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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
zdá se, jako by to bylo včera, co jsme se sešli, abychom poprvé společně krásným ohňostrojem oslavili vstup do roku 2017. Rok však
uběhl rychle jako voda a my v současné chvíli stojíme téměř na jeho konci, který nám dává prostor k bilancování. Pro někoho bude
uplynulý rok rokem šťastným, pro někoho smutným, ale tak už to chodí. Proto si važme všeho toho dobrého a přejme si, aby ho v životě
každého z nás bylo stále co nejvíce.
Také z pohledu obce vstoupí rok 2017 zanedlouho do historie a s ním i všechny události, veškerá výstavba či opravy majetku obce, které se podařily v jeho průběhu uskutečnit a jejichž realizace přispěla nejen ke zlepšení vzhledu naší vesnice, ale také ke zkvalitnění života.
Dovolte mi, vážení spoluobčané, abych ty nejdůležitější akce stavebního charakteru v krátkosti připomněla.
•

•

•

•

•
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Oprava chodníku a místní komunikace v ulici Bánovská –
v jarních měsících bylo započato s opravou chodníku a místní komunikace v Bánovské ulici. Tato navázala na rekonstrukci spojovací komunikace mezi
hlavní cestou a touto ulicí.  Celkové náklady na tuto
neinvestiční akci činily Kč 1,184.693,-- . Z vyfrézované drti byla ve výši Kč 50.792,-- provedena vysprávka účelových cest, zejména kolem řeky Olšavy a na
Zábaví.
Oprava chodníků v  ulici Nivky a Zahrady  -  také v těchto
ulicích se občané konečně dočkali opravy chodníků,
po níž tolik volali. Na Nivkách je již oprava dokončena a byly na ni vynaloženy náklady v částce Kč  
800.299,--.  V současné době probíhá oprava chodníků v ulici Zahrady a je zhruba z poloviny hotova.
Akce, která byla vysoutěžena za celkovou částku Kč
3,750.211,--, bude dokončena  v následujícím roce.  
Dosud bylo na ní pronvestováno Kč 1,264.837,-- .
Oplocení dětského hřiště - vzhledem k tomu, že stávající
oplocení dětského hřiště z pletiva bylo přelézáním
dětí  značné poškozeno, bylo rozhodnuto o jeho výměně, která proběhla za částku Kč 92.560,--.  
Oprava veřejného osvětlení – v první polovině roku proběhla oprava veřejného osvětlení podél hlavní komunikace. Tato spočívala ve výměně svítidel, rozvodové
skříně a v nátěru stožárů.  Celkové náklady na tuto
akci dosáhly částky Kč 468.089,--.    
Výsadba zeleně – vzhledem k tomu, že bylo složité   a nebezpečné sečení travního porostu na strmém břehu
místní komunikace v části Lány – v blízkosti kyselky,
byl tento osázen dřevinami. Náklady na výsadbu činily Kč 241.791,--.
Změna směrného územního plánu – každý platný směrný
územní  plán musí být ze zákona po určité době aktualizován.   Z tohoto důvodu je v současnosti dokončeno zpracování návrhu změny směrného územního plánu naší obce. Když vše dobře půjde, mohla
by být tato změna zhruba do roku schválena. Promítají se do ní požadavky, které od r. 2010, kdy byl
stávající územní plán schválen, vyvstaly.  Například
v rámci této změny nebude již k výstavbě určena lo-

•

kalita Zahrady II. Důvodem je, že někteří  občané
nechtěli obci z různých důvodů odprodat pozemky,
které by byly výstavbou rodinných domů dotčeny.
Je to velká škoda, protože obec stárne. V mateřské
škole dojde do dvou let ke snížení počtu dětí, který
vykryje pouze jednu třídu, což je 24 dětí, na výjimku
28 dětí. Tento problém se následně za pět let projeví i v základní škole.  O výstavbu v této lokaliě byl
ze strany mladých lidí zájem, ale s touto skutečností   se bohužel nedá nic dělat.   Celkové náklady na
aktualizaci směrného územního plánu budou činit
Kč 196.020,--, z čehož v letošním roce byla uhrazena  
I. etapa změny územně plánovací dokumentace a to
ve výši Kč 107.690,--.   
Zabudování   klimatizace – ve větším sále budovy v areálu školního hřiště byla zabudována za částku Kč
174.327,-- klimatizace, která zcela určitě přispěje  ke  
zlepšení podmínek při konání různých akcí.

Kromě výše uvedeného   byla prováděna řada dalších finančně méně náročných, ale nezbytných akcí udržovacího charakteru. Samozřejmě byly  také hrazeny běžné, každoročně se
opakující výdaje na provoz mateřské a základní školy, kabelové
televize, veřejného osvětlení,  údržbu zeleně, komunikací a další výdaje nutné k zajištění chodu obce.
Ráda bych z tohoto místa upřímně poděkovala dětem a paním
učitelkám mateřské a základní školy, členům zásahové jednotky
obce, dechové hudbě, členům komisí, které působí při obecním
úřadě, spolkům, ale i jednotlivcům, zkrátka všem, kteří přispěli svou troškou do mlýna a podíleli se na zajišťování kulturních
i jiných  akcí. Poděkování jim vyslovuji za jejich ochotu přiložit
v dnešní době ruku k dílu a hlavně obětovat svůj volný čas.
V následujícím roce, který bude zároveň i posledním rokem
čtyřletého volebního období, budeme pokračovat především
v opravách chodníků a místních komunikací, pod kterými budou také postupně   vykupovány pozemky, na nichž jsou tyto
vybudovány.
Přeji Vám, vážení a milí spoluobčané, požehnané a radostné
svátky vánoční, svátky plné naděje a pokoje a v novém roce hojnost
pevného zdraví, štěstí a spokojenosti.
Jana Šašinková, starostka obce

Obec Záhorovice Vás srdečně zve

dne 1. ledna 2018 v 16.00 hodin na

2. NOVOROČNÍ SETKÁNÍ,
které se uskuteční na školním hřišti.
V 16.30 HODIN ODSTARTUJEME
vstup do nového roku krásným ohňostrojem.
Těšíme se na Vás.

Záhorovice
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Ve dnech 20. a 21. října se konaly v naší obci volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Počet zapsaných voličů

878

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky

538

13.

Počet odevzdaných úředních obálek

537

14.-15.

Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem
Procento účasti voličů

535
61,28 %

16.

TOP 09

5

Realisté

4

Řád národa – Vlastenecká unie

2

Dělnická strana sociální spravedlnosti

2

Blok proti islamizaci – Obrana domova

1

Počet
hlasů
1.

Strana ANO 2011

2.

Svoboda a přímá demokracie
– Tomio Okamura (SPD)

81

3.

Křesťanská a demokratická unie
– Československá strana lidová

57

4.

Občanská demokratická strana

54

5.

Komunistická strana Čech a Moravy

48

6.-7.

Česká strana sociálně demokratická

42

Česká pirátská strana

42

8.

Starostové a nezávislí

23

9.

Strana zelených

9

Strana práv občanů

7

Strana svobodných občanů

5

10.
11.-12.

153

Členové volební komise

Upozornění
Vážení spoluobčané,
v posledních letech se stále častěji zhoršují klimatické podmínky, o čemž jsme se mohli přesvědčit i v letošním roce, kdy nás zasáhl několikrát silný
vítr. Tento způsobil, že došlo z důvodu poruchy na
vysokém napětí, které prochází často těžce přístupným terénem, na delší dobu k výpadku elektrického proudu. Je nepochopitelné, že někteří občané
se mylně domnívají, že obec, potažmo starosta, nic
v této záležitosti nedělá. Co je možné v daný okamžik  v této věci  zajistit, tak se zajistí -    tuto skutečnost oznamujeme na poruchy, komunikujeme se
zástupcem společnosti, který v krizové situaci tuto
službu vykonává a zjišťujeme stav věci. Ale v žádném případě není v našich silách ovlivnit provádění
oprav. V neposlední řadě je také třeba, aby si někteří občané uvědomili, že obec není vlastníkem distribučních soustav a že s obcí nemají tudíž uzavřeny
smlouvy na dodávky energiií.   
Pokud dojde k nějaké poruše v souvislosti s dodávkou elektrické energie, vody či plynu, je zapotřebí, aby tuto poruchu každý občan osobně nahlásil
příslušné společnosti. Proto níže uvádíme telefonní
čísla, na která můžete v  případě PORUCH volat.
Elektrická energie
E.ON Česká republika
Havarijní služba voda
Slovácké vodárny a kanalizace a.s.,
Uherské Hradiště
Plyn
Gas Net s.r.o., člen skupiny Inoggy
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800 22 55 77
572  552 137
1239
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Mateřská škola Záhorovice
Kolektiv zaměstnankyň MŠ
Bc. Ilona Matyášová – ředitelka
učitelky: 	
Naděžda Dvořáková
Jitka Ulková
Lenka Skovajsová
asist. pedagoga: 	Martina Uherková (1. 7. – 31. 8. 2017)
Petra Lásková (od 1. 9. 2017)
účetní: 	
Ing. Iva Kunčarová
vedoucí ŠJ: 	
Sylva Velecká (do 31.12. 2017 – SD)
Ing. Iva Kunčarová (od 1. 1. 2017)
kuchařky: 	
Zdeňka Šašinková
Věra Jančářová
uklízečka: 	
Hana Kosynová
Telefony: MŠ – 572 69 10 02 email: mszahorovice@tiscali.cz
ŠJ – 572 69 10 92 www.ms-zahorovice.kvalitni.eu
Provoz a organizace MŠ: provoz mateřské školy je
od 1. 9. 2017 od 6.30 hod – do 16.00 hod.
V loňském školním roce 2016/2017 navštěvovalo MŠ 44 dětí,
v letošním školním roce 2017/2018 je zatím zapsáno 40 dětí
(2 děti ještě budou přijaty v měsíci lednu 2018).
Mateřská škola Záhorovice je dvoutřídní. V přízemí budovy
je oddělení Broučků, kde učí paní učitelky N. Dvořáková a J. Ulková a toto oddělení navštěvují nejmladší děti (od února 2017
i děti dvouleté). V prvním patře budovy je třída pro starší děti
– Sluníčka a tady působí paní učitelky I. Matyášová a L. Skovajsová a v současné době asistentka pedagoga sl. P. Lásková.
Téměř po celý školní rok v naší mateřské škole vykonávají
svoji pedagogickou praxi – vždy v úterý - studentky 3. a 4. ročníku ze Střední církevní školy Bojkovice a občas ze Střední pedagogické školy Kroměříž.

Výchovně – vzdělávací práce s dětmi:
pokračujeme ve Školním vzdělávacím programu s názvem
Rok plný objevování, kreativity, radosti a veselí, který navazuje
na proměny v přírodě v průběhu celého roku.
Mezi naše výchovné a vzdělávací priority patří:
vytváření pohodového, podnětného, kreativního a radostného prostředí, prožitkové učení, zájem o přírodu a vše živé
formou objevování. Dále jsou to komunikace, mezilidské vztahy, vstřícná spolupráce s rodiči, zdravý životní styl, příprava na
vstup do 1.třídy ZŠ a nabídka zajímavých aktivit – předplavecký
výcvik, podzimní, velikonoční a vánoční tvoření rodičů společně
s dětmi ve školní jídelně MŠ, exkurze, kulturní akce, výlety.

Akce MŠ v minulém školním roce:
1. září – pohádka ,,O poslušných kůzlátkách“ - na zahájení nového školního roku (učit. MŠ)
29. září – vystoupení kouzelníka - návštěva v ZŠ Záhorovice
10. října – maňáskové divadlo navštívilo MŠ a manželé Horáko-
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vi zahráli pohádku ,,Zvířátka jdou do školy“
18. října – jsme navštívili divadlo v Kulturním domě v Uherském Brodě ,,Nápady myšky Hryzalky“
25. října – proběhlo podzimní tvoření rodičů a prarodičů s dětmi ve školní jídelně MŠ, kde vznikly velmi zajímavé
výrobky
2. prosince – dopoledne besídka a nadílka Mikuláše, anděla
a čertů
8. prosince – návštěva divadélka společně se žáky ZŠ v tělocvičně školy
15. prosince – dopolední vánoční besídka a rozdávání dárků
v mateřské škole
17. prosince – vánoční zpívání a recitování u stromečku na školním hřišti
18. ledna – v MŠ děti zhlédly hezké divadélko od paní Horákové
23. února – karnevalový rej a soutěže v prostorách MŠ
7. března – začátek předplaveckého výcviku v Uherském Brodě
(1x týdně v úterý – druhé pololetí)
9. března – návštěva knihovny v Záhorovicích – beseda s p. Jančaříkovou
30. března – před zápisem do ZŠ - návštěva 1. třídy s ukázkou
výuky a prohlídkou celé školy včetně ŠD (jen starší
děti ze třídy Sluníček)
3. dubna – pohádka v MŠ – p. Horáková zahrála pohádku
„Noční víla“, na kterou jsme pozvali i naše bývalé
děti – nyní žáky 1.třídy ZŠ, kteří si rádi v prostorách
MŠ opět pohráli a zavzpomínali.
5. dubna – návštěva divadelního představení v KD v Bojkovicích
6. dubna – proběhl v ZŠ Záhorovice zápis našich  předškoláčků
do 1. třídy
4. května – se uskutečnil zápis dětí do mateřské školy
10. května – odpolední besídky pro maminky a babičky ke Dni
matek
19. května – v MŠ – pan Prokop představoval zvířátka ze ZOO
25. května – se uskutečnil školní výlet na farmu do Kostelan,
kde si děti zajezdily na koních, zhlédly představení
s indiány a zasoutěžily si v různých disciplínách
29.května – zajímavá přednáška policistky Mileny Šabatové
z Uherského Hradiště v mateřské škole, při které si
děti vyzkoušely policejní oblečení a mohly si pořídit
otisky prstů
1. června – ke Dni dětí nám paní Krůželová domluvila besedu
o koních – 2 koně se svými majiteli přišli z Újezdce
u Luhačovic a u řeky Olšavy si děti vyhřebelcovaly
koníky a mohly se samozřejmě také povozit
8. června – přijelo do MŠ divadlo Janečkovi s hezkou pohádkou
9. června – jsme se společně se žáky ZŠ účastnili přehlídky dravců na školním hřišti
20. června – proběhl v MŠ nábor dětí do ZUŠ v Bojkovicích

5

22. června – se uskutečnilo rozloučení s mateřskou školou s pasováním předškolních dětí na školáčky 1. třídy s programem, hostinou a nočním spaním, které se ale neobešlo bez stesku po rodičích
26. – 30. června – proběhl v MŠ barevný týden, kdy děti v pondělí přišly do MŠ v bílém oblečení, v úterý ve žlutém,
středa patřila barvě červené, čtvrtek modré a pátek
zelené. Paní kuchařky přizpůsobily i obědy a svačinky do těchto barev - včetně Šmoulového mléka atd.
Každý den jsme vyráběli i výrobky v příslušných barvách, zpívali písničky a přednášeli barevné říkanky.

Rekonstrukce:
Snažíme se o zvelebování prostor mateřské školy, jejímž
zřizovatelem je Obec Záhorovice. V tomto roce bylo provedeno čištění kanalizace pod MŠ, které bylo již za ty roky neprůchodné. Byla navezena a dosypána hlína panem R. Huspeninou
v prostorách zahrady, kde vystupovaly nebezpečné betonové
prvky, o které by se mohly děti poranit. Za pomocí D. Ondrůška, pana R. Huspeniny a R. Šimoníka byl obroušen a natřen
zahradní domeček pro děti. Pan R. Huspenina a p. R. Šimoník
nám též zhotovili hezké barevné lavičky na zahradu a před mateřskou školu. Do vnitřních prostor MŠ jsme nechali zhotovit
nové skříňky a poličky dětem na hračky do tříd, ve školní jídelně

vyšší stoly pro žáky a dospělé, též nové skříňky na příbory, tácky
a talíře. V příštím roce 2018 bude zapotřebí uskutečnit úpravu
nerovného terénu školního dvorku, kde dochází k vylupování
betonové plochy a poklesu asfaltových spojnic, které mohou být
pro děti nebezpečné.

Různé:
V letošním školním roce 2017/2018 se v naší školní jídelně
stravuje 44 žáků ZŠ včetně zaměstnanců ZŠ, 40 dětí MŠ včetně zaměstnanců MŠ a jejich bývalých pedagogických pracovnic,
které jsou již ve starobním důchodu.

Poděkování:
V první řadě patří poděkování zřizovateli mateřské školy –
Obci Záhorovice, která z rozpočtu zajišťuje provoz i zvelebování prostředí školky.
Další poděkování patří předsedovi představenstva ZPD Nezdenice – panu Josefu Čičákovi za finanční příspěvek k zakoupení hraček pro děti naší MŠ.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na zlepšení chodu naší školičky (drobné opravy, stěhování nábytku, bezplatný převoz autobusem na
kulturní představení - do června 2017 pan M. Formánek, menší sponzorské dary, cukrovinky pro děti, za velký živý vánoční
stromeček, převzetí role Mikuláše, anděla a čerta na besídce,
aj.) – jsou to:
pan M. Andrlík, R. Huspenina, R. Šimoník, P. Ščučinký, P. Slámečka, M. Mlčůch, R. Valíček, a manželé Neradovi, Pokorní,
Jančaříkovi a paní D. Platzl – Slámečková, Krůželová, Šmídová,
J. Chytrá, Zd. Zemková, N. Kočicová, H. Kolaříková, p. Voglová s L. Šašinkou, H. Ščučinská, p. Halodová, Michalčíková
a Brabencová.
Na závěr bych chtěla popřát za všechny děti a celý kolektiv MŠ
všem čtenářům hezké prožití vánočních svátků a do nového roku
2018 hlavně pevné zdraví, štěstí a spokojenost.
Bc. Ilona Matyášová – ředitelka MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁHOROVICE
Adventní období je v plném proudu a v něm vzpomínáme
na uplynulé období. Připomínáme se i my ze záhorovské školy,
co všechno přinesl tento rok. Naše škola je malotřídní, tzn., že
máme jen 3 třídy, ale 5 ročníků. Kolektiv pracovníků je stálý:
ředitelka školy Mgr. Magdalena Kočicová, paní učitelky Mgr.
Božena Miličková, Mgr. Helena Hofmannová, Mgr. Lenka Kuchařová a Mgr. Radka Novotná. Ve školní družině je paní Daniela Kašpárková. O úklid se stará paní Jarmila Salvetová a paní
Jitka Charvátová. Od září do školy dochází 50 žáků. Podporujeme naše žáky ve všech oblastech a nabízíme k všestrannému
rozvoji dětí i volnočasové aktivity. Už tradičně jsou to kroužky
angličtina pro nejmenší, florbal, gymnastika, hra na flétnu, počítače, tvořínek, zpívání s kytarou a nově kroužky dramatický,
logopedický a hra na klavír.
Škola je už druhým rokem zapojena do Asociace školních
sportovních klubů. I když máme ztížené podmínky, protože nemáme takovou tělocvičnu jako na velké škole, zapojujeme se do
florbalové soutěže. A už v listopadu jsme slavili úspěch. Naše
družstvo děvčat v okresním kole zvítězilo, porazili jsme i velké
školy a děvčata postoupila do krajského kola, které se bude konat 9. ledna 2018.
Již několikrát za sebou se nám podařilo zvítězit v okresním kole v dopravní soutěži Mladý cyklista, a postoupit tak do
krajského kola. Letos nás reprezentovali: Markéta Slámečková,
Emma Charvátová, Dominik Prachař a Štěpán Surý. Zajistili si
postup do krajského kola, kterého jsme se bohužel z důvodu neúčasti jednoho žáka nemohli zúčastnit.
V soutěži školních družin – atletické disciplíny v Uherském Brodě – jsme získali 4 medaile. 1. místo Lukáš Kratochvíl,
2. místo Lucie Hanáčková, 2. místo Radek Slováček a 2. místo
Emma Charvátová.
V soutěži základních škol O pohár starosty v Uherském
Brodě jsme opět byli úspěšní. 1. a 2. místo získal Lukáš Kratochvíl a drží dokonce letošní rekord v hodu kriketovým míčkem.
Emma Charvátová získala 2. místo.
Ale my jenom nesportujeme, také se zúčastňujeme kulturních akcí. Letos jsme pro naše žáky připravili zájezd do
zlínského Městského divadla na pohádku O Zlatovlásce. Byla
to odměna za sběrové aktivity. A na podzim jsme jeli do KOVOZOO ve Starém Městě. Aby děti věděly, kam putuje sběr
a jak je to s recyklací, o které jim ve škole vyprávíme. Pro
veřejnost jsme připravili vystoupení žáků ke Dni matek, program pro seniory a vystoupíme i s programem na vánočním
zpívání.
V rámci Požární ochrany se také každoročně zapojujeme do
literární a výtvarné soutěže. Letos v okresním kole v literární
části vyhrála 1. místo Markéta Slámečková a 3. místo Jana Synčáková. Ve výtvarné soutěži získala 2. místo Emma Charvátová.

Záhorovice

A poslední úspěch zaznamenala školní družina, kdy na okrskovém kole školních družin v Uherském Brodě získal v recitaci
1. místo Matyáš Charvát.
Už několik spolupracujeme s Městskou knihovnou v Bojkovicích, kterou navštěvujeme, účastníme se různých soutěží
a práce našich žáků bývají v knihovně vystaveny. Letos v soutěži Záložka nejen papírová byli mezi vítězi Markéta Slámečková
z 5. ročníku a Tobiáš Trunda ze 4. ročníku.
Stále pokračujeme v nastaveném směřování školy, zejména
ve spolupráci se zřizovatelem a ve spolupráci s rodiči. Proto
si velmi ceníme rodičovské podpory, ať už je to při tradičních
akcích školy, jako jsou tvoření nebo pomoc při akcích, které pořádá Spolek rodičů. Také letos nám rodiče pomohli na školní zahradě, kdy bylo potřeba zakotvit pískoviště a upravit pohyblivý
chodník. V červnu jsme získali z Nadace SYNOT grant, který
nám pomůže opravit zahradní jezírko, a nakoupíme dalekohledy k pozorování přírody kolem nás.
Pracujeme na tom, aby naše škola byla příjemným místem
pro vzdělávání, aby do ní žáci rádi chodili. V květnu jsme opět
byli vybráni k testování Českou školní inspekcí, a to 4. ročník
v předmětech matematika, anglický jazyk a svět práce. V oblasti
prevence jsme pro děti připravili program o zdravém stravování
Zdravá 5, VZPoura úrazům a jak jim předcházet, Etické otázky
každého dne a besedu s MUDr. Barborou Navrátilovou o dospívání. Letos nás ještě čeká beseda o škodlivosti kouření – Normální je nekouřit.
Prostřednictvím zpravodaje máme vždy možnost vyjádřit poděkování všem, kteří nás v naší činnosti podporují. Jak jsem již
uvedla, naším největším podporovatelem je náš zřizovatel Obec
Záhorovice, a to jak finančně, tak materiálně. Díky tomu jsme
letos mohli pořídit dvě nové interaktivní tabule s notebooky
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a do počítačové třídy nové lavice a židle. Dále je to velká pomoc
z řad rodičů, kteří pomáhají při akcích školy, či Spolku rodičů.
Za spolek je to zejména Radka Slováčková, Michaela Chytrá,
Jarmila Žaková, Renata Ondrušková a Martina Synčáková. Na
stanovištích při branném závodě to dále byli i Lenka Trundová, Gabriela Šašinková, Nikola Salvetová, Richard Huspenina,
Andrea Huspeninová, Martin Zemek, Jaroslav Synčák, Marie
Dvořáková, Pavel Dvořák a Tomáš Novotný. MS Modrá voda
děkujeme za zapůjčení myslivecké chaty. Poděkování rodičům
za účast na brigádě je napsáno níže. Za sponzorské dary a pomoc děkujeme Pavlu Michalčíkovi, Jarmile Žakové, manželům
Kolaříkovým, manželům Lysoňkovým, Laďce Salvetové, Zden-

ce Zemkové, Radimu Valíčkovi a Mgr. Marii Ondruškové. Za
ozvučení vystoupení dětí ke Dni matek děkujeme Zdeňku Ondruškovi.
Děkuji celému kolektivu zaměstnankyň za výborně odvedenou
práci, za účast na akcích pro děti i veřejnost.
Vám, milí spoluobčané, přeji krásné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2018 pevné zdraví a radost z každého dobře prožitého dne.
Za kolektiv školy Mgr. Magdalena Kočicová,
ředitelka školy

ČEPS cup 2017 – florbalový turnaj
Úctyhodný počet týmů 1164 se přihlásil do letošního ročníku
turnaje pro první stupeň základních škol, který nese nově název
ČEPS cup. Tato už tradiční akce pořádaná Českým florbalem

ve spolupráci s partnery tak znovu dokazuje velký zájem škol
o florbal a sport obecně.
A jak to vlastně celé vypadalo? Jednotlivé školy z celé České
republiky se mohly přihlásit do dvou kategorií – do dívčí nebo
chlapecké. Naše škola přihlásila obě kategorie.V dívčí kategorii
nás reprezentovaly:
Emma Charvátová  5. ročník
Markéta Slámečková  5. ročník
Kateřina Kratěnová  5. ročník
Alžběta Surá  4. ročník
Vendula Ščučinská  4. ročník
Lucie Hanáčková  3. ročník
Linda Judasová  3. ročník
     Akce začínala na úrovni okresních kol. Naše družstvo dívek absolvovalo okresní kolo 21. listopadu 2017. Sehrály celkem
3 zápasy v základním kole a ze všech vyšly jako vítězky. Tento
okamžik se stal průlomem v historii naší školy, protože se nám
poprvé podařilo postoupit do krajského kola ve sportovním odvětví.
Nejlepší celky z této fáze tedy postupují do krajského finále,
kde poměří síly s vrstevníky z kraje.
Děvčata, gratulujeme a držíme palce do krajského kola!
Zapsala Radka Novotná

Brigáda na školní zahradě
V sobotu 8. dubna 2017 se sešli na školní
zahradě rodiče, kteří na požádání naší školy
přišli na brigádu a pustili se do opravy pohyblivého chodníku. Také vybudovali nové
místo pro pískoviště, které mají děti při pobytu ve školní družině tak rády. My přítomní
pedagogové jsme jen hleděli, jak jim šla práce od ruky. Při práci byli sehraní, problémy
hned vyřešili, zajeli domů do dílen a vše potřebné dovezli, změřili, nařezali, vyhloubili,
ohoblovali, zabetonovali.
Protože se vše nepodařilo udělat v tento
den, sešli se někteří ještě 13. dubna 2017,
aby započaté práce dokončili. Ještě zbývá
z nového dřeva složit pohyblivý chodník
a děti si můžou na zahradě užívat
Děkujeme tatínkům od Michálka Šašinky, Tobiáška Konečného, Dušánka Novotného, Pavlíka Dvořáka, Markétky Slámečkové,
Matýska Formánka. A také maminkám od
Matýska Formánka a Pavlíka Dvořáka.
Dále děkujeme p. Laďovi Kočicovi
a p. Tomáši Novotnému.
Zapsala Božena Miličková
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Okresní soutěž Mladých cyklistů
Jako každým rokem, také letos jsme se zapojili do dopravní
soutěže vyhlášené BESIPem – soutěž Mladých cyklistů.   Soutěž se konala na dopravním hřišti v Uherském Brodě. Letos se
konal 40. ročník této soutěže. Soutěžilo se ve dvou kategoriích.
V kategorii mladších žáků soutěžilo 11 družstev.
Již několik let si držíme pozici vítězů, a proto se snažíme
na každý ročník připravit se co nejlépe. V tomto školním roce
naši školu zastupovali: Štěpán Surý z 5.třídy, Dominik Prachař,
Emma Charvátová a Markéta Slámečková ze 4.třídy. Žáci museli prokázat své vědomosti na 4 stanovištích, na kterých získávali body: testy dopravní výchovy, zdravověda, jízda zručnosti
a jízda po dopravním hřišti s dodržováním dopravních předpisů,
za kontroly městské policie.
Naše družstvo si i letos vedlo velmi dobře a získalo 1.místo s postupem do krajského kola, které se konalo v Kroměříži.

Tuto soutěž jsme však museli pustit ZŠ Uherský Ostroh, která
se umístila jako druhá, protože jeden z členů našeho družstva
nebyl v době soutěže ve škole.
Zapsala Daniela Kašpárková

O pohár starosty města Uherský Brod
V pondělí 12. 6. 2017 se vybraní žáci z jednotlivých ročníků naší školy zúčastnili atletických závodů O pohár starosty
Uherského Brodu. Naši školu reprezentovali za 2. ročník Lucie
Hanáčková a Pavel Dvořák, za 3. ročník Alžběta Surá a Michal
Slováček, za 4. ročník Markéta Slámečková a Lukáš Kratochvíl
(3. ročník), za 5. ročník Emma Charvátová (4. ročník) a Štěpán
Surý.  Účastnilo se 14 škol, které sestavily 17 družstev, startovalo
132 žáků.           

Záhorovice

Na hřišti ZŠ Pod Vinohrady nás nejdříve přivítal ředitel
školy a organizátor této soutěže pan Zdeněk Moštěk a pan starosta Patrik Kunčar. Po úvodním slovu pana starosty Kunčara
se závodníci odebrali k první společné disciplíně- rychlý běh na
60 metrů. Po jejím absolvování se rozmístili na stanoviště určená
pro jejich ročník (2. ročník-skok z místa, 3. ročník- hod plným
míčem autovým vhazováním, 4. ročník-hod míčkem, 5. ročník-skok daleký). Na závěr se běželi Emma Charvátová, Štěpán
Surý, Alžběta Surá a Lukáš Kratochvíl
štafetu (4x 175m).
A jak jsme dopadli?   Medaile získala Alžběta Surá z 3. ročníku za 2. místo
v hodu plným míčem a Lukáš Kratochvíl
z 3. ročníku za 1. místo v hodu kriketovým
míčkem a 2. místo v běhu na 60 metrů.
Lukáš Kratochvíl byl navíc v nevýhodě,
jelikož startoval za 4. ročník. Přesto dokázal svým výkonem 40 metrů přepsat
tabulku rekordů této soutěže v hodu.
V konečném součtu výkonů jsme obsadili
13. místo z 14.
Všem zúčastněným patří obrovský dík
zato, že svými výkony přispěli do bodování našeho družstva.
Zapsala Radka Novotná
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Ranč Kostelany – divoký západ na dosah
Školní výlet jsme letos naplánovali na Den dětí, tj. na
1. června 2017. Vybrali jsme z nabídky Ranč Kostelany. Ráno
přijel autobus, tak jsme nasedli a těšili se. Počasí nám přálo, bylo
slunečno.
Na ranči už na nás čekali a hned se nám začali věnovat. Děti
byly rozděleny do dvou skupin podle věku na žluté a modré.
A už jsme se vydali po stanovištích na ranči. Viděli jsme a dozvěděli jsme se o životě indiánů, kovbojů, vyzkoušeli jsme si, jak
se střílí z luku, hází tomahavkem, jezdili   na koni. Plnili jsme
úkoly a získali za znalosti diplom.
Pak následoval oběd v restauraci, který nám všem velmi
chutnal. A co by to bylo za výlet, kdybychom si nemohli něco

koupit? Takže máme spoustu krásných suvenýrů. Po obědě následovalo divadelní představení o životě na Divokém západě.
Také nám předvedli dovednostní soutěže a do některých jsme se
mohli i zapojit: kdo se nejrychleji oblékne do kovbojského, kdo

nebude uloven lasem, a paní učitelka Miličková vyhrála soutěž
v obratnosti – jak vytáhnout co nejrychleji podkovu z bludiště.
Za odměnu získala zlatou podkovu, která teď visí ve sborovně.  
Výlet se nám velmi vydařil, pořádně jsme si to užili a budeme
na něj vzpomínat.
Ještě závěrem děkujeme SRPŠ za úhradu dopravy 6000 Kč.
Zapsala Lenka Kuchařová

Návštěva Muzea Bojkovska a Městské knihovny v Bojkovicích
Dne 28.6.2017 jsme se
vypravili pěšky po cyklostezce do Bojkovic. Rozděleni na dvě skupinky
(1.+2. roč. a 3.+ 4. roč.)
jsme navštívili jak Muzeum
Bojkovska, tak Městskou
knihovnu v Bojkovicích.
V muzeu se děti seznámily s historií našeho
regionu prostřednictvím
různých historických artefaktů, dochovaných písemností a poutavého vyprávění paní Hamrlíkové.
Děti plnily během prohlídky úkoly ve skupinkách,
vyzkoušely si funkčnost
některých
historických
předmětů a snad si i zapamatovaly něco o nelehkém
životě svých předků.
V knihovně si připravila paní knihovnice besedu
s dětmi o práci knihovníka
- o radostech i povinnostech, o tom, jaké knihy i časopisy mohou
děti najít v knihovně a podle jakého systému si je mohou sami
vyhledat. Snad děti ocení výhody půjčování knih za poplatek
10

40,- Kč na rok, ale mohou si tam jít také pohrát nebo jen strávit
příjemný čas v klidném prostředí i bez průkazky čtenáře.
Zapsala Lenka Kuchařová
Záhorovice

Akce školy

Týden knihoven

Den učitelů

Branný závod

Velikonoční tvoření

Divadelní představení ve Zlíně

Výlet do Kovozoo ve Starém Městě

Okrskové kolo recitační soutěže školních družin
Ve středu 8. listopadu 2017 proběhlo v prostorách DDM
v Uh. Brodě okrskové kolo recitační soutěže školních družin,
které pořádala ŠD při Katolické ZŠ spolu s DDM v Uh. Brodě. V osm hodin se sál zcela zaplnil dětmi v celkovém počtu
92 soutěžících. Porotu tvořili paní Věra Lovecká , slečna Alena
Baďurová, pan Roman Švehlík a slečna Zuzana Gregůrková.
Děti byly rozděleni do dvou skupin a recitovaly ve dvou sálech.
Naši ŠD reprezentovali : Gábinka Novotná a Ondra Slámečka
z 1. třídy, Matyáš Charvát a Vojta Žak ze 2.třídy a Venda Ščučinská ze 4.třídy. Diplom za 1.místo ve své kategorii a odměnu
(dárkový poukaz k odběru knihy v knihkupectví Špalíček) získal
za naši družinu Matyáš Charvát. Všichni naši žáci si zaslouží velké poděkování a obdiv za odvahu a hezký přednes. Po soutěži
jsme se odměnili v cukrárně.
Zapsala Daniela Kašpárková
Záhorovice
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Hasiči
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností našeho
sdružení v roce 2017, který   nebyl pro nás rokem organizačně
příliš náročným. V březnu jsme uspořádali druhý košt slivovice
s kapelou DWB Original.  
Poté jsme se soustředili na přípravu oslav 125. výročí založení sboru. Dne 5. července jsme uspořádali cvičení okrsku č. 14,
jehož součástí jsou  kromě nás sbory z Nezdenic, Rudic a Šumic.  
Předmětem cvičení bylo zajištění dopravy vody k uhašení pomyslného požáru v lokalitě Nivky.  Na slavnostní valné hromadě,
která se konala  8. července, byli za aktivní a dlouholetou čin-

Poslední akcí letošního roku byl v měsíci listopadu 3. Mikulášský jarmark s čerty KRAMPUS. Tento byl   obohacen o ohnivou show skupiny FUERZA DEL FUEGO z Uherského Brodu.
Skupině čertů KRAMPUS i FUERZA DEL FUEGO se u nás
líbilo. Rovněž zájem o tuto akci ze strany občanů i ostatních návštěvínků je stále velký, proto jsme se rozhodli uspořádat příští
rok  v pořadí již  4. jarmark, na který Vás už nyní srdečně zveme.
Jménem sboru bych chtěl poděkovat Obci Záhorovice, všem
sponzorům a příznivcům našeho spolku za podporu. Dále děkuji členům sdružení, kteří se podílejí na organizaci těchto akcí

nost vyznamenáni členové našeho sdružení a ocenění byla předána i těm, kteří náš spolek dlouhodobě podporují.
V pátek 15. září jsme uspořádali tradiční noční soutěž mladých hasičů v požárním sportu.  Této se zúčastnilo 25 družstev
mladých hasičů, kteří soutěžili v kategorii mladší a starší žáci.
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a také za výdrž.  Zároveň přeji nejen jim, ale  i našim spoluobčanům radostné Vánoce a do nového roku 2018 vše jen to nejlepší.
Starosta SDH Záhorovice, Libor Chytrý

Záhorovice

Mikulášský jarmark

Fotbal
Po katastrofálním podzimu roku 2016 hráči prvního mužstva
Záhorovic poměrně zdařile potrénovali a chtěli napravit nevydařenou podzimní část sezóny 2016/2017. Nicméně začátek jarní části soutěže se prvnímu mužstvu příliš nevydařil a prohrálo
doma se Stráním B 0:4. V dalším kole jsme na jaře vybojovali
první bodový zisk a to bod za bezbrankovou remízu v Přečkovicích, jež se stejně jako my  krčily v posledních patrech tabulky.
V dalším kole nás čekalo derby s Nezdenicemi. Toto utkání
navštívilo hodně diváku. Až do 70. minuty zápasu jsme se výsledkově drželi, i když herní kvalita byla na straně hostí a prohrávali jen 0:1. Ovšem po vyloučení hostujícího hráče jsme totálně propadli a po hrubých chybách inkasovali další čtyři branky
a dostali nepopulární rukavici.
V zápase na hřišti St. Hrozenkova, který prožil stejně katastrofální jaro jako my podzim, jsme poprvé v sezóně na hřišti dominovali a vyhráli 4:0. Skóre   v náš prospěch mohlo být
mnohem vyšší. Na domácím hřišti jsme přivítali nebezpečný tým
Hradčovic, který prokázal své nesporné herní kvality a zvítězil
1:3. V devatenáctém kole jsme zajížděli na hřiště Pitína. Zápas
končil remízou 1:1, se kterou mohli být více spokojeni domácí,
neboť jsme v závěru utkání nevyužili dvě stoprocentní šance na
skórování.
Ve dvacátém kole jsme zvítězili doma nad Boršicemi u Blatnice 4:2, následně remizovali  opět doma se Žítkovou 1:1. Potom
jsme prohráli v Horním Němčí 4:1, na domácím hřišti porazili
Záhorovice

Orel Uherský Brod hubeným výsledkem 1:0 a sezónu zakončili
překvapivou výhrou na hřišti Vlčnova B 0:1.
Celkově jsme skončili na devátém místě se ziskem 21 bodů
a se skórem  22:52.
Sezóna 2017/2018 přinesla organizační změnu. Byly zrušenyzákladní třídy a sloučeny s okresními soutěžemi.  Nově vznikly
tři okresní soutěže regionálně rozdělené. Záhorovice byly zařazeny do Okresní soutěže sk. C, jež sdružuje týmy regionálně rozložené od Uherského Brodu po státní hranice se Slovenskem.
Znamenalo to, že po letech si zahrajeme opět derby s Rudicemi, vyhrocené zápasy s Komňou či Bystřicí pod Lopeníkem.
Na počátku nové sezóny opět nastal pohyb v hráčském kádru, kdy byl tento doplněn nadějnými fotbalisty z Újezdce a to
Adamem Grácem a Honzou Gazdíkem a dále zkušeným útočníkem původem z Prakšic, Ondrou Chaloupkou.
V prvním kole nové soutěže jsme odjížděli na horkou půdu
do Komně. Zápasy s tímto soupeřem bývaly často „vyhecované“ s velmi dobrým nábojem. K zápasu jsme přistupovali s respektem k soupeři. Nutno říci, že se nám zápas vydařil a od
počátku jsme si vytvářeli šance jako na běžícím páse. Bohužel
jsme byli na štíru s jejich proměňováním. Z mnoha šancí, kdy
jsme šli několikrát sami na bránu, jsme v prvním poločase udeřili jen jednou zásluhou Honzy Gazdíka. Tentýž hráč pak přidal
před koncem druhého poločasu druhou branku a stvrdil naše
vítězství 2:0.
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V druhém kole jsme žel nepotvrdili dobrý dojem z prvního
zápasu a po slabém výkonu remizovali doma s Přečkovicemi 2:2,
přičemž zejména ve druhém poločase byli hosté nebezpečnější.
Los třetího kola nás přivál na hřiště Suché Lozi, shodou
okolností po jejich hodech. Zpočátku jsme se nemohli dostat do
zápasu a po zásluze inkasovali. Nicméně postupně jsme se stále
více dostávali do hry, až jsme výsledek otočili na 1:4 (z pohledu
domácích), zejména zásluhou Honzy Gazdíka.
Zápas čtvrtého kola, doma na hody, se St. Hrozenkovém byl
velmi vyrovnaný. Hosté se ujali vedení, my jsme však zápas otočili, nicméně poslední slovo měli hosté a v závěrečných šesti
minutách výsledek otočili na tři dva v jejich prospěch.
Výpadek doma jsme chtěli napravit v Pitíně, který procházel
výsledkovou i herní krizí. To nás zřejmě ukolébalo a domácí nás
po zásluze potrestali dvěma brankami v prvním poločase. My
jsme se za celý tento poločas v podstatě nedostali do hry. Do
druhého poločasu jsme nastoupili s odhodláním výsledek otočit, ovšem krátce po začátku druhých 45 minut domácí skórovali
a bylo to 3:0 v jejich prospěch. To byla studená sprcha a zakrátko přišla druhá, když jsme dostali další branku. Vypadalo to na
exhibici domácích. Ale s příchodem Viktora Šabršuly se začaly
dít věci. Během několika minut jsme snížili na 4:3 a tlačili se
za vyrovnáním a to i v deseti po vyloučení Ladislava Pospíšila.
Ovšem potvrdilo se staré známé „nedáš-dostaneš“. Po naší šanci, kdy jsme nedokázali dotlačit míč z malého vápna do branky
domácích, jsme z brejku tři na brankáře inkasovali po páté.
Reparát jsme chtěli složit na hřišti Orla Uherský Brod. Zápas byl jako na houpačce. První jsme prohrávali, pak výsledek
i v deseti (vyloučen Pavel Krč) otočili, nakonec se radovali po
dalším zvratu domácí a vyhráli 3:2.
Další dvě kola byla kvůli počasí a nevhodným terénům odložena, což nám pomohlo. Po této pauze jsme doma nedali šanci Bystřici pod Lopeníkem a zaslouženě vyhráli 5:1. Na hřiště
Žítkové jsme zajížděli s obavami a vědomi si toho, že domácí
hráči vévodí tabulce. Ovšem po výborném výkonu podpořeném
konsolidovanou obranou a střelecky disponovaným Honzou
Gazdíkem jsme vyhráli 3:1.
Zápas s Rudicemi jsme  na domácím hřišti zvládli a zvítězili
4:0. Dohrávky odložených zápasů jsme začali doma s Korytnou a jednoznačně zvítězili 6:0, ačkoliv vítězství mohlo být vyšší,
když řádil především střelecky disponovaný Ondřej Chaloupka.
Poslední zápas nás čekal na hřišti Strání B. Domácí měli od
počátku hru ve své moci. My jsme se snažili hrozit z brejků.
Domácí zlomili náš odpor až ve druhém poločase a po zásluze
zvítězili 2:0.
Po podzimní části jsme obsadili páté místo, jen o skóre před
Bystřicí pod Lopeníkem. Nebýt tříkolové série zbytečných proher, mohli jsme pomýšlet i na vyšší umístění. Soutěž je však poměrně vyrovnaná a je třeba během zimní přípravy zapracovat
na odstranění nedostatků a na jaře se posunout tabulkou výše.
Klub
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V
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P

S

1.

Žítková

11

9

1

1

40:16

28

B P+ P0

0

2.
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11

8

0

3

50:14

24

0

0

3.

St. Hrozenkov

11

8

0

3

35:22

24

0

0

4.

Suchá Loz

11

6

2

3

33:18

20

0

0

5.

Záhorovice

11

6

1

4

33:18

19

0

0

6.

Bystřice p. L

11

6

1

4

33:31

19

0

0

7.

Orel Uh. Brod

11

5

1

5

25:36

16

0

0

8.

Pitín

11

4

1

6

23:40

13

0

0

9.

Přečkovice

11

2

3

6

25:36

9

0

0

10.

Rudice

11

2

2

7

18:37

8

0

0

11.

Komňa

11

2

1

8

13:40

7

0

0

12.

Korytná

11

1

1

9

14:34

4

0

0
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Přípravka
Družstvo přípravky vkročilo do druhé sezóny dvěma výhrami.Naši malí reprezentanti střídali dobré výkony s těmi slabšími. Začíná se projevovat jak dobrá práce trenérů, tak i snaha
chlapců a děvčat na sobě pracovat.Všichni doufáme, že v budoucnu mnozí doplní naše mužstvo mužů. Zároveň si ale uvědomujeme, že nás čeká ještě mnoho práce, aby naši nejmladší
vyměnili pohodlí u počítačů za pocení na sportovišti. Velmi si
vážíme i přístupu rodičů, kteří mají také svůj podíl na naší společné cestě. Proto si dovolujeme oslovit další zájemce o sport /
chlapce i dívky/, aby přišli mezi nás v roce 2018. Tréninky budou
probíhat i v zimních měsících a to v hale v Nezdenicích.
V kulturní oblasti náš spolek SK Záhorovice začal rok
2017 tradičním průvodem masek /Fašank/. V květnu se uskutečnil 2.ročník GULÁŠFESTU, který začíná získávat na oblibě.
Konec měsíce července je už tradičně ve znamení PIVNÍCH
SLAVNOSTÍ, které se staly regionální událostí. Na čepu bylo
v letošním roce rekorních 24 druhů piv. Poslední týden měsíce
srpna se konaly tradiční BARTOLOMĚJSKÉ HODY za hojné
účasti návštěvníků. Jedinou kaňkou byla nepřízeň počasí v nedělním odpoledni a podvečeru. V pátek 29. prosince 2017 nás
čeká poslední akce roku - „TRADIČNÍ ZABIJAČKOVÉ ODPOLEDNE“.
Na závěr bychom chtěli touto cestou poděkovat všem pořadatelům za velkou obětavost v přípravách kulturních a sportovních akci v naší obci.
Všem občanům Záhorovic přejeme příjemné prožití svátků
vánočních a do roku 2018 hodně zdraví, štěstí a osobní pohody.
Za SK Záhorovice z.s.
Miroslav Andrlík a Igor Polanský
Záhorovice
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

KLUB
Žítková
Strání B
Záhorovice
St. Hrozenkov
Suchá Loz
Pitín
Orel Uh. Brod
Bystřice p. L
Komňa
Přečkovice
Korytná
Rudice

Z
6
6
6
6
5
6
7
5
5
4
5
5

V
5
3
3
3
2
2
2
2
1
0
0
0

R
1
0
0
0
1
1
1
0
0
2
1
0

P
0
3
3
3
2
3
4
3
4
2
4
5

S
23:7
21:12
14:12
18:18
13:10
10:16
16:27
14:19
5:21
6:13
6:18
1:22

B
16
9
9
9
7
7
7
6
3
2
1
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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Uherské Hradiště › 2017,
3. kolo
4. kolo
5. kolo
1. kolo
6. kolo
8. kolo
2. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
7. kolo
12. kolo
13. kolo

Neděle 20. 8. 2017 14:00
Neděle 27. 8. 2017 13:00
Sobota 2. 9. 2017 14:00
Středa 6. 9. 2017 16:30
Neděle 10. 9. 2017 13:00
Neděle 24. 9. 2017 13:00
Čtvrtek 28. 9. 2017 15:30
Neděle 1. 10. 2017 12:30
Čtvrtek 12. 10. 2017 16:30
Sobota 14. 10. 2017 14:00
Středa 18. 10. 2017 16:30
Čtvrtek 26. 10. 2017 16:00
Pátek 27. 10. 2017 16:00

Rudice - Záhorovice 0:3 (K)
Záhorovice - Újezdec 6:5 (2:2)
Boršice u Blat - Záhorovice 0:7 (0:2)
Záhorovice - Vlčnov 1:10 (0:4)
Záhorovice - Havřice 4:5 (1:4)
Záhorovice - Prakšice 2:6 (1:2)
Záhorovice - Bystřice pL 17:0 (9:0)
Pitín - Záhorovice 2:1 (0:1)
Záhorovice - Březová 0:7 (0:6)
Bánov - Záhorovice 6:2 (4:1)
Orel Uh. Brod B - Záhorovice 4:1 (3:0)
Záhorovice - Šumice 1:5 (0:3)
Suchá Loz - Záhorovice 2:2 (2:0)

46 diváků Rudice
50 diváků Záhorovice
50 diváků Boršice u Blatnice
5 diváků Záhorovice
50 diváků Záhorovice
50 diváků Záhorovice
48 diváků Záhorovice
74 diváků Pitín
25 diváků Záhorovice
40 diváků Bánov
45 diváků Uherský Brod
25 diváků Záhorovice
40 diváků S. Loz

Zabíjačka

Gulášfest

Záhorovice
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Hospody v Záhorovicích
Chceme-li zmapovat historii hospod v Záhorovicích, musíme se vrátit do minulosti. Pivo se vařívalo téměř v každé domácnosti. Vody bylo všude dost, ječmen pěstoval téměř každý a kdo
jej neměl, nabral si z panského. Chmel se pěstoval na chmelnici,
která bývala nad dnešním nádražím v Bojkovicích a také rostl
divoce na  každé hrázi.  V archivu také můžeme číst, že pivo vařili čeští bratři ve svých prostorách až do zákazu v roce 1571. Od
té doby existoval zákaz vaření piva i v domácnostech, ale nebyl
respektován, a tak vaření piva   po domácku skončilo až koncem
1. světové války.   Víno museli poddaní kupovat u purkmistra
a v hospodě. Bylo dodáváno ze zámku. Ještě dnes můžeme číst
ve starých kronikách, že  záhorovští museli nakupovat nedobrého kyselého vína z panských vinohradů.  V domácnostech se
obyčejně vyrábělo z lesních plodů nebo z ovoce. Jeho spotřeba
však byla velmi malá. Používaly se hlavně lesní plody, protože
z ovocných stromů se ovoce většinou sušilo a vyváželo do světa.
Co se týká lihovin, tak naši předkové je téměř nepili, i když jejich výroba byla známá již ve starověku. Pití alkoholu se na vesnicích rozmohlo až ve druhé polovině devatenáctého století. To
obecní zastupitelé zakoupili přenosný destilační přístroj, který
si pak půjčovali naši předkové a pálili v něm alkohol. Poplatek
za použití byl podle archivu jedna desetina z vypáleného alkoholu a vybírali jej purkmistři.
Nejstarší hospodou v naší obci byla podle ústní tradice zájezdní hospoda, která stávala v místech dnešní hospody U Neradů. Jméno majitele však neznáme. Jednak v té době téměř
nikdo neuměl psát a obecní kroniky začaly zaznamenávat život
v obci až po roce 1924.  V archivu městečka Bojkovice můžeme
číst, že 18. srpna 1700 vystrojil hospodský v Záhorovicích křtiny svému synovi, na které pozval i 20 bojkovských. Při hostině
je zastihla povodeň a mnozí utonuli. Jméno hospodského zde
uvedeno však  není.  První písemná zmínka o jménu vlastníka
hospody je podle   Krevní knihy   městečka Bojkovice z roku
1720 ( Jakub Herberger). Nepodařilo se zjistit jména dalších
majitelů, ale již  v devatenáctém století to byl tak zvaný hostinec Bartoňův. Koncese na něj byla udělena jeho zeti Šimonu
Matějíkovi a jeho manželce Karolíně. Bylo to oprávnění k nalévání lihovin, piva a vína a k podávání různých pokrmů. Na
objednání mohli návštěvníci dostat i jiná masitá jídla a mohli být
ubytováni na nocleh.

  V dubnu 1900 prodali hospodu panu Matěji Víceníkovi.
Tomu byla koncese udělena bez výhrad tohoto znění: „Oprávnění k nalévání piva, vína, lihovin, podávání pokrmů, držení
povolených her, přechovávání cizích hostů na nocleh se povoluje“. V roce 1920 předal hospodu svému synovi Jindřichovi  
a jeho ženě Emílii. Ti byli velkými obdivovateli ochotnického
divadla,  a proto přistavili sál, nechali s přispěním sokolů namalovat v Brně kulisy , oponu a vybavili zařízení pro provozování
divadelních představení. Do roku 1930, kdy byl do obce zaveden
elektrický proud, se zde svítilo svíčkami. Ve dvoře hostince postavili ledovnu a kuželnu, kde místní s velkým zaujetím hrávali
kuželky. Před hostincem se 1. května stavěl máj a paní Havlenová ve stánku za zvuků stařičkého gramofonu prodávala různé
pamlsky. Jindřich Víceník zemřel v roce 1934 a jeho žena se
odstěhovala i s malým synkem do Ameriky. Ten později působil
v americké armádě jako letec a zúčastnil se bojů i nad svou
bývalou vlastí.
  Hospodu si pronajal pan František Mandík. V době 2. světové války se zúčastnil odboje a skrýval náboje do pušek a kulometu pro Obranu národa. Celá vesnice o tom věděla, ale nenašel se nikdo, kdo by ho udal. Až po válce zde začala působit
garda mladíků a ti mu náboje zabavili, fyzicky ho napadli a chtěli jej obvinit, i když nebylo z čeho. Pan Mandík znechucen tímto
činem se ze Záhorovic odstěhoval.
  Po válce se hospody ujal pan Josef Ševčík se svou manželkou Miloslavou. Sál převzala do své péče obec, která zde začala
již počátkem padesátých let provozovat kino. Ředitelem se stal
předseda osvětové besedy Josef Míča, promítačem pan Josef
Tejzr, později Oldřich Mazáč, vstupenky prodával Ferdinand
Volařík a uvaděčkou byla školnice Marie Horáková. V té době
se přistavilo místo starých místností nové přísálí a kabinka pro
promítače. Ke zrušení kina došlo až koncem osmdesátých let.
   Hospody se na krátký čas ujal pan Alois Ondrůšek a po
něm Ludvík Mazáč. V té době provozovalo hospodu JZD. Počátkem šedesátých let zdědili po své tetě hospodu Emílie a Josef Korvasovi, kteří začali pod hlavičkou Jednoty tuto provozovat. Hospoda velmi prosperovala a to hlavně v pátky, kdy
se zásluhou pana Josefa čepovala Plzeň. Také se zde konávaly
svatby a pohřební hostiny, taneční zábavy, plesy různých organizací a schůze. Když majitelé odcházeli do důchodu, předali hos-

Hostinec U Viceníků
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podu své dceři Emílii a jejímu manželovi Miroslavu
Neradovi. Musím  poznamenat, že podle olomoucké
matriky z roku 1598    patří rod Neradů k jednomu
z nejstarších v Záhorovicích.
  Ti od svého strýce v Americe zakoupili i sál a začali provozovat celou hospodu ve vlastní režii. Velkou
popularitu si získala v letních měsících „zahrádka“,
kterou pomáhal vybudovat otec Miroslava Nerady
pan František. Nyní zde probíhají oslavy, taneční
zábavy a podobné akce. Hospoda je velmi oblíbená
a zvláště v létě je velmi těžké sehnat na zahrádce místo. Hostům se podávají   kromě piva, vína, alkoholu  
i různé speciality, jako vynikající tatarák a jiné dobroty. Pan Miroslav získal certifikát od pivovaru Gambrinus na stáčení piva a skutečně je pivo zde čepované
vyhlášené a oblíbené.
    Druhá hospoda na čísle 63 patřila panu Antonínu Horeckému, příslušníku zchudlé šlechty. ProvozoZájezdní hostinec na č.p. 63
val ji v roce 1869  Gotlieb Kohn. V březnu roku 1902
podali na c.k. okrení hejtmanství Marie a Vincenc
klubovna a později i jako zkušebna muzikantů. V roce 1960
Ondrůškovi žádost o udělení koncese na provozování živnosti byla budova zbourána a dnes již není po ní ani památky.
hostinské. Po jejím udělení zakoupili objekt číslo 63 a přikoupili
  Po zrušené jídelně JZD na č.p. 11, kde před tím byla maještě pozemek za hospodou, kde v té době byla obecní ledovna. teřská škola a ještě dříve usedlost Berčíků, otevřeli v roce 2000
Pan Vincenc Ondrůšek pak ještě zakoupil pro myslivce od svět- Jaroslava a Antonín Ševčíkovi EKO hotel. V současnosti slouží
lovského panství honitbu. Pořídil také orchestrion, při kterém se tento jako ubytovna zahraničních dělníků.
i tančívalo. I já si na něj pamatuji. Poslední památka na něj byl
   V domku číslo 50 po manželech Šašinkových, který  zděvelký buben, který pak vlastnili muzikanti z Rudic.
dili manželé Štěpánka a Zdeněk Hamšíkovi, otevřeli 2. 10. 2001
  V roce 1916 byla koncese udělena Františce Matulíkové restauraci GREENBar. Tato provozovna si získala brzy velkou
a v době   první republiky zakoupil hospodu Antonín Dědek. popularitu obzvlášť  mezi mladými. Zásluhu na tom má hlavně
Provoz začal v nově postaveném domě s číslem 125. Jejich paní Štěpánka, která se proslavila výbornou kuchyní. Velmi poadoptivní dcera se provdala za Antonína Šašinku z Nezdenic pulární je i jejich zahrádka, kde se konají i taneční zábavy a jiné
a spolu pak vychovali 1 syna a 3 dcery. V roce 1953 byl provoz v akce. Oblibu si získali i pořádáním husích a zvěřinových hodů.                                                         
této hospodě z moci úřední zakázán. Budova pak sloužila jako
František Mazáč

Hostinec U Dědků
Záhorovice

17

Odborné sociální poradenství Uherský Brod
Kaunicova 77, 688 01 Uherský Brod
Vedoucí služby JUDr. Lenka Končitíková
M: 735 713 786
lenka.koncitiková@uhbrod.charita.cz
Sociální pracovnice:
Mgr. Veronika Bartončíková
M: 735 713 788
veronika.bartoncikova@uhbrod.charita.cz
Provozní doba:
Pondělí a středa od 8:00 hod – 14:00 hod.
(od 12.00 hod – 14:00 hod pouze po dohodě s klientem)

Popis
Název poskytovatele

Oblastní charita Uherský Brod

Druh služby

sociální poradenství

Identifikátor

6528506

Forma služby

Ambulantní
Odborné sociální poradenství
Uherský Brod,, Kaunicova 77,
688 01 Uherský Brod

Název zařízení
a místo poskytování

Poslání
Posláním Odborného sociálního poradenství Uherský Brod
je pomoci klientům zorientovat se v jejich obtížné sociální
situaci, kterou nedokáží řešit vlastními silami a hledat její řešení za využití klientových schopností a dovedností. Včasné
zprostředkování potřebné služby s ohledem na individuální
potřeby klienta za pomoci a podpory sociálních a odborných
pracovníků. Prostřednictvím odborného sociálního poradenství je pomoc poskytována bezplatně, důvěrně a nestranně,
důležitá je spolupráce s dalšími odborníky a zařízeními charity podle potřeby a volby klienta.
Nepříznivou sociální situací se rozumí oslabení nebo ztráta
schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro
krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí
ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí,
ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo
z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto
řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním
vyloučením.

Cílová skupina
Osoby v krizi od 18 let se zaměřením na seniory, rodiny
s dětmi, osoby bez přístřeší ohrožené sociálním vyloučením.
Poradenství je určeno také blízkým osobám výše uvedených
cílových skupin.

Cíle služby
Cílem poradny je odborné sociální, právní a dluhové poradenství pro klienty nacházející v krizové nebo nepříznivé sociální situaci, kteří si z důvodu svého sociálního znevýhodnění nemůžou
zajistit řešení své obtížné sociální situace a případná jiná pomoc
je pro ně nedostupná (např. z důvodu sociální potřebnosti, aktuální krize, špatné informovanosti, omezené schopnosti komunikovat apod.) Pomoci klientům rozpoznat jejich vlastní zdroje
pro řešení situace a dát potřebnou podporu pro jejich využívání.
Informovat klienty o jejich právech a povinnostech podle platné
legislativy ČR tak, aby se klienti mohli ve své situaci zorientovat.
Napomáhat při naplňování těchto práv a povinností tak, aby klienti mohli nalézt řešení své nepříznivé situace.

Zásady poskytování sociální služby
• Odbornost – personál je pro poskytování služby dostatečně
kvalifikovaný a průběžně se vzdělává v dané problematice.
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• Profesionalita – kladení důrazu na profesionální poskytování
služeb a jejich širokou nabídku.
• Diskrétnost – při práci s informacemi poskytnutými klientem je zachovávána diskrétnost a důvěrnost k podaným sdělením při zajištění ochrany osobních a citlivých údajů.
• Nestrannost a zachování objektivity při poskytován služby.
• Spolupráce s dalšími službami, organizacemi a institucemi
při řešení nepříznivé sociální situace  klienta.
• Aktivní zapojení klienta do řešení svého problému a jeho
spolupráce.
• Flexibilita na aktuální změny potřeb klienta v rámci komplexu poskytovaných služeb.
• Bezplatnost poskytovaných služeb.
• Nediskriminační přístup, kdy je kladen důraz na rovný přístup ke klientům při respektování lidských práv bez ohledu  
na rasu, národnost, pohlaví, handicap politické nebo náboženské přesvědčení apod.

Jednání se zájemcem o službu,
vstup uživatele do služby
Při jednání platí zásada, že zájemce žádá o službu vždy na
základě vlastního rozhodnutí. Výjimkou jsou situace osob
s nízkým stupněm rozumové a volní vyspělosti, kdy je možné službu nabízet i jejich zákonným zástupcům a výjimečně
rodinným příslušníkům či osobám blízkým. Pracovník přistupuje ke každému zájemci s respektem a úctou a poskytne
dostatek prostoru k vyjádření jeho přání, potřeb nebo problému. Zájemce o službu je srozumitelným způsobem seznámen s nabídkou služby, jejími aspekty a s podmínkami pro
jejich poskytnutí. Vždy je zachována mlčenlivost získaných
informací a práva na vlastní rozhodnutí.
Prvotní kontakt:
Základní informace o poskytovaných službách získává zájemce bezodkladně. Informace je možné získat při osobním
kontaktu na adrese sídla služby, telefonicky, na internetových stránkách Oblastní charity Uherský Brod a také z informačních materiálů. Základní informace zahrnují okruh
osob, kterým je služba určena, nabídku služeb, podmínky
poskytování vč. Informačních materiálů, žádostí atd.
Průběh jednání:
Služba je klientům poskytována ve stanovené provozní době
poradny. Prvotní schůzka probíhá formou jednání se zájemcem o službu. Sociální pracovníci citlivě poskytují další
upřesňující informace o způsobu poskytovaných služeb a seznámí s vnitřními pravidly poskytované služby, včetně práv
a povinností klienta a návazných službách. Tyto informace
získává i v písemné podobě.
Klient a pracovník zformulují obsah služby tak, aby nabídka
odpovídala jeho přáním a požadavkům a reagovala na definované individuální potřeby klienta.
Součástí jednání je formulování cílů práce s klientem za
podpory pracovníka.

Popis služby
Naplnění základních činností ze zákona
1) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
Poskytujeme nezbytné informace o institucích a organizacích, kde může klient dále hledat pomoc. Umožňujeme
lepší orientaci ve společenském prostředí.
2)  Sociálně terapeutické činnosti:
Poskytujeme odborné sociální poradenství v oblastech
práva, dluhů a sociálních systému. Pomáháme klientovi
s orientací v jeho nepříznivé sociální situaci.
3)  Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
Záhorovice

Podpora osob ve znalosti svým práv a povinností, znalosti
dostupných služeb a také schopnosti vyjádřit účinně své potřeby. Klientovi je napomáháno s orientací v legislativě.

Pravidla poskytování služby
Službu Odborné sociální poradenství může klient navštívit v
provozní době, vždy v pondělí a středu v čase 8:00 – 14:00
hod. V době od 12:00 – 14:00 hod. pouze po dohodě s pracovníkem. Klient při návštěvě vysloví svůj problém, který by
chtěl vyřešit (např. sepsat žádost, odvolání, žalobu,…).
Při zahájení služby se zakládá elektronická karta klienta do
informačního systému WebCarol, která obsahuje základní
data, rozsah poskytovaných služeb a záznam o průběhu konzultace, vykazuje se zde provedená práce s klientem (provedené intervence). Dále se eviduje karta s dalšími dokumenty
v tištěné podobě. Pracovník je v kontaktu s klientem vždy, až
do vyřešení jeho problému, který ho trápí. Je nutná zpětná
vazba od klienta.
Poradenství klientům nabízí a podává informace, rady, aktivní pomoc a asistenci při realizaci rozhodnutí. Pracovník
může vyjednávat v zájmu klienta s třetí stranou a na základě
správního řízení a vystavení plné moci od klienta může zastupovat klienta při úředním jednání.
Klientům je v závislosti na jejich potřebách zajišťováno sociální poradenství. Sběr dat od klientů je vázán na ochranu
osobních údajů a respektování klientova soukromí. Toto je
řešeno písemným souhlasem mezi poskytovatelem a klientem. Služba může být klientovi poskytnuta i anonymně.
V tomto případě je smlouva o poskytnutí služby uzavřena
ústně a je vyhotoven záznam o ústním uzavření této smlouvy.

Pravidla pro vyřizování stížností
Poradenství je zaměřeno na pomoc klientům při hodnocení
podmínek sociální služby, která je jim ze strany poskytovatelů
nabízena a poskytována (zpravidla v návaznosti na uzavřenou
smlouvu o poskytování sociální služby). Jednotliví pracovnici
služby jsou v rámci profesního vzděláváni podrobně proškolováni v otázkách kvality sociálních služeb.
Klienti si mohou stěžovat na kvalitu poradenské služby nebo
způsob jejího poskytnutí v rámci služby. Stížnosti jsou využívány
jako podněty pro zlepšení kvality služby poradenství.
Poradna eviduje stížnosti včetně způsobů jejich vyřešení. Při řešeni stížnosti klienta, který má problémy s komunikací, nabídne
poradenský pracovník odpovídající pomoc.

Pravidla pro ukončení služby
1.   Klient může smluvní vztah vypovědět bez udání důvodu.
2.  Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z tohoto důvodu: jestliže klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy a vnitřních pravidel poskytované služby
3.   Klient i poskytovatel se dohodnou na ukončení služby
v případě, že bylo dosaženo cíle.

Úhrady za služby
Služba je poskytována zdarma.

Prostory, materiální a technické vybavení
(bezbariérovost)
Odborné sociální poradenství se nachází v Uherském Brodě, ul. Kaunicova 77, v přední části budovy Panského domu
( víceúčelová budova pro kulturní a společenské potřeby).
Kancelář poradny je umístěna v přízemí, vedle vchodu do
Knihovny Františka Kožíka Uherský Brod. Prostory jsou
uzpůsobeny tak, aby zájemcům o službu a klientům mohlo být poskytnuto odborné sociální poradenství v klidném
a příjemném prostředí se zachováním soukromí, možnosti
anonymity, nerušeně a ohleduplně.

Metody práce
Rozhovor – odborně vedený rozhovor nad daným problémem a pomoc při řešení celkové situace klienta
Analýza dokumentace – konzultace dokumentů daných klientem např. smlouvy,
Asistence – např. při vyplňování dokumentů, sepisování návrhů, zpracování podkladů
Zprostředkování kontaktů na návazné instituce, organizace,
služby
Konzultace a doporučení možnosti zvýšení příjmu
Doprovody na úřady a další instituce

OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÝ BROD
Domácí hospicová péče
Tradice – kvalita - jistota
Posláním domácí hospicové péče Uherský Brod je všestranná podpora a pomoc nevyléčitelně nemocným osobám v konečném stádiu nemoci a také rodinám a jednotlivcům, kteří se
rozhodli pečovat o vážně nemocnou blízkou osobu v domácím
prostředí. Toto poslání naplňujeme praktickým provázením
všech zúčastněných osob touto nelehkou situací, dle jejich individuálních potřeb a zájmů.
Naše charitní Domácí hospicová péče Uherský Brod poskytuje své služby ZDARMA!

Co nabízíme?
• všestrannou podporu a pomoc rodině, která na sebe vzala
péči o člověka, který umírá
• multidisciplinární tým
- spolupráce s praktickými a odbornými lékaři s patřičnými
atestacemi
- domácí zdravotní péče
Záhorovice

•
•
•
•

- pečovatelská služba
- odlehčovací služba
- péče o pečující
- sociální práce
- psycholog
- duchovní podpora
- půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek /největší
v regionu/
- poradenství
- péče o pozůstalé
službu nepřetržitě 24 hodin denně 7 dní v týdnu
zaškolení členů rodiny v ošetřování nemocného
stálý, zkušený a proškolený tým zdravotních sester
kvalitní materiálně – technické zázemí /špičkové zdravotní
přístroje, početný vozový park/

Podmínky pro přijetí
• klient trpí nevyléčitelnou nemocí v pokročilém nebo terminálním stádiu
• klientova rodina je ochotna spolupracovat na domácí hospi19

cové péči a alespoň jedna osoba je připravena převzít odpovědnost za celodenní péči o klienta
• místo poskytování péče na území děkanátu Uherský Brod/
ORP Uherský Brod

Cílová skupina paliativní péče
Cílovou skupinu paliativní péče tvoří pacienti v pokročilých a konečných stádiích nevyléčitelných chorob. Onemocnění
a stavy, které v pokročilých stádiích obvykle vyžadují paliativní
péči, jsou:
• nádorová onemocnění
• neurodegenerativní onemocnění typu roztroušené skleróze,
Parkinsonovy nemoci, demence,ALS
• konečná stadia chronických orgánových onemocnění: srdečních, plicních, jaterních a ledvinných
• AIDS
• polymorbidní geriatričtí pacienti

• pacienti v persistujícím vegetativním stavu
• některé vrozené pediatrické syndromy a onemocnění
• kriticky nemocní pacienti s nevratným multiorgánovým selháváním v prostředí intenzivní péče
Kontakt
Domácí hospicová péče Uherský Brod
Mariánské nám. 13, 688 01 Uherský Brod
Vrchní sestra:
Bc. Martina Marečková
T: 572 637 333
M: 603 158 773
martina.mareckova@uhbrod.charita.cz
Více informací na: www.uhbrod.charita.cz
Domácí hospicovou (paliativní) péči poskytujeme na základě
rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje.

Potravinovou i materiální pomoc obdrží zájemci z  regionu v  Uherském Brodě
Možnost získat zdarma potravinovou a materiální pomoc
mají lidé  na Uherskobrodsku. Děje se tak díky zapojení Oblast-

20

ní charity Uherský Brod do operačního programu Ministerstva
práce a sociálních věcí financovanému z Fondu evropské pomoci (FEAD). Tento program nese název
„Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám“.
„Tato pomoc je anonymní a řídí se dle
pravidel našeho Centra potravinové a materiální pomoci, tak, aby nemohlo dojít k
jejímu zneužití,“ vysvětlil vedoucí Centra
potravinové a materiální pomoci (CPMP)
v Uherském Brodě František Bílek.
Potravinové balíčky a další sortiment
slouží klientům Oblastní charity Uherský
Brod, tedy lidem bez přístřeší, maminkám
s dětmi v uherskobrodském azylovém
domě a žadatelům v krizové sociální situaci, kteří žádají o pomoc v rámci CPMP.
„Zájemci mohou získat například trvanlivé potraviny, jako jsou konzervy,
těstoviny, sušené mléko, olej, a podobně.
Dále také hygienické potřeby - například
holicí strojky, mýdlo, prášek na praní, čisticí prostředky, ale i dětské pleny či vlhčené
ubrousky. Tímto bych rád vyzval veřejnost
– pokud víte o potřebných osobách ve svém
okolí, kteří takovou pomoc potřebují, neváhejte nás kontaktovat,“ podotýká František Bílek, který připomněl, že kromě zapojení CPMP do programu FEAD se jeho
centrum angažuje i v dalších aktivitách s
cílem získat pomoc pro potřebné. „Jedná
se například o organizování potravinových
sbírek v obcích našeho regionu a zajišťování hmotných darů od sponzorů,“ dodal
František Bílek.
Lidé, kteří potřebují pomoc v nouzi, se
mohou obrátit na vedoucího Centra potravinové a materiální pomoci Uherský Brod
Ing. Františka Bílka, Ph.D., mob.: 724
651   321 email: frantisek.bilek@uhbrod.
charita.cz nebo na paní Bc. Simonu Vrba
- sociální pracovnici, mob.:  739  547  623,
e-mail: simona.chocholata@uhbrod.charita.cz
Více informací o projektu FEAD:  
http://www.mpsv.cz/cs/18823
Záhorovice

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA V NEZDENICÍCH – KULTURNÍ PAMÁTKA
REKONSTRUKCE HAVARIJNÍHO STAVU STŘECHY – 3. ETAPA ZÁVĚREČNÁ:
V roce 2017 proběhla
závěrečná 3. etapa rekonstrukce havarijního stavu
střechy kostela. Při této
etapě se prováděla oprava zbývající západní části
střechy, oprava fasády věže
a zbývající část lodě kostela včetně nátěru fasády.
V letošním roce byly
získány finanční prostředky formou dotace z Ministerstva kultury ČR,
Krajského úřadu Zlín, Arcibiskupství olomouckého
a přispěly i obce Nezdenice a Záhorovice. Za
tímto účelem byla také
od 1.5.2015 vyhlášena na
dobu 3 let Veřejná sbírka
prostřednictvím pokladniček umístěných na OÚ
Nezdenice a Záhorovice. Současně byl zřízen i účet, na který
byla rovněž možnost zasílat finanční příspěvky. Pokladničky byly
koncem měsíce října otevřeny a výtěžek byl použit na úhradu
nákladů roku 2017.

Výtěžek Veřejné sbírky v pokladničkách :
Nezdenice 2017 = 2.210 Kč
(celkem 33.797 Kč včetně roku 2015 – 2017)
Záhorovice 2017 = 2.850 Kč
(celkem 40.450 Kč včetně roku 2015 – 2017)
Na účtu : 2017 = 2.500 Kč
(celkem 31.200 Kč včetně roku 2015 – 2017)
Tato Veřejná sbírka byla již ukončena.
Objem nákladů na rekonstrukci v roce 2017 činil 776.703 Kč.
3. etapa prací byla zahájena 25.3.2017 dovozem lešení, které bylo zapůjčeno z děkanátu Uherský Brod. Ukončení prací
3. etapy bylo 28.10.2017 odvozem lešení a úklidem okolí kostela.
Využíváme možnosti touto cestou poděkovat firmě Teslice Vsetín, která prováděla rekonstrukci a také firmě JOSTAV
panu Jaromíru Ondruškovi, který prováděl opravu a nátěr fasády věže a zbývající části kostela.. Poděkování patří obci Nezdenice za finanční příspěvek a zaměstnanci obce panu Jaroslavu

Strouhalovi mladšímu za zajištění odvozu a úklidu suti. Další
poděkování vyslovujeme obci Záhorovice za finanční příspěvek, Ministerstvu kultury ČR, Krajskému úřadu Zlín a Arcibiskupství olomouckému za poskytnuté finanční příspěvky. Další
díky patří všem občanům, kteří přispěli prostřednictvím Veřejné
sbírky nebo brigádnickou činností k uskutečnění 3. etapy rekonstrukce při dovozu a odvozu lešení.
Poděkování patří ekonomické a pastorační radě farnosti,
která celou akci zajišťovala.
Největší poděkování vyslovujeme panu Ludvíku Dvořákovi
ze Záhorovic, který prováděl 3 roky stavební dozor a každodenně řešil nelehké úkoly s velkou zodpovědností a obětavostí.
Poděkování patří i panu Markovi Surému ze Záhorovic,
který prováděl nátěr hodin a žaluzie na věži kostela. Další poděkování patří panu Jaroslavu Strouhalovi staršímu za dopravu
lešení na všechny 3 etapy za pomocí většiny brigádníků ze Záhorovic. Poděkování rovněž patří ing. Jiřímu Miličkovi za celkovou
organizaci akce, vyřizování dotací a jednání s firmami i úřady.
Slavnostní mše svatá na poděkování proběhne v měsíci dubnu 2018.
Římskokatolická farnostNezdenice

Dne 6. ledna 2018 v 18.00 hodin

se uskuteční
v kostele sv. Petra a Pavla v Nezdenicích

NOVOROČNÍ KONCERT
PETRA BENDEHO,

na který jste srdečně zváni.
Vstupné dobrovolné.
Výtěžek bude věnován na opravy kostela sv. Petra a Pavla v Nezdenicích.
Záhorovice
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Společenská kronika
Naši jubilanti
70 let

Dvořáková Eva
Hřibová Libuše
Kašpárková Zdeňka
Koudela Lumír
Mikulcová Jana
Novotný Josef
Stehlinská Marie
Tykal Jakub

75 let

Ides Stanislav
Mazáč František
Ondrušková Marie
Ondrůšková Věra
Svoboda Miroslav

80 let

Dolinská Věra
Grajová Růžena
Krčová Miloslava

85 let

Koldinský Jaroslav
Krč Oldřich
Pokorný Štěpán
Šašinková Zdenka
Veselá Alena

90 let

Mazáčová Anna
Ondrušková Jaroslava
Prachařová Františka

91 let

Mazáčová Miloslava

86 let

Hamšíková Milada
Ondrušek Jiří

87 let

92 let

Miličková Milada
Ondrušková Jiřina

Bublíková Zdenka
Pavlíčková Jiřina
Zemková Ludmila

93 let

88 let

94 let

Jančařík Ludvík

89 let

Machala Jan

Jančářová Jarmila
Mazáč Stanislav

Mareček Josef

95 let

Zavadilík Rudof

Odešli z našich řad
Naši noví občánci
Formánková Šarlota
Gajdošová Nella
Hamšíková Gita
Hanáčková Kristýna
Jurečka David
Machala David
Salvetová Magdaléna
Tejzr Matěj
Zemek Ondřej

Duda Zdenek
Hamšík Vojtěch
Jančářová Jarmila
Krayzlová Marie
Mastešová Helena
Ondrušek Jiří
Prachař Karel
Salvetová Maria
Šašinková Marie
Valíček Miloslav
Veselá Alena

Počet obyvatel k 30. 11.2017 1043.
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Fotoohlédnutí 2017

Fašank

Tříkrálové koledování

DH Záhorovjané

Beseda se seniory

1. ročník Formánková Terezie, Chytrá Natálie, Kočí Lukáš,
Kočí Vendula, Mlčůch Martin, Mlčůch Patrik, Novotná Gabriela,
Slámečka Ondřej, Šabršulová Anita

5. ročník

Dudová Nikola, Hanáčková Michaela, Ondrušková
Simona, Surý Štěpán, Synčáková Jana, Štěpáník Adam, Zálešáková
Monika

Ročník 1947
Hatláková Marie roz. Koukalová, Michalicová Marie roz. Valíčková, Mikulcová Jana roz. Šuchmová, Stehlinská
Marie roz. Valíčková, Hradský Zdeněk,
Klimeček Karel, Valíček František

Ročník 1957

Baranová Dana roz. Lukášová, Buchtíková Zdenka roz. Viceníková, Čičáková Zdenka roz. Koldinská, Gračková Naděžda roz. Tóthová, Chytrá Libuše roz. Grajová, Marková Věra roz. Kašpárková, Maršíková Jana roz. Ondrušková, Ondrušková Libuše
roz. Marečková, Pechová Soňa roz. Navrátilová, Ondrušek Jaroslav, Ondrušek Vlastimil, Pavlacký Jiří, Bosák Vít, Šmigura Stanislav,
Troják Zdeněk,

