo na základě žádosti umístění a sídlo „Mysliveckého spolku Žalkovice“ na adrese Obecního
úřadu Žalkovice, č. p. 97.
Obec obdržela žádost od Mysliveckého spolku Žalkovice o souhlas
s umístěním sídla spolku na adrese obecního úřadu. Vzhledem
k tomu, že dochází na základě účinnosti NOZ k přeregistracím
spolků, je vhodné všechny změny řešit ještě v tomto roce, protože
od roku 2016 budou všechny změny zpoplatněny. Myslivecký
spolek je jednou z aktivních organizací naší obce a předpokládá
se, že další aktivní spolky budou se žádostmi následovat.
Všeobecná rozprava
Na úvod rozpravy paní Štěpjáková seznámila přítomné s e záměrem paní ředitelky Základní a mateřské školy v Žalkovicích Mgr.
Tesaříkové na zřízení školní zahrady. Zeptala se přímo starosty,
jestli může být zbourána garáž, která se na pozemku nachází.
Starosta řekl, že se nebrání tomu, že by garáž byla odstraněna,
ale na základě konkrétního projektu. Ne nyní, když není jasné,
co je konkrétním záměrem.
Paní Hánová se zeptala, zda by se k tomuto účelu nedala po jednání
využít farní zahrada. Na to starosta odvětil, že pokud se bude něco
budovat, musí to být na obecních pozemcích.
Ing. M. Bajgar se ptal, jestli asfaltový povrch položený na vozovkách je stejné kvality jako ten, který tam byl původně. Vizuálně
se mu zdá, že je jiný. Starosta vysvětloval, že směsi na povrch
vozovek jsou pod kontrolou a nikdo si nedovolí je šidit, protože
vzorky se uchovávají a kdykoliv by mohly projít kontrolou, zda
obsahují vše, co mají.
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Paní Burešová – zůstávají některé cedule, které říkají, že cesta dál
na Kyselovice a Chropyně není průjezdná. Starosta odpovídal, že
značení by se mělo upravovat 1. října.
Pan Žáček – co se bude dít s osvětlením ke hřbitovu? Je zpracován
záměr, a pokud to bude vzhledem ke klimatickým podmínkám
možné, obec by chtěla osvětlení řešit ještě letos.
Pan Žáček – neoficiálně se šíří, že se má dávat elektrika do země?
Tuto záležitost si řeší dodavatel elektrické energie.
Pan Valigura - možnost položit na vozovku od Břestu retardér.
Po položení nového povrchu tam auta jezdí velmi rychle. Vozovka
není naším vlastnictvím. Umístění retardérů v současnosti povolováno jen výjimečně.
Pan Pátík – Nová ulice – je záměrem dělat v Nové ulici chodníky?
Odpověď starosty: Obec má v záměrech další zlepšování komunikací i chodníků. Ale určitě to není na pořadu příštího roku.
Zastupitelstvo si musí určit priority a ty zapracovat do plánu akcí.
Veřejné zasedání konané dne 15. 10. 2015
Projednání změnových listů na akci Žalkovice – kanalizace a ČOV
Zastupitelstvo obce Žalkovice
a) schválilo změnové listy č. 6, 7, 8, 9 na akci „Žalkovice-kanalizace a ČOV a zplnomocňuje starostu obce podpisem Dodatku č. 4
ke smlouvě na zhotovení díla v souvislosti s veřejnou zakázkou
s názvem „Žalkovice-kanalizace a ČOV“.
a) pověřilo radu obce projednáním připravovaného Změnového
listu č. 10 a Dodatku č. 5 ke smlouvě na veřejnou zakázku
s názvem „Žalkovice – kanalizace a ČOV“ a pověřuje starostu
obce podpisem dodatku č. 5.
Starosta osvětlil, k jakým změnám došlo.
Změnový list č. 6 – Dle projektové dokumentace se měla stavba

vyhýbat dešťové kanalizaci. Bohužel v rámci stavby bylo zjištěno,
že stávající dešťová kanalizace vede jinde než je zakreslená v projektové dokumentaci. Proto bylo nutné provést její odstranění
a přepojení. Vícepráce činí 210.106,45Kč+DPH
Změnový list č. 7 – Na základě projektové dokumentace a výkazu
výměr měla být všechna vykopaná zemina, která se následně
vracela do zásypu, uložena vedle výkopu. Toto řešení nebylo
možné řešit na všech trasách kanalizace a to především ve státních
a místních komunikacích. Bylo nutné tuto zeminu odvést na mezideponii, tam ji uložit a při zásypech ji přivézt zpět. Více práce
činí 338.693,46 Kč + DPH.
Změnový list č. 8 – Projektová dokumentace řešila práce na trase
A4 a A1 úpravu komunikací pouze nad rýhou, ale na základě
rozhodnutí investora stavby byly tyto dva úseky realizovány celoplošnou opravou konstrukčních a finálních vrstev komunikace.
Vícepráce činily 736.777,96Kč + DPH
Změnový list č. 9 – Při provádění zemních prací bylo nutné zajistit
čerpání vody z výkopů, jednalo se o spodní vodu. Rozsah čerpání
vody byl větší, než předpokládal projektant. Čerpání vody bylo
nutné zajišťovat na všech realizovaných trasách kanalizace.
Při odstraňování konstrukčních vrstev krajské komunikace z důvodu uložení kanalizace, byla narušena také separační vrstva geotextílie, kterou bylo nutné při provádění nových konstrukčních vrstev
do vozovky uložit. Projektová dokumentace v navržené skladbě
komunikace s touto separační vrstvou neuvažovala. Jednalo se
o požadavek zástupce ŘSZK. Vícepráce činily 169.596,50Kč + DPH.
Různé
Starosta přítomné informoval o připravovaném změnovém listu
číslo 10. Dále o plánech výsadby nových stromů a o jednání, které
proběhlo 30. září ohledně kácení topolu na břehu řeky Moštěnky.

Klidné a příjemné prožití svátků vánočních
a v novém roce 2016 hodně zdraví a spokojenosti
Vám přeje
Zastupitelstvo obce Žalkovice a redakční rada
5

ŽALKOVICKÝ ZPRAVODAJ

O keramickou popelnici 2015
Text: Ing. Magda Říkovská, RESO, dobrovolný svazek obcí
Populární klání, které hodnotí množství vytříděného separovaného odpadu přepočtené na jednoho obyvatele města nebo
obce, zapojených do systému EKO-KOM v daném kraji.
V rámci slavnostního předání získávají nejlepší obce a města
ve třech kategoriích (města, obce nad 500 obyvatel a obce do
500 obyvatel) kromě stylového ocenění (keramické popelnice)
a věcných cen také finanční odměny.
V soutěži jsou každoročně hodnoceny aktivity obcí a měst
v oblasti nakládání s komunálním odpadem, a to především
v tříděném sběru využitelných složek. Hodnocení obcí se provádí
na základě údajů, poskytovaných obcemi do systému EKO-KOM
v rámci jejich pravidelného vykazování za stanovené období. Věcné
ceny i finanční prémie získají obce na slavnostním ceremoniálu.
V letošním roce se hodnotily výsledky za celý rok 2014.
Hodnotí se zvlášť obce podle krajů a podle specifických velikostních skupin. Obec získává výsledné body, jež jsou součtem
z osmi soutěžních kategorií (3 hlavní a 5 doplňkových).
Podle počtu výsledných bodů se stanovuje výsledné pořadí
v souboru obcí.
Nezisková společnost ASEKOL se v soutěži letos zaměřila na
drobné elektro na sběrných dvorech. Ocenění za období od
loňského do letošního srpna získaly obce, jejichž obyvatelé nasbírali v přepočtu na osobu největší množství starých mobilních
telefonů, notebooků, audio techniky, počítačových myší a dalších
drobných přístrojů. Vítězstvím se může pochlubit Obec Lačnov, kde každý občan vytřídil průměrně 1,50 kg drobných
elektrozařízení (nezahrnuje televizory ani počítačové
monitory). Na druhém místě skončila Rusava, výtěžnost
tam dosáhla 1,37 kg na obyvatele. Třetí příčka patří obci
Žalkovice, kde obyvatelé v průměru vytřídili 0,87 kg elektrozařízení na osobu.
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Výsledky soutěže „O keramickou popelnici 2015“:
A) Kategorie měst a městysů
1. Luhačovice
2. Staré Město
3. Brumov-Bylnice
4. Uherské Hradiště
5. Rožnov pod Radhoštěm
6. Valašské Klobouky
7. Bojkovice
8. Uherský Ostroh
9. Polešovice
10. Koryčany
B) Kategorie obcí nad 500 obyvatel
1. Rymice
2. Šumice
3. Hošťálková
4. Bratřejov
5. Žalkovice
(2014 - 7. místo)
6. Mikulůvka
7. Choryně
8. Jarcová
9. Roštění
10. Záhorovice
C) Kategorie obcí do 500 obyvatel
1. Kunkovice
2. Haluzice
3. Skaštice
(2014 – 4. místo)
4. Hostějov
5. Rudimov
6. Kyselovice
(2014 – 3. místo)
7. Kelníky
8. Lutonina
9. Stupava
10. Obec Lechotice
SPECIÁLNÍ KATEGORIE - SKOKAN ROKU
1. Brumov-Bylnice
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Text a foto: Pavlína Vavříková, organizátorka projektu
Marta Navrátilová (žákyně 4. ročníku oboru Požární
ochrana) studující na SPŠ Hranice se zúčastnila odborné
praxe na Maltě. Jednalo se o projekt Erasmus+ mobilita osob
v odborném vzdělávání a přípravě, který je financován prostředky z EU pod záštitou národní agentury Dům zahraniční
spolupráce. Hlavní myšlenkou tohoto projektu je šance pro
každého žáka z naší školy takto absolvovat povinnou odbornou praxi. Všechny náklady (doprava, ubytování, stravování)
byly financovány z grantu a žáci dostali navíc ještě finanční
příspěvek na doplnění stravy a místní dopravu. Číslo projektu:
2014-1-CZ01-KA102-000287 s názvem Z Hranic do Evropy.
Již 7x měli žáci SPŠ Hranice možnost vykonat svou praxi
v zahraničí a tento grant škola získala i na další školní rok.
Tentokrát bylo 32 žáků v Anglii, Portugalsku (Torres
Vedras a Faro) a na Maltě. Konkrétně se jednalo o:
1. Anglii - v Portsmouth pro žáky všech oborů, kde je
zprostř. agentura Language solution zaměstnala v reálných firmách dle zaměření oboru a zajistila jim ubytování
v hostitelských rodinách. (2. 5. – 16. 5. 2015 - 11 žáků,
a 3 čerství absolventi – maturanti: 20. 6. – 19. 7. 2015).
2. Portugalsko - v Torres Vedras (pro žáky oboru CHE) –
Ivona ve školní laboratoři v místní střední škole analyzovala
potraviny (3. 5. - 16. 5. 2015 – 4 žáci).
3. Portugalsko – v Loule, kde místní střední škola zorganizovala praxi pro žáky oboru PO na místních hasičských
stanicích v Olhau a Faru (4 žáci, 30. 5. – 20. 6. 2015).

Poděkování seniorů
Text: J. Neradilová

4. Maltu – ve Florianě – zde zprostř. agentura Future Focus
zajistila odbornou praxi pro žáky všech oborů naší školy.
(10 žáků, 12. 9. – 26. 9. 2015). Požárníci z PO4 Kateřina
Žídková, Marta Navrátilová, Heidi Janečková a Radovan
Jež absolvovali praxi ve firmě poskytující služby v oboru
hasičství, prevence požárů, první pomoc a bezpečnost:
Fire and security Engineering, Satoria Buildings, Dawret
Hal-Ghaxaq. Tito žáci prošli výcvikem např. v oblasti první
pomoci, údržby hasicích přístrojů, hašení vodou a podíleli
se na vytváření propagačního videa o hasičích. O víkendu
žáci navštívili ostrov Gozo, Comino a absolvovali poznávací
jízdu po Maltě.
Žáci si zdokonalili své odborné dovednosti, zlepšili se v angličtině, poznali kulturu jiné země a její pamětihodnosti.
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

Během celého roku se místní senioři 1x měsíčně scházeli na
tzv. Akademii III. věku. Obsahem byly různé přednášky s tématy
naučnými, kulturními a cestopisnými. Velmi vydařený byl zájezd
na Velehrad a Modrou a zájezd na koncert do kongresového
centra ve Zlíně.
Chtěli bychom tímto poděkovat obecnímu zastupitelstvu
a zejména paní Mgr. Janě Kuté za zpříjemnění a duchovní obohacení života místních seniorů.
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Společenská rubrika
Jubilanti 2. pololetí roku 2015, kteří oslavili významné životní výročí
František Pala, Otto Páník, Antonín Zapletalík, Vojtěch Strnad, Josef Hanák, Zdeněk Hlobil, Rostislav Vašek, Ludmila Vašková,
Bedřich Kavan, Marie Drozdková, Alena Zapletalová, Radomír Krejčí, Anna Štěrbová.
Jubilantům blahopřejeme a přejeme pevné zdraví.

Úmrtí

† 4. 10. 2015
† 16. 12. 2015

pí. Květoslava Pospíšilíková (79 let)
p. František Pala (90 let)

Narozené děti
Bára Dvořákova (*2. 6. 2015)
Nikola Juříčková (*8. 8. 2015)

Vilém Dohnal
Josef Stoklásek

Eliška a Terezie Terešková

Vilém Dohnal

(*14. 10. 2015)
(*11. 11. 2015)

Eliška Terešková (*1. 11. 2015)
Terezie Terešková (*1. 11. 2015)

Josef Stoklásek

Manželství uzavřeli

5. 9. 2015
Bronislava Seibertová
a Kamil Horák

12. 9. 2015
Lucie Kostrunková
a Libor Vykoukal

12. 9. 2015
Vendula Filová
a Tomáš Netopil

17. 10. 2015
Veronika Kubová
a Martin Pospíšil
Novomanželům blahopřejeme.
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Vítání občánků do života v obci
Text: Jarmila Cvečková
Neděle 4. října se v Žalkovicích stala svátečnější o radostnou událost, kterou bylo
slavnostní přivítání sedmi dětí, narozených v roce 2014-2015 do života v obci. Letos
se vše odehrávalo podle trochu pozměněného scénáře. Rodiče s jejich dětmi přivítalo
příjemné prostředí naší základní školy, kde je tradičně vítání občánků pořádáno. Starosta obce pan Radomír Pala měl tu čest gratulovat jménem vedení obce rodičům Štěpána Hudečka, Jana Pospíšila, Sofie Koryčanové, Richarda Černoška, Karly Petříkové,
Kryštofa Horáka a Jana Mrázka. Krásnou atmosféru navodilo vystoupení v podání dětí
a žáků mateřské a základní školy, pod vedením paní učitelky Věry Skopalové a hudebního doprovodu pana varhaníka Baďury a tří zpěvaček z Kojetína. Naladěni příjemnou
hudbou přicházeli rodiče k podpisu do pamětní knihy. Na památku na tento slavnostní
den obdrželi pamětní listy, upomínkové dárky v podobě dětských příborů, leporela,
kosmetiky a maminky určitě potěšila pěkná květina. Po oficiálním programu následoval
slavnostní přípitek, který byl příjemným završením tohoto svátečního odpoledne.
Na závěr přejeme všem dětem a jejich rodičům mnoho radosti, zdraví, štěstí, lásky
a spokojený život v naší obci.

Richard Černošek

Kryštof Horák

Štěpán Hudeček

Sofie Koryčanová

Jan Mrázek

Karla Petříková

Jan Pospíšil
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Víte, že …
Text: Bc. Šárka Hánová, DiS.
Podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. § 31 musí být každá
budova označena popisným číslem.
Samostatnými popisnými čísly se neoznačují vedlejší budovy, které jsou součástí jednoho celku (např. výrobní haly uvnitř
jednoho podniku, garáže při domech, drobné stavby).
Stavby určené k individuální rekreaci se označují evidenčními čísly.
K usnadnění orientace mohou být v jednotlivých ulicích
a na jiných veřejných prostranstvích označeny budovy vedle
popisného čísla ještě číslem orientačním.
Obecní úřad rozhoduje o tom, jakým popisným, orientačním
nebo evidenčním číslem bude budova označena. Každé popisné
nebo evidenční číslo budovy musí být v rámci části obce jedinečné.

Pokud nemáte Váš dům řádně označen, učiňte tak, co nejdříve. Ušetříte tím práci poštovním doručovatelům, záchranné
službě či jiným důležitým osobám.
Za neumístění čísla popisného Vám hrozí podle zákona
o přestupcích č. 200/1990 Sb. § 47b odst. 1, písm. c) pokuta až
do výše 10 000,- Kč, kterou Vám může uložit obec.
Proto pokud nevíte, co pod stromeček naložit svým blízkým,
kupte tabulku s číslem popisným.

Halový turnaj „O přeborníka ČOS 2015“ – oblast východ
Text a foto: Svobodová Lenka
Po roce se opět starší přípravka zúčastnila halového
turnaje „O přeborníka ČOS 2015“ v Městečku Trnávka.
Turnaje se zúčastnilo 8 sokolských družstev. Hrálo se
již podle osvědčeného systému „každý s každým“ v základní části a potom zápas o umístění. Ze sedmi zápasů jsme
6 vyhráli a jeden zápas prohráli. Umístili jsme se na 1. místě.
Finálový zápas byl vyvrcholením turnaje. Naši hráči se ujali
vedení o dvě branky, ale družstvo Sokola Dolní Újezd zápas
otočilo a nakonec naši fotbalisti prohráli 3:4.
Turnaj se odehrál v příjemné atmosféře, rodiče fandili, co to jen šlo a všichni hráči byli odměněni sladkostmi
a medailemi. Kluci a holky, gratulujeme.
Základní skupina: Moravany – Žalkovice 1:0
Bystré – Žalkovice 0:4
Žalkovice – Troubelice 3:0
Dolní Újezd – Žalkovice 0:8
Žalkovice – Lukavice 5:0
Žalkovice – Trnávka 7:1
Žalkovice – Konice 5:1
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O první místo:
Celkové pořadí:

Žalkovice – Dolní Újezd 3:4
1. Sokol Dolní Újezd
2. Sokol Žalkovice
3. Sokol Konice
4. Sokol Moravany
5. Sokol Bystré
6. Sokol Lukavice
7. Sokol Troubelice
8. Sokol Městečko Trnávka
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Jak jsme procestovali celý svět
Text: Cestovní kancelář ŽALKI-AIR
I letošní prázdniny jsme prožili pěkný týden na přísokolských hrátkách. S místní leteckou společností ŽALKI-AIR jsme
navštívili každý den jeden ze světadílů. První let nás 40 malých
pasažérů zavedl do černé Afriky. Zde jsme si vyrobili domorodé
masky, oblečení a krasohled. Druhý let nás zavedl do Austrálie.
V soutěži jsme si prověřili znalosti, vydali se na plavecký bazén
a do zrcadlového bludiště v Kroměříži. Naše země patří do Evropy.
Třetí den nás čekal výlet po krásách naší vlasti - hrad Starý Jičín
a zábavný dětský park v Tošovicích. Ještě dnes vzpomínáme na
rychlou jízdu na bobové dráze a pneumatikách. Čtvrtek patřil
Americe. Dopoledne jsme na místním fotbalovém hřišti hráli
hru kubb a začali se chystat na večerní návštěvu proslulého Las
Vegas. S sebou jsme vzali i své rodinné příslušníky. Zapojili jsme
se do hazardní hry bingo a vyhlásili jsme soutěž „O nejlepší hamburger“. Účastníci měli možnost si zahrát tenis, petangue, mini
golf a vykouzlit duhové bubliny..... Ve večerních hodinách jsme
se vydali po „Chodníku slávy“, kde na nás občas vybaflo strašidlo.
Unaveni a plni zážitků jsme ulehli v pětihvězdičkovém hotelu
Trump International (sokolovna). Poslední den naše letadlo doletělo do Asie. I zde, tak jako u nás, teploměr šplhal ke 40°C, proto
nám bylo nejlépe na koupališti v Chropyni. Náš let jsme ukončili
předáním medailí a pamětních listů. Poslední získaná eura jsme
utratili v našem obchůdku plném hraček a dobrot. Po celou dobu
našeho letu se o nás vzorně staraly naše letušky, také kuchyně
byla výborná. Ochutnali jsme speciality z navštívených světadílů.

Na prožitý týden si každý z nás může zavzpomínat nad
spoustou fotek, které jsme obdrželi na CD.
I letos patří naše poděkování Obecnímu úřadu Žalkovice za
úhradu autobusu na náš výlet.
A je konec – dětičky jsou spokojené, letušky (Táňa, Lenka,
Vlasta, Magda, Nelča, Míša, Natka, Alča a Simča) značně unavené........
„Tak vám holky děkujeme – za mámy i za táty. Pro nás jste
největší hvězdy – byť neplníte plakáty“.
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Rozsvícení vánočního stromu
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