Vážení a milí spoluobčané,
opět nám po roce nadchází nádherný vánoční čas, jehož zvláštní
kouzlo je všude kolem nás. Ten pravý vánoční čas však nastává, až
rodina pospolu usedne ke štědrovečernímu stolu. Přeji Vám jménem
všech zastupitelů obce, abyste letošní Vánoce prožili v lásce, radosti, klidu a pohodě. V novém roce Vám přeji hodně zdraví, krásné
žití a hvězda štěstí ať Vám po všechny dny svítí.
Jana Šašinková, starostka obce

Záhorovská dědinka v údolí
nejhezčí je na světě...

Vážení spoluobčané,
v době, kdy usedám ke psaní této zprávy, máme za sebou již třetí neděli adventní a do oslavy vánočních svátků nám
zbývá zapálit na adventním věnci už jenom jedna svíce. V adventu, v období příprav na Vánoce, si však také uvědomujeme,
že další rok spěje pomalu do svého závěru a vše, co se v jeho průběhu událo, ať už dobrého či zlého, bude pro každého z nás
za několik dní historií. Je pravdou, že letošní rok nebyl příliš optimistický, protože dopady ekonomické krize se projevily
negativně ve všech oblastech života. Také z pohledu obce tato skutečnost nepříznivě ovlivnila naplňování příjmů obecního
rozpočtu. V počátku roku byl avizován pokles daňových příjmů zhruba o 12% a tato skutečnost byla promítnuta do návrhu
rozpočtu. V průběhu roku se však tento propad ještě více prohluboval a odhaduji, že dosáhne až 16%, což v absolutním
vyjádření znamená v porovnání s r. 2008 snížení daňových příjmů zhruba o Kč 1,700.000,-. A to je opravdu částka hodně
vysoká. Ale i přes tento negativní trend v naplňování příjmů jsme v naší obci mohli uskutečnit všechny naplánované akce,
protože jsme měli z minulých let vytvořenu dostatečnou finanční rezervu. A nyní bych Vás, vážení spoluobčané, chtěla seznámit s tím, co se nám v průběhu roku nad rámec běžných výdajů podařilo uskutečnit.
• Dokončení výstavby víceúčelového hřiště - z důvodu nepříznivého počasí v konci r. 2008 nebylo možné tuto stavbu dokončit, a tak se pokračovalo i v letošním roce. Dne 30. dubna
2009 bylo hřiště v rámci oslav výročí osvobození obce slavnostně otevřeno. Celkové náklady na výstavbu dosáhly částky Kč 2,993.284,70, z čehož se v roce 2009 proinvestovalo Kč
770.081,20. Výstavba byla plně hrazena z rozpočtu obce. Doufám, že mohu jménem všech zastupitelů vyslovit myšlenku, že
se nám podařilo pro naše občany vytvořit pěkný odpočinkový
areál spolu s dětským hřištěm.

• Oprava chodníku Nádražní ulice – v začátku roku 2009 byl
autorizovaným projektantem na základě platných norem
zpracován projekt na opravu chodníku v Nádražní ulici (náklady na zpracování projektu Kč 12.000,--). Odborem dopravy v Uherském Brodě bylo vydáno povolení k jeho přeložení
do zámkové dlažby včetně výměny obrubníků zahradních i silničních a bylo vypsáno výběrové řízení na zakázku malého
rozsahu. Toto všechno a ještě spousta dalších podkladů byla
zapotřebí k žádosti o dotaci ze Zlínského kraje v rámci Programu obnovy vesnice, která byla schválena. Celková hodnota
díla bez nákladů na zpracování projektové dokumentace činila Kč 647.830,--, z čehož částku Kč 322.000,-- jsme obdrželi od
Zlínského kraje formou dotace a zbývající část jsme uhradili
z vlastních finančních zdrojů.

• Oprava chodníků podél hlavní silnice – také tato akce navázala na zahájené práce v r. 2008 a v předcházejících letech.
Letos byla dokončena oprava chodníků přeložením do zámkové dlažby téměř v celé trase po obou stranách hlavní silnice.
V příštím roce zbývá ještě opravit úsek na dolním konci od
Bánovské uličky po chodník do Nezdenic. Na této akci byla
v letošním roce profinancována z vlastních zdrojů částka ve
výši Kč 2,065.182,--.

• Dopravní značení na místních komunikacích – pro pozorného čtenáře loňského zpravodaje zcela určitě není novinkou,
že byl v r. 2008 zpracován pasport stávajícího dopravního značení včetně jeho doplnění o značení nové. V počátku letošního roku byly příslušné orgány – dopravní inspektorát Policie
České republiky a odbor dopravy Městského úřadu Uherský
Brod – požádány o stanoviska k novému dopravnímu značení.
Tato byla po určitých úpravách projektu vydána a v měsíci
říjnu došlo k jeho realizaci. A tak jste určitě zaregistrovali,
že v ulici Zahrady, naproti Green Pub Baru a v zatáčce na
dolním konci byla nainstalována nová zrcadla, na místních
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komunikacích byly osazeny značky omezující rychlost na 30
km, dále bylo upraveno parkování před obecním úřadem,
atd.. Doufáme, že toto značení přispěje k větší bezpečnosti
silničního provozu na místních komunikacích a že ho budou
všichni účastníci plně respektovat. Celkové náklady spojené
s touto akcí dosáhly částky Kč 91.254,--. Součástí tohoto projektu bylo také osazení nového zábradlí u základní školy, na
jehož zhotovení byly vynaloženy finanční prostředky v celkové
výši Kč 21.348,--.

•Hasičská cisterna – vloni jste byli rovněž informováni o nákupu hasičského auta ŠKODA LIAZ R 706. Zastupitelstvem
obce byla odsouhlasena jeho úprava, kterou vlastními silami
prováděli členové zásahové jednotky. O postupu prací budete
více informováni v samostatném článku „Z činnosti zásahové jednotky“. Zde bych pouze uvedla, že na úpravu vozidla
vynaložila obec částku Kč 65.998,--. Na původní hasičskou
cisternu bude zpracován znalecký posudek a bude nabídnuta
k odprodeji. Touto cestou bych ráda členům zásahové jednotky moc poděkovala za nespočetné množství hodin, které
strávili v hasičské zbrojnici na úpravách cisterny.
• Oprava hasičské stříkačky – v loňském roce byla podána na
Zlínský kraj žádost o poskytnutí dotace na opravu stříkačky
PPS 12. Tato však nebyla schválena, proto byla oprava ve výši
Kč 29.036,-- uhrazena plně z rozpočtu obce.
• Projekt kanalizace – napojení na ČOV – v měsíci dubnu byl
dokončen firmou PROVO spol. s r.o. Brno projekt pro územní rozhodnutí pro napojení kanalizace na ČOV v Uherském
Brodě. Částka za zpracovaný projekt činila Kč 220.150,--.
V současné době probíhá oslovování jednotlivých majitelů
pozemků, přes které by měla kanalizace procházet. Většina
z nich bez problémů souhlas udělila, ale bohužel se našli i takoví, kteří situaci komplikují. Je skutečností, že naše obec je
obcí do 2000 ekvivalentních osob, což znamená, že z hlediska
příslušného zákona není povinnost napojení na ČOV, ale na
druhé straně stejný zákon říká, že budou-li toky, do kterých
jsou splašky vypouštěny znečisťovány nad stanovené normy,
budou obce dostávat vysoké pokuty od inspekce životního
prostředí. Takže proč těmto nepříjemným situacím nepředejít, zvláště když je možnost na budování těchto systémů získat finanční prostředky z evropských fondů. Dále bych chtěla
uvést, že obec Šumice má již na stejnou akci vydáno územní
rozhodnutí a v současné době zpracovává tento projekt i obec
Nezdenice.
• Zpracování směrného územního plánu – vzhledem k tomu,
že nový stavební zákon ukládá obcím zpracovat nové směrné
územní plány a také vzhledem k nutnosti vyčlenění nových lokalit pro výstavbu rodinných domků, po kterých je v naší obci
značná poptávka, bylo již v r. 2006 zahájeno zpracování SÚP I.
etapou – etapou rozborů a průzkumů, na kterou pak v r. 2007
navázala II. etapa- zpracování zadání SÚP. V roce 2008 bylo
zahájeno zpracování III. etapy SÚP, v rámci které je zpracoZáhorovice

váván „Návrh SÚP Záhorovice“, který byl dne 25.11.2009 předán ke konzultaci na krajský úřad. Obci Záhorovice bylo vydáno stanovisko, které obsahuje seznam nedostatků, které je
zapotřebí odstranit před veřejným projednáváním. Toto by se
mělo uskutečnit v začátku r. 2010. Tímto odpovídám jménem
zastupitelů obce mnoha občanům na dotazy, proč se nebuduje to či ono, ale pokud tyto záležitosti nebudou schváleny ve
SÚP, nemohou být realizovány. Zdlouhavou legislativní cestu
zpracování nového směrného územního plánu obec nemůže
vůbec ovlivnit. Nicméně bych chtěla uvést, že na zpracování
III. etapy SÚP byly vynaloženy finanční prostředky v celkové
výši Kč 285.600,--, z čehož částku Kč 150.000,-- získala obec
v rámci dotace z Programu obnovy venkova od Zlínského
kraje. Provedeme-li rekapitulaci celkových nákladů vynaložených za všechny etapy zpracování nového směrného územního plánu, dostaneme se na částku Kč 568.207,-, z čehož byly
získány dotace od Zlínského kraje ve výši Kč 317.700,--.
• Demolice budovy čp. 101 (Švehlíkovec) – jedním z bodů Programu rozvoje obce Záhorovice ve volebním období 2006-2010
je demolice budovy č.p. 101. Vzhledem ke špatnému technickému stavu této nemovitosti – propadající se stropy zejména
nad podvrátím a v části domu sousedící s nemovitostí č.p. 102,
padající krytina, propadlá střecha pod tíhou sněhu na stodole
ve dvoře, atd . – zahrnulo zastupitelstvo obce do rozpočtu na
r. 2009 i finanční částku ve výši Kč 1 mil. na demolici této
budovy, která si vyžádala celkové skutečné náklady v hodnotě
Kč 819.000,--. Materiál získaný z demolice bude podrcen a využit na zpevnění účelových komunikací. A co bude na tomto
místě postaveno? Vizí je vybudování víceúčelové haly, jejíž výstavba není možná bez získání potřebného objemu finančních
prostředků formou dotace. Z tohoto důvodu budeme znovu
na počátku r. 2010 podávat žádost v rámci výzvy z Regionálního operačního programu a budeme doufat, že tentokrát se
snad i na nás dostane.
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ká, bylo zastupitelstvem obce rozhodnuto o její výměně, která
stála celkově Kč 41.084,70.
• Oprava kanalizace v mateřské škole – stejný problém s kanalizací jako v základní škole měla i mateřská škola, kde rovněž
došlo k její opravě, která si vyžádala Kč 22.415,--.
• Výměna oken ve školní kuchyni – v letošním roce proběhla
výměna tří kusů oken v kuchyni mateřské školy. Stávající okna
nešla otevírat, takže se jimi nedalo větrat, na což upozorňovala hygiena. Stávající okna byla vyměněna za okna plastová.
Tato akce je prezentována částkou Kč 25.023,--.
• Zakoupení počítače pro MŠ – mateřská škola a základní škola jsou od r. 2003 samostatnými právními subjekty, musí být
vedena samostatně jejich účetní agenda. Vzhledem k tomu,
že PC zakoupený za tímto účelem v r. 2003 byl již kapacitně
nedostačující, bylo rozhodnuto o zakoupení nového PC. Náklady na pořízení činily Kč 23.475,-• Czech POINT-kontaktní místo – v rámci integrovaného operačního programu naše obec podala v rámci výzvy E-Government – Czech POINT-kontaktní místa žádost o udělení dotace na projekt plné verze. Žádost byla úspěšná, a tak byla
pořízena technika k zajištění provozu kontaktního místa, jejíž
celkové způsobilé výdaje činily Kč 82.851,--, z čehož 85% nákladů (Kč 70.423,--)bylo pokryto z ERDF a 15% (Kč 12.428,)z vlastních zdrojů.
A jaké výhody nám kontaktní místo Czech POINT přinese? Bude možno vyhotovit výpis z katastru nemovitostí, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku,
bodové hodnocení řidičů a výpis z rejstříku trestů bez toho,
aniž by občané museli na příslušný úřad jezdit či posílat žádost
k vyřízení.
• Nákup techniky pro zimní údržbu – nešťastný tzv. „chodníkový zákon“ vedl zastupitelstvo obce k rozhodnutí zakoupit
techniku pro zajišťování zimní údržby chodníků. K tomuto
rozhodnutí vedla zastupitelstvo i skutečnost, že někteří občané neskrývají radost, že již nebudou muset chodníky zametat.
Ale je pravdou, že si vůbec neuvědomují, jak tato záležitost
bude pro obec finančně nákladná a že na pokrytí těchto
výdajů výhledově zcela určitě obec využije možnosti zvýšení
koeficientu daně z nemovitostí. Celkové náklady na pořízení
kolového traktoru KIOTI CK22 HST, sněhové radlice, zametacího kartáče, komunálního rozmetadla soli nebo inertních
materiálů, mulčovače a třístranného sklopného návěsu včetně doplňkové výbavy činily Kč 899.438,-- a byly plně hrazeny
z rozpočtu obce.
• Nákup dechových nástrojů - stejně jako v letech předcházejících byla i letos úspěšná žádost podaná na Nadaci Děti-kultura-sport se sídlem v Uherském Hradišti. V letošním roce jsme
obdrželi příspěvek ve výši Kč 20.000,-- , který částečně pokryl
náklady na nákup křídlovky, trombonu, stojanů ke křídlovce
a pozounu v celkové výši Kč 36.049,--. Nadaci touto cestou za
poskytnutí příspěvku děkujeme.
• Oprava kanalizace v základní škole – vzhledem k neustálým
problémům s kanalizací v ZŠ (neodtékání splašků) byla tato
prozkoumána kamerovým systémem a musela být vyčistěna
a v určitých úsecích vyměněna. Tato akce je prezentována
částkou Kč 39.852,--.
• Oprava bleskosvodu v základní škole – další problematickou
záležitostí v budově základní školy byl bleskosvod, který dle
revizní zprávy nevyhovoval požadovaným normám a ve stanovené lhůtě musel být vyměněn. Na tuto akci byly vynaloženy
finanční prostředky ve výši Kč 18.624,69.
•Výměna řídící a regulační jednotky v kotelně základní školy –
vzhledem k tomu, že řídící jednotka v kotelně základní školy
byla již neopravitelná a z hlediska provozu byla neekonomic-
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• Místní knihovna – i v letošním roce obdržela naše obec příspěvek od Města Uherské Hradiště ve výši Kč 50.000,-- na
provozní činnost knihovny. Tyto finanční prostředky byly opět
plně využity na nákup knih. O činnosti knihovny se více dovíte
v samostatné zprávě.

REKAPITULACE
Investiční náklady v r. 2009 celkem

Kč 3,043.258,20

Neinvestiční náklady na akce většího rozsahu
v r. 2009 celkem
Kč 3,173.033,40
Jak již bylo zmíněno, kromě výše uvedených akcí jsou z rozpočtu obce financovány i běžné výdaje spojené s chodem
obce. Patří sem především výdaje na provozní činnost mateřské a základní školy, na opravy a údržbu veřejného osvětlení, na chod obecního úřadu, sběr a svoz komunálního a nebezpečného odpadu, na zajištění činnosti zásahové jednotky
obce, na péči o vzhled obce a veřejnou zeleň, atd. . Jenom
pro bližší specifikaci uvádím, že na celkový rozpočet výdajové
části (běžné výdaje včetně investičních a neinvestičních akcí )
po provedených změnách jsou v rozpočtu obce na r. 2009 vyčleněny finanční prostředky ve výši Kč 12,324.000,-, které byly
do konce měsíce listopadu čerpány ve výši Kč 10,343.785,81.
Co se týká příjmové části rozpočtu, byly příjmy pro r. 2009
stanoveny ve výši Kč 9,793.000,-- a jejich plnění k 30.11.2009
je Kč 8,200.531,68.
A co pro příští rok? V úvodu bych si dovolila předeslat, že
tento bude pro práci stávajícího zastupitelstva obce zkrácen,
protože vstupujeme do posledního roku volebního období
2006-2010, které skončí v měsíci říjnu. V této době bychom
chtěli zrealizovat dokončení chodníku kolem hlavní silnice
v úseku Bánovská ulička po začátek chodníku spojující Záhorovice s Nezdenicemi. Pokud se nám podaří získat dotaci,
bude provedena výměna oken v mateřské škole, dále bude
podána žádost o dotaci na akci výstavba víceúčelové haly
a podle možností rozpočtu na r. 2010 budou uskutečňovány
další akce a to podle pořadí důležitosti.
V závěru bych si dovolila opět připomenout, že zasedání
zastupitelstva obce jsou veřejná. Můžete na nich získat podrobné informace o záměrech a dění v obci. Rovněž je vítána
iniciativa občanů, kteří upozorní na to, co by bylo dobré vybudovat nebo opravit. A pokud to budou návrhy akceptovatelné
a z finančního hlediska únosné, bude se jimi zastupitelstvo
obce zcela určitě zabývat.
starostka obce

Záhorovice

Výsledek hlasování při volbách do Evropského parlamentu ve dnech 5. a 6. června 2009
v obci Záhorovice
Celkem oprávněných voličů .....................................859
účast voličů.................................................................210
procento účasti ....................................................24,4 %
platné hlasy ................................................................207
Strana
počet hlasů
---------------------------------------------------------------------1)
Libertas.cz ..................................................1
2)
KDU-ČSL ................................................42
3)
Věci veřejné ..............................................5
4)
ODS ..........................................................49
5)
Suverenita ..................................................7
6)
Pravý Blok ..................................................1
9)
Evropská demokr.strana ...........................2

11)
14)
21)
22)
23)
24)
26)
33)

Demokratická Strana Zelených ...............2
SDŽ - Strana důstojného života ...............3
Komunistcká strana Čech a Moravy ......31
“Starostové a nezávislí - Vaše alternativa“4
Strana svobodných občanů .......................1
SNK Evropští demokraté .........................1
Strana zelených ..........................................1
ČSSD ........................................................57

Z činnosti zásahové jednotky
Vážení spoluobčané,
také pro nás s končícím se rokem nastává čas bilancování a tak nám dovolte, abychom Vás s naší činností v uplynulém roce. Co
se týká výjezdů, byli jsme Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje povoláni ke dvěma zásahům.
- 1.7.2009 jsme zasahovali v Přečkovicích při záplavách
- 11.7.2009 proběhl zásah při výbuchu v rodinném domě č.p. 227 v naší obci
Členové zásahové jednotky se podíleli také na přípravách a zajišťování akcí pořádaných obecním úřadem. V průběhu roku jsme
se soustředili na úpravu nově zakoupené hasičské cisterny, která byla kompletně vyspravena. Byl také proveden její nástřik a polep.
Na těchto úpravách odpracovali členové zásahové jednotky velkou spoustu hodin. Chtěli bychom také poděkovat sponzorům, bez
kterých bychom některé úpravy vůbec nemohli provést. Naše velké poděkování patří firmě JAMIBO s.r.o. a panu Josefu Ondruškovi.
Našim přáním je, abychom v novém roce měli co nejméně výjezdů k požárům a jiným živelným katastrofám.

Záhorovice
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ROK V KNIHOVNĚ
Dříve bývaly knížky vděčným společníkem mnoha lidí. Dnes
po nich pravidelně sáhne jen málokdo. Je to obrovská škoda,
protože díky čtení si můžeme rozšířit slovní zásobu, vypilovat
jazykovou kulturu nebo rozvíjet představivost. Kladů je však
mnohem víc.
Přestože knihovna v Záhorovicích nepatří mezi největší,
může svým návštěvníkům mnohé nabídnout. Kromě stálého
knižního fondu, na jehož rozvoj obec každoročně přispívá nemalou částkou, si zájemci mohou vybírat i z několika desítek
titulů, které nám poskytuje Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti v rámci výměnného fondu. Díky
němu se do menších obecních knihoven dostávají na určitý čas
nové tituly, které se později opět vrátí do uherskohradišťské
knihovny.
Čtenáři svými tipy mají možnost ovlivnit nákup nových knih,
pokud požadovaný titul nenaleznou přímo na místě. Případně si
jej mohou objednat přes meziknihovní výpůjční službu. Novinkou je online katalog (http://katalog.knihovnabbb.cz/zahorovice/), který výrazně zkvalitnil služby nabízené knihovnou. Z pohodlí svého domova si zájemci přes internet zjistí, zda je kniha
součástí knižního fondu a pak už si ji jdou jen vyzvednout.
Návštěvníci také mají značný zájem o bezplatný přístup k internetu, kde si vyhledávají informace z různých oblastí. Nabízí
se také možnost tisku za symbolický poplatek
Knihovna je otevřena vždy v pondělí v čase od 15.3O do
17.3O hod,
Lenka Jančaříková

Andrej Hrubčo
HOŘÍCÍ DŮM
Haló, haló , hoří dům,
musím volat hasičům.
Hasiči do aut sedají,
k požáru rychle chvátají.
Pak natáhnou hadice,
dýmu je plná ulice.
V novém ochranném oblečku,
stříkají po hořícím domečku.
Oheň rychle uhasili
a domeček tak zachránili.

Žák 3. ročníku ZŠ získal s touto básní
3. místo v republikovém kole

Povodně na Kladénce
V posledních letech se střídají delší časové úseky teplého
a slunečného počasí s obdobím chladným a deštivým, které trvají i několik týdnů. Letošní konec června a počátek července se
projevil silnými přívalovými dešti, zvláště v týdnu od 29.6. do 5.
července. Vytrvalé lijáky s bouřkami již v odpoledních hodinách
způsobily, že nasáklá půda již přestala přijímat další vydatné
srážky a veškerá spadlá voda odtékala do vodních toků, kde způsobila zvednutí hladin a povodně.
Několik silných bouřek za sebou 30.6 a 1.7. způsobily povodně na řece Kladénce a vytopení domů kolem ní v obcích Kladná
- Žilín a Přečkovice. Ve čtvrtek 2. července se začala již v poledne zatahovat obloha černými mraky, záhy začalo hřimět ze tří
stran - od Nezdenic, Komně a Přečkovic.
„Jestli se ty tři bouřky srazí, bude hrůza“, řekl jsem při obědě
svým spolupracovníkům.
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A hrůza se stala skutečností. Bouřky se srazily na rozhraní
katastrů Záhorovic, Bojkovic a Přečkovic s pomyslným středem
nad bývalým velkokapacitním kravínem na
Úzku.
Celou hodinu šlehaly blesky po obloze,
hromy bily neustále a potoky vody tekly všude. Tma byla jako v podvečer a řádění živlů
nemělo konce. Nejvíce byla přívaly bahna,
kamení a vody poničena ulice Luhačovická, čtvrť Fučíkova a stavebniny Polystirén
v Bojkovicích. V naší obci se potoky vody
valily Zaláštím a ohrožovaly rodinné domy
na Zahradách.
Ještě několik hodin po průtrži mračen
teklo rozvodněnou Kladénkou tolik vody,
že stěží protékala pod mostem na hlavní
silnicí do Nezdenic. Olšava se vyrovnala se
vzedmutou Kladénkou velmi dobře. Jen
několik podemletých olší po nárazu přívalové vody Kladénky do protilehlého břehu
Olšavy ohrožovalo průtok vod v soutoku
těchto řek.
Vít Bosák
Záhorovice

Mateřská škola v loňském školním roce 2008 / 2009
Akce MŠ :
1. září 2008

- Slavnostní přivítání dětí po prázdninách maňáskovou scénkou

30. září 2008

- Návštěva kina Máj v Uh. Brodě - pohádky pro děti

15. října 2008

- Zájezd do Luhačovic na divadelní představení ,, O líném Honzovi“

19. listopadu 2008

- Přednáška pro rodiče - ,, Zdravé stravování s MUDr. Barborou Navrátilovou

2. prosince 2008

- Vánoční pečení perníčků - děti s p. Naděždou Valíčkovou

4. prosince 2008

- Mikulášská besídka s nadílkou
Vánoční tvoření rodičů a prarodičů
společně s dětmi ve ŠJ

12. prosince 2008

- Vánoční vystoupení dětí společně se
žáky ZŠ ve ŠJ pro důchodce naší vesnice

13. a 14. prosince
2008

- Vánoční prodej aranžmá a dekorací ve
ŠJ - Vlasta Slavíková s dcerou Martinou

16. prosince 2008

- Návštěva kina Máj v Uherském Brodě

19. prosince 2008

- Vánoční besídka u stromečku v MŠ,
zpívání koled, nadílka

14. ledna 2009

- Vystoupení kouzelníka

20. února 2009

-

22. února 2009

- Návštěva ZŠ dětmi před zápisem do 1.
třídy - prohlídka celé školy, ŠD, ukázková hodina žáků v 1. třídě

17. března 2009

- Návštěva kina Máj v Uh. Brodě - ,, Jak
se krotí krokodýli ´´

20. dubna 2009

- Ukázka letu rádiově řízeného modelu
letadla panem Šašinkou z Nezdenic

21. dubna 2009

- Návštěva divadelního představení v Luhačovicích

28. dubna 2009

- Zpívání do rozhlasu - rádio Brno

14. května 2009

- Besídka pro maminky a babičky ve ŠJ,
přáníčka a dárečky

29. května 2009

- Oslavy osvobození Záhorovic a otevření víceúčelového hřiště - soutěže pro
děti - stanoviště s následným ohňostrojem u Máje

Maškarní karneval v MŠ - soutěže
a diskotéka pro děti

1. června 2009

- Hledání pokladu - ke Dni dětí

5. června 2009

- Návštěva dětí předškolního oddělení
LŠU v Bojkovicích - zpívání, výchovný
koncert žáků LŠU

11. června 2009

- Společný výlet s rodiči na Baťův kanál
do Veselí nad Moravou

23. června 2009

- Rozloučení s budoucími školáky :

Kolektiv zaměstnanců:
ředitelka: Hana Marčíková
zást.řed.: Ilona Matyášová
učitelky: Naděžda Dvořáková
Jitka Ulková ( 25. 8. 2008 - 31. 5. 2009 )
účetní: ing. Ivana Kunčarová
vedoucí ŠJ: Sylva Velecká
kuchařky: Zdeňka Šašinková
Věra Makydová
Lenka Podhradská
školnice: Hana Kosynová

Provoz v MŠ :
Od září 2008 bylo v MŠ zapsáno 36 dětí do dvou oddělení.
Děti od 3 let - do 4 let navštěvují I. oddělení v přízemí ,,Broučky „ a starší děti od 5 let do 7 let navštěvují II. oddělení
v prvním patře - ,, Sluníčka „.
Provoz v MŠ je denně od 6.30 hod. - do 16.00 hod.
Dopoledne je provoz v obou odděleních a odpoledne ( to je
již dětí méně ) je v provozu pouze jedna ze tříd.
Pro děti, které jsou předškolního věku a nepotřebují již tolik
odpočinku po obědě na lůžku, jsou připravovány 2x týdně činnosti. V těchto činnostech procvičujeme s dětmi grafomotoriku
a pracovně - výtvarné dovednosti.

Různé :
- V naší MŠ byla provedena výměna všech dětských záchodků,
nefunkčních vodovodních baterií firmou M. Horeckého ze
Šumic.
- Firmou Zuzka ze Starého Města bylo provedeno tlakové
zprůchodnění odpadových rour v budově a byla opravena havarijní situace v kanalizaci pod budovou MŠ, pročištěny okapy
a odtoky.
- V kuchyni MŠ byla instalována plastová okna.
- Byla provedena oprava oplechování střechy na hlavní budově.
- V tomto školním roce jsme zakoupili novou pračku, plastové
pískoviště, provedli opravu žaluzií a všech koženkových dveří,
nechali zhotovit pitný režim pro děti v obou odděleních, byla
provedena výhodná digitalizace telefonních linek a zakoupen
nový PC včetně tiskárny.
- MŠ spolupracovala se Sborem pro občanské záležitosti při
vítání nových občánků na OÚ - p. uč. Naděžda Dvořáková.
- Děti navštěvovaly v ZŠ lekce logopedie u Mgr. Jany Fialové
a paní ředitelka je navštěvovala i v MŠ.
- Mgr. Magdalena Kočicová docházela do MŠ - kde vyučovala
děti hru na flétnu.
- Také byly obnoveny Čiperky ( netříleté děti docházely 1x za 14
dnů do MŠ ) a plavání v Plavecké škole v Uh. Brodě.

- besídka předškoláků pro rodiče
- slavnostní předávání knih, dárků a upomínkových předmětů p. učitelkami a p.
starostkou Janou Šašinkovou
- spaní v MŠ
Záhorovice
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PODĚKOVÁNÍ :
Touto cestou bych chtěla srdečně poděkovat všem, kteří nám v naší mateřské
škole v loňském školním roce pomáhali buďto tím, že přiložili ruku k dílu
a nebo sponzorským darem.
Jsou to :
Manželé Groschaftovi ze Záhorovic,
manželé Šašinkovi - ZS Pitín, MUDr.
Babora Navrátilová - Bojkovice, firma
JAMIBO - Záhorovice, p. Petr Hradský s manželkou, p. Renata Ondrušková s manželem, p. Petr Slámečka, firma
MONTPLAST - Uh. Brod, ZPD Nezdenice, manželé Michalčíkovi - Záhorovice,
p. Jurák - Šumice, p. Mihel a p. Ondrušek - kovovýroba Záhorovice, p. Helena
Ondrušková s manželem, p. Petr Dvořák
- Truhlářství Záhorovice, firma Boháč
a syn a p. Kolínek z Rájce - Jetřebí, sl. Iva
Minárechová a sl. V. Švehlíková, p. Radim Valíček, p. Zdeněk Zetka, p. Alena
Koudelová - Nencini, p. Novotná, manželé Neradovi, manželé Němcovi, p. Karel
Prachař, p. Petra Dudová, p. Hubocký
a potraviny Hruška.
Poděkování patří také OÚ v Záhorovicích v čele s paní starostkou Janou Šašinkovou.
Takže ještě jednou všem upřímný dík
za zlepšení prostředí pro děti v naší MŠ
a doufám, že se vzájemná spolupráce
v novém školním roce 2009 / 2010 ještě
více prohloubí.
Zástup. ředitele Ilona Matyášová
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Přehled ze školní jídelny :
V loňském školním roce 2008 / 2009 se stravovalo ve školní jídelně :
- 36 dětí z MŠ
- 58 dětí ze ZŠ
- 8 pedagogických a správních zaměstnanců
- 42 důchodců a cizích strávníků

Pro veřejnost nabízíme
nejenom vaření obědů,
ale i strouhání zelí, čištění kořenové
zeleniny a přípravu jídel
podle objednání zájemců
k různým příležitostem a výročím.

Záhorovice

Základní škola
Ohlédnutí za rokem 2009
Škola- dílna lidskosti
( J.A.Komenský)
V letošním školním roce dochází do naší školy 62 žáků.
Z toho k nám dojíždí 6 žáků z Bojkovic, 4 žáci ze Bzové a 2
žáci ze Šumic. Z celkového počtu nám ubyli 3 žáci ( z důvodů
stěhování).
Škola již několik let má výjimku z počtu žáků. Tuto výjimku
schvaluje škole obecní úřad vždy na jeden školní rok.
Žáky vyučuje 5 učitelek. Při škole je školské zařízení - školní
družina pro 30 žáků, kterou vede 1 vychovatelka. O pořádek
ve škole se starají 2 správní zaměstnanci.

Organizace školy
I. třída 9 žáků
vyučující: Mgr. Magdalena Kočicová
II. třída 12 žáků
Mgr. Božena Miličková
III. třída 10 žáků
Jitka Milošová
IV. třída 21 žáků
Mgr. Jana Fialová
V. třída 10 žáků
Mgr. Radka Kalousková
K zápisu do 1. ročníku přišlo 12 dětí , ale z toho 3 rodiče požádali o odklad školní docházky, proto nastoupilo 9 žáků.
Školní družinu, která má vypracovaný ŠVP pro ŠD, navštěvuje 29 žáků 1.-4. ročníku. S dětmi pracuje paní vychovatelka
Daniela Kašpárková.Činnost školní družiny je velmi pestrá a zajímavá.
ŠD se pravidelně účastní některých okrskových soutěží.
Patří mezi ně dopravní soutěž, sportovní olympiáda a recitační
soutěž.
Žáci 1.- 3. ročníku jsou vzděláváni podle ŠVP, jehož podstatou je propojování teorie s praktickým životem právě prostřednictvím tvořivé činnosti. Vzdělávací činnost je prostoupena řadou výukových a výchovných akcí a třídních a školních projektů.
Žáci 4.-5. ročníku jsou vzděláváni podle vzdělávacího programu
Základní škola.
Učitelé v rámci školy organizovali řadu soutěží sportovních,
matematických, literárních, výtvarných a soutěží s přírodovědnou tematikou.
Název soutěže Výtvarné soutěž
Mladý cyklista
Malý chodec
Pěvecká soutěž
Přírodovědné soutěže
Sportovní soutěže
Matematický Cvrček
Matematický Klokan
Plavecká soutěž
Literární soutěže

Na atletických závodech obsadila Veronika Sechovcová
2 krát 2. místo ( běh na 60m a hod kriketovým míčkem), Dominika Dvořáková (3. ročník ) -4. místo ( běh na 60m ).
V turnaji ve vybíjené jsme dosáhli na 7. místo.
Ke zlepšení služeb pro žáky nám přispívá odběr mléka
a mléčných výrobků.
Díky obětavému a profesionálnímu přístupu učitelů, ostatních pracovníků školy a těch, kteří s námi spolupracují, se nám
daří plnit vytyčené cíle.
Do dalšího období máme připraveno mnoho dalších záměrů
a přejeme si , aby se našly finanční prostředky na zkvalitnění
prostředí školy.

Materiálně-technické vybavení školy
Do školy byl zakoupen nový počítač. Do počítačové učebny
byl instalován dataprojektor. V příštím kalendářním roce plánujeme zakoupit interaktivní tabuli a na základě grantů získat
finanční prostředky na nové počítače ( typy z roku 1999 jsou již
nevyhovující) a nové učební pomůcky.
Dále bychom chtěli modernizovat školní družinu – zakoupit
koberec, židličky, dětský nábytek.
Do budoucna by bylo třeba ve škole nainstalovat bezpečnostní zařízení a provést výměnu oken a dveří ( některá okna
jsou ve škole již z 60-tých let). Tím by zcela jistě došlo k úspoře
nákladů na energie, které nejsou zanedbatelné.
Věříme, že se najdou prostředky k tomu, aby se požadované
změny brzy uskutečnily.
Na základě podaných grantů získala škola od Nadace Dětikultura – sport finanční částku 23.000,- Kč, za kterou zakoupíme pískoviště a materiál pro logopedickou poradnu.
Z ekologického grantu , který podpořila Nadace Veronica,
jsme pořídili informační tabule do školní zahrady a nástěnné
mřížky do altánku.
Zahrada- učebna v přírodě, je chloubou naší školy, kterou již podruhé navštívil „Toulavý autobus“- zájezd školních
koordinátorů environmentální výchovy. Kromě zahrady mohli
si účastníci Toulavého autobusu prohlédnout i školu, fotodokumentaci a pracovní materiály z činností, které jsou ve škole
uskutečňovány. Na závěr jejich návštěvy nás potěšila zpráva,
že takovou učebnu a pestrou činnost na ochranu přírody nám
mohou mnohé školy jen závidět.
Velký podíl na chodu činností a prací má naše koordinátorka EVVO paní Daniela Kašpárková.

Úspěchy v soutěžích:
Výtvarná soutěž: Barvy podzimu, kde se žákyně 3. ročníku
Marie Kunčarová umístila na 1. místě
Požární ochrana očima dětí - naši žáci obsadili ve výtvarné
části: 1. místo ( Eliška Kubáňová – 5.ročník), 2. místo ( Veronika
Sechovcová, Martina Machalová, Josef Šobáň - 4. ročník) i 3.
místo ( Martin Urubčík, Tomáš Kročil, Lubomír Miškařík – 4.
ročník).
V literární části: okresní kolo- 1. místo -Veronika Sechovcová, 2.místo - Andrej Hrubčo.a 3. místo -Tomáš Kročil- krajské kolo 2 . místo ( Andrej Hrubčo), republikové kolo -3. místo
-žák 3. ročníku Andrej Hrubčo
Účast v přírodovědné soutěži „Zlatý list“ ( byli jsme poprvé)
nám přinesla 6. místo v okresním kole.
Úspěchy na poli sportovním
Záhorovice
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Mimoškolní činnost
Dle možností byla organizována kvalitní zájmová činnost žáků, kteří pracovali na
základě svých zájmů a vlastního rozhodnutí.
V zájmových kroužcích mohli žáci rozvíjet své dovednosti a talent a tak smysluplně
trávit volný čas.
Škola má jednu počítačovou učebnu, která slouží žákům k procvičování učiva českého jazyka, matematiky, prvouky, cizího jazyka, k seznamování s internetem i k mimoškolním aktivitám.

NÁZEV KROUŽKU
Sportovní gymnastika dívek
Sportovní kroužek - chlapci
Počítačový kroužek
Přírodovědný kroužek
Pěvecko-recitační
Kroužek pro děti se SPU
Kroužek nápravy komunikačních dovedností
Kroužek hry na flétnu

USKUTEČNĚNÉ AKCE ŠKOLY
Název akce
Přijetí prvňáčků starostkou obce
Bezpečně do školy
Den evropských jazyků
Filmové předst. – Nejhezčí hádanka
Sběr starého papíru
Co znamená ekologicky žít?
Divadel. př. Ať žijí duchové.
Zdravé zuby
Vznik samostat. Československa-školní projekt

Vesmír – účast ve výtvar.soutěži
Dopravní výchova na DDH
Keramická dílna
Recitační soutěž ŠD
Radujme se – výlet do Strážnice
Školní předvánoční tvoření
Vánoce- koncert ZUŠ
Týden pozorování ve šk.zahradě
Beseda s důchodci
Vánoční besídka

Zpívání pod vánočním stromem
Výtvarná soutěž Strakapoud
Zimní vycházka do lesa
Návštěva MŠ v 1. třídě
Čtenářská dílna
Den otevřených dveří
Požární ochrana očima dětí
Divadelní představení
Výstava „ Mladí sběratelé“
Film.pře. Kdopak by se vlka bál?
Koncert pro učitele
Beseda nad knihou
Velikonoční tvoření
Cvrček a Klokánek- matematická soutěž
Den Země
Ekocentrum Pantoflíček
Sběr starého papíru a železa
Turnaj ve vybíjené - okrsek
Malý chodec - soutěž
Soutěž ml. cyklistů- okrs.k.

Dopravní výchova žáků 4. roč.
Týden pozorování v živé zahradě
Olympiáda ŠD v Uh. Brodě
Turnaj ve florbale
Týden starých řemesel - Hostětín
Školní výlet
Divadel. pohádky J. Žáčka a Mikulky
Přírodov. soutěž „ Zlatý list“
Plavecké závody
Den dětí - soutěže
Celoškolní sbírka Sidus
Atletické závody v Uh. Brodě
Šplhoun školy
Světlovský bál – vystoupení lid. souborů
Beseda se včelařem- Den ve včelíně
Cannisterapie
Vystoupení kouzelníka
Noc ve škole
Přijetí žáků 5. roč. u starostky
Poslední zvonění

Velký podíl na zkvalitnění podmínek
výuky mají i sponzoři školy, kterým touto
cestou děkujeme.
V tomto roce sponzorovali školu p. Synčák Jaroslav– (odborné a bezplatné zabudování dataprojektoru
v počítačové učebně), manželé Charvátovi a manželé
Křetínští ze Bzové, paní Marie Mazáčová a Marie Fojtíková , paní Jančářová ze Bzové, p.Pavlíková, manželé
Valíčkovi, p. Urubčíková, p. Veselá, p. Miličková Božena,
p. Kašpárek Václav, p. Fialová Jana, manželé Kunčarovi, paní Ladislava Salvetová, paní Marie Ondrušková,
členové a přátelé SRPŠ. Z firem: Albo Schlenk Bojkovice, ZPD Nezdenice, obecní úřad.
Škola bez kázně jako mlýn bez vody.
( J.A.Komenský)
Mgr. Jana Fialová, ředitelka školy

Sklárny Strání-Květná
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Školní výlet (orchideje Bílých Karpat)

Podzimní vycházka za ovečkami
Záhorovice

Práce žáků:
PROČ MÁM RÁD/ RÁDA/ SVOJE PRARODIČE
Moje babička bydlí v Uherském Brodě. Děláme spolu hodně věcí: poklízíme slepice, kočky a přitom si zpíváme lidové písničky.
Já moc, moc ráda zpívám. Vždycky když jsem u babičky, peču s ní trdláče, buchty s tvarohem nebo s jablky. Juj, ty jsou dobré!
Babičku miluji, je to moje štěstí a mám ji moc ráda.
Můj dědeček a babička bydlí v Nezdenicích. Jezdím k nim většinou na víkendy a na prázdniny. Moc se mi u nich líbí. S dědečkem
pracujeme na dvorku, na zahradě a v garáži. Tam má složené pivo. A s babičkou si povídáme o všem možném. Je mi s nimi dobře.
Moje babička a děda bydlí v Záhorovicích. Chodím k nim každý den. Je mi u nich skvěle. Babičce pomáhám doma v kuchyni,
občas pečeme i bulky, které mám ráda. A s dědou je legrace. Někdy spolu uklízíme na dvoře. Jezdívám s nimi na výlety, které jsou
prima.
Moje babička bydlí v Bojkovicích. Je po operaci kolena. Nosí berle. Ráda jí pomáhám. Babička pěkně šije a vaří. Někdy mě
hlídá. S dědečkem je legrace. Hrajeme spolu karty A povídáme si. Mám je moc ráda.

V rámci ekologické výchovy se naše škola aktivně zapojuje do třídění odpadu, ke kterému patří také sběrové aktivity. Sběr
starého papíru, sběr vršků z PET láhví,sběr baterií a drobného elektrozařízení.
„Čím dříve člověk začne získávat povědomí o nutnosti recyklace odpadů,
tím lépe pro životní prostředí a pro nás všechny.“
Naše škola se v dubnu 2009 zapojila do Školního recyklačního programu - RECYKLOHRANÍ organizovaný společnostmi
ASEKOL s.r.o., ECOBAT, s.r.o. a EKO-KOM, a.s.
„RECYKLOHRANÍ“ je dlouhodobá ekologická hra, která si klade za cíl zvýšit povědomí o třídění odpadů u mladé generace
a také zajistit recyklaci drobných vysloužilých elektrozařízení a baterií v co nejvyšší míře.
Recyklohraní je rozděleno na sběrovou a vzdělávací část. Školy zapojené do projektu získávají za sběr použitých baterií a drobných elektrozařízení do připravených nádob body, které ve speciálním internetovém obchodě smění za zajímavé odměny z připraveného katalogu. Další body získáváme správným zodpovězením otázek, případně splněním dalších úkolů týkajících se odpadové
problematiky.
Také Vy, naši spoluobčané se můžete do Recyklohraní zapojit. Máte-li doma vybité baterie či vysloužilé drobné elektrospotřebiče, odevzdejte je v naší škole. Zajistíte tak jejich recyklaci a našim dětem pomůžete získat body na nákup odměn.
Daniela Kašpárková

Výuka plavání

Beseda s policií ČR
Záhorovice

Zimní vycházka s přikrmováním zvěře

Dopravní soutěž ŠD
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Tvořivé hry v lese

Sportovní olympiáda

Každá škola má svůj konec, jako měla začátek…

Prvňáčci

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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HALAMČÁKOVÁ Ludmila
HRADSKÝ Vendelín
HUBOCKÁ Adéla
HUBOCKÝ Lubor
KRAMÁŘOVÁ Dominika
KRATĚNOVÁ Tereza
STRUHELKA Tomáš
ŠTĚPÁNÍK Martin
ZETKA Lukáš

Páťáci

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hamalčíková Klára
Hamalčíková Lucie
Hladiš Dominik
Hřib Michal
Jančář Josef
Kramář Marek
Kubáňová Eliška
Michalčík Tomáš
Tesařík Lukáš
Valíčková Eliška

Záhorovice

Vážení občané !
Rok s rokem se nám opět sešel a dovolte mně, abych vás
seznámil s činností SDH Záhorovice za letošní rok.
Letošní rok byl pro nás opět celkem petrý. V měsíci květnu jsme uspořádali dětské závody v požárním sportu O pohár
starosty SDH Záhorovic. Ty proběhly na školním hřišti. Taktéž
v tomto měsíci se naše cvičící jednotka zúčastnila okrskové soutěže v požárním sportu v Šumicích.
V měsíci červnu se měla uskutečnit taneční zábava se skupinou Generace, bohužel nás zklamalo počasí a tato akce byla
odvolána. Taktéž v tomto měsíci jsme se zúčastnili oslav 115.
výročí založení SDH Šumice.
V črvenci se uskutečnila taneční zábava se skupinou Street
69. Tento měsíc jsme také oslavili 60. výročí založení SDH Nezdenice, kde proběhlo námětové cvičení za podpory všech jednotek našeho okrsku.
Začátkem měsíce proběhly na školním hřišti noční dětské
závody v požárním sportu.
V říjnu se konal branný závod pro naši mládež po okolní přírodě, který jsme zabezpečovali.
Taktéž nesmím zapomenout na naše nejstarší hasiče. V měsíci dubnu se setkali zasloužilí členové našeho okrsku u malého

posezení v naší hasičské zbrojnici. Velmi se jim u nás líbilo. Výsledkem tohoto setkání bylo, že nás navštívil okresní starosta
hasičských sborů, bratr Holásek a předseda klubu zasloužilých
hasičů, bratr Dvořáček. Na základě této návštěvy a spokojenosti
všech účastníků jsme obdrželi děkovný diplom od okresního SH
ČMS a diplom Aktív Zasloužilých hasičů a funkcionářů Zlínského kraje.
Chci také poblahopřát našim jubilantům - bratrovi Felixi Gřundělovi, který letos oslavil 85. narozeniny, a bratru Ol.
Mazáčovi st. k jeho 70. narozeninám. Všechno nejlepší a hodně
zdraví.
Rovněž musím vzpomenout na našeho zesnulého bratra Ing.
Josefa Ondruška, který nás opustil v měsíci dubnu. Je to pro
naši organizaci velká ztáta, a proto si myslím, že na takové členy budeme dlouho vzpomínat s úctou.
Toto je krátká bilance akcí hasičského sboru Záhorovice za
rok 2009. Na závěr chci poděkovat našim členům, počínaje dětmi a zasloužilými konče, za vykonanou a obětavou práci v uplynulém roce a popřát všem spoluobčanům hodně štěsí, zdraví
a úspěchů v novém roce 2010.
starosta SDH Jiří Chytrý

Vážení občané,
rád bych Vás seznámil s průběhem letošního roku našich mladých hasičů. Stejně jako v loni i letos se naši mladí žáci nepřihlásili
do VC, ale přesto jsme se zúčastnili mnoha soutěží. Nový rok jsme odstartovali valnou hromadou konanou v naší hasičské zbrojnici.
Měsíc březen nám přinesl 5 odznaků odbornosti. Sezonu jsme zahájili o měsíc později v Krhově, kde jsme získali 1. místo. V květnu
a červnu jsme se zúčastnili několika soutěží, například v Záhorovicích, okresního kola hry Plamen ve Vlčnově, okrskové soutěže
v Šumicích , kde jsme se umístili na 2. místě a také soutěže ve Strání, kde jsme si vybojovali 1. místo. Dále soutěže O pohár starosty
OSH Uh. Hradiště - zde jsme zabojovali a získali putovní pohár.
Na podzim nás nejdříve čekaly noční závody konané v Záhorovicích. V tomtéž měsíci jsme se umístili na 9. místě v krajské soutěži “O putovní pohár ředitelky HZS Zlínského kraje“ v Bezměrově u Kroměříže. V říjnu jsme ukončili sezonu branným závodem
uskutečněným v Záhorovicích.
V zimních měsících se jako každý rok scházíme v naší klubovně, kde si soustavně prohlubujeme své znalosti a schopnosti a připravujeme se tak na následující rok.
Mé poděkování patří jak sponzorům, tak žákům, rodičům, členům sboru a všem příznivcům tohoto sportu, kteří naši činnost
podporují.
Na závěr bych Vám chtěl popřát příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné zahájení nového roku.
Radim Šašinka, vedoucí MH

Záhorovice
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Vážení spoluobčané,
opět přichází konec kalendářního roku a s ním i jeho hodnocení.
Na počátku roku 2009 TJ Záhorovice uspořádala již tradiční
průvod masek, který měl u občanů dobrou odezvu.
Jarní sezona 2009 probíhala u oddílu mužů spíše jako „povinné dohrávání sezony“, jelikož “ kluci“
ztratili zapálení pro hru po zpackaném podzimu 2008. Na
tento půlrok jsme museli rychle zapomenout a soustředit se na
následující podzim 2009.
Mužstvo přípravky se neustále zlepšovalo a již na jaře hrálo
vyrovnané zápasy se soupeři zvučnějších jmen.
Měsíc srpen byl ve znamení hodových slavností. Celý areál
škonlního hřiště i jeho okolí bylo pořadateli vzorně připraveno.
Velký zásah však udělalo počasí, kdy sobotní „průtrž mračen“
zhatila konání koncertu se skupinou Argema, na který se všichni moc těšili. Ale jinak byl celý průběh hodových slavností hodnocen
kladně.
Touto cestou bychom chtěli ještě jednou poděkovat všem sponzorům a pořadatelům, kteří pomohli zajistit jejich zdárný průběh.
Podzimní soutěž mužů i přípravky obě mužstva zvládla velmi dobře. Doufáme, že nám tato forma vydrží i pro jarní odvety.
Na závěr bychom chtěli všem občanům a fandům popřát příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku 2010 hodně zdraví, štěstí a osobní pohody.
Za výbor TJ Andrlík Miroslav

Podzimní část sezony 2009/2010
Mužstvo fotbalistů Záhorovic nastoupilo do nové sezony
2009/2010 ve znatelně posílené sestavě oproti předchozí. Posílení po nevydařené sezoně 2008/2009 bylo opravdu nutné. Do
mužstva vedeného trenérem Mirkem Andrlíkem a vedoucím
mužstva Jiřím Gřundělem st. přišli noví hráči, a to Jiří Gřunděl
ml. – návrat z hostování v Bojkovicích, David Šuránek – hostování v Hluku, Michal Dufka – hostování v Hluku, David Žajdlík – hostování v Ostrožské Lhotě, Petr Janíček – hostování
v Šumicích.

Kádr TJ Záhorovice
Brankáři: Vít Struhelka, Tomáš Andrlík, Martin Polách
Obránci: David Šuránek, Jiří Gřunděl, Petr Janíček, Petr
Dvořák, David Ondrušek, Josef Přerovský
Záložníci: Radim Šust, Jiří Jál, Richard Michalčík, Marek
Surý, Igor Polanský, Michal Dufka, Lukáš Klesnil, Roman Michalčík, Zimčík Lubomír
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Útočníci: Svatopluk Žajdlík, Zdeněk Hamšík, Viktor Šabršula, Jakub Polách
Mužstvo během letní přípravy sehrálo několik přípravných
zápasů se střídavými výsledky a kolísavými výkony. Asi svůj nejlepší výkon mužstvo podalo v přípravném utkání proti Hornímu
Němčí, kdy byli naši fotbalisté týmu Horní Němčí vyrovnaným
soupeřem a podlehli až po boji. Naproti tomu je nutno vzpomenout nepříliš vydařený turnaj v Přečkovicích, kdy se našemu
mužstvu sice podařilo získat třetí místo, ale hra a především přístup hráčů určitě nebyl nejlepší..
Do nové sezony naši hráči vstupovali s vysokými ambicemi,
nicméně rovněž i obavami. První ostrou prověrkou byl pohárový
zápas s Bystřicí pod Lopeníkem. Naprosto odevzdaného soupeře naši hráči porazili 4:0, i když výkon nebyl optimální. Dalším
soupeřem bylo mužstvo Nivnice, které postoupilo do okresního
přeboru. Naši hráči podali nejlepší výkon sezony a po bojovném
výkonu porazili Nivnici 2:1.
Záhorovice

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT •
Následoval pak již první mistrovský zápas, a to s týmem Suché Lozi. Záhorovjané zápas zvládli a porazili nebezpečného
soupeře na jejich hřišti 3:1. Nicméně zápas byl naplněn nervozitou a nesl všechny znaky prvního mistrovského zápasu.
Další zápas byl s Rudicemi, soupeř byl velmi slabý a jeho
umístění na posledním místě po podzimní části je toho jen důkazem. Záhorovjané porazili soupeře 4:1.
Na hody naši hráči přivítali mužstvo St. Hrozenkova, s obávaným kanonýrem Luptákem. Zápas velmi dobré úrovně skončil výhrou Záhorovic 3:1.
V dalším kole zavítal na hřiště Záhorovic nebezpečný soupeř

z Komně. Bojovný zápas slušné úrovně rozhodla chyba brankáře hostů a domácí tak vyhráli 1:0.
Zápas na Žítkové odehráli Záhorovjané, díky četným fanouškům, v podstatě v domácím prostředí a vyhráli 2:0.
V zápase s Přečkovicemi ukázalo naše mužstvo svou morální
sílu a přes prohru 0:2 v poločase dokázalo dovést utkání do
úspěšného konce a vyhrálo 4:2.
Na horké půdě ve Strání s místním B týmem přijelo Záhorovjany povzbudit velké množství fanoušků. Fotbalisté Záhorovic
podali velmi disciplinovaný a takticky vyspělý výkon a porazili
soupeře 3:1.
Následoval domácí zápas s Uherským Ostrohem B. Tým
Uherského Ostrohu přijel posílen několika hráči A týmu a mís-

ty byl fotbalově lepší. Nicméně na domácí fotbalisty to nestačilo
a ti po dobrém výkonu zvítězili 3:0.
Bohužel v dalším kole čekalo Záhorovjany nepříjemné překvapení. Přes řadu šancí hosté nedokázali zvítězit a jen remizovali 0:0.
Hráči Záhorovic, alespoň výsledkově, napravili své selhání
v zápase s Podolím B, kdy naprosto odevzdaného soupeře porazili 10:1.
V dalším kole hráči Záhorovic odjížděli k „ zápasu podzimu“ na
hřiště týmu Ostrožská Nová Ves B. Domácí tým prokázal své nesporné fotbalové kvality a v zápase vynikající úrovně zvítězil 1:0.
V posledním podzimním kole
po divokém začátku Záhorovjané porazili odevzdaný tým Boršic
B 8:1.
A v předehrávaném prvním
jarním kole porazili nebezpečného soupeře ze Suché Lozi 9:1.
Jarní část sezony začínají fotbalisté Záhorovic na půdě týmu
z Rudic, následně pak zajíždějí
do St. Hrozenkova a Komně.
Po podzimní části je třeba vyzvednout Tomáše Andrlíka, který
svými jistými zákroky mužstvo
několikrát výrazně podržel.
Obrana se díky Petru Janíčkovi stala takřka nepropustnou
(inkasovala jako druhá nejméně
branek). Velmi dobrým výkonem
se rovněž prezentovali David Šuránek, Petr Dvořák, Jiří Gřunděl
a na počátku sezony i David Ondrušek.
V záloze hrál prim Richard Michalčík, který svou bojovností
přinesl do hry dravost a stal se nejlepším střelcem týmu. Velmi
dobře mu sekundovali defenzivně naladění Michal Dufka a Marek Surý. Po počátečním hledání našel velmi skvělou formu Radim Šust a v některých zápasech i Jiří Jál. Lukáš Klesnil většinou
předváděl vynikající výkony, bohužel jej místy potkaly výkyvy
formy. Ale závěr sezony jej zastihl opět ve výborné formě.
V útoku se dařilo Zdeňku Hamšíkovi, který svou dravostí
a přímočarostí dělal soupeři velké problémy. Naopak trochu se
potýkal s formou Viktor Šabršula, nicméně po přesunutí do zálohy dokázal dát hře myšlenku a kreativitu. Svatopluk Žajdlík se
velmi snažil, dokonce vstřelil branku, nicméně bylo vidět, že po
zranění mu chybí delší herní praxe.
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Naši nejmladší fotbalisté

OS-PB přípravek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Záhorovice
Bánov
Uh.Brod B
Korytná
Havřice
Prakšice
Slavkov
Hradčovice

11
11
10
10
11
11
11
11

9
7
7
6
5
5
1
0

celkem
1 1 75: 31
1 3 79: 44
1 2 40: 25
1 3 43: 31
0 6 49: 35
0 6 46: 44
1 9 19: 90
1 10 18: 69

28
22
22
19
15
15
4
1

V polovině soutěže ročník 2009/2010 se přípravka
umístila na historicky nejlepším prvním místě, neboť
pokořila týmy jako Spartak Uherský Brod,TJ Prakšice
a věčného rivala ,fotbalisty Bánova. Největší zásluhu na
tomto výsledku mají především hráči jak ze Záhorovic,tak
sousedních Nezdenic, dále Bánova a Bzové.Nesmíme ale
zapomenout také na novou trenérskou dvojici a v neposlední řadě na ochotu rodičů a všech přátel fotbalu,kteří se
na tomto, pro naše obce fantastickém výsledku , podíleli.
Od 13.1.2010 /to je středa/ v 15 30hod. začínáme s novým tréninkovým cyklem v hale v Nezdenicích. Tímto zveme nové adepty-adeptky,kteří mají zájem rozvíjet fotbalovou činnost v našich obcích. (Nábor nových fotbalistů
každou středu v hale v Nezdenicích).

5
4
4
6
4
7
6
7

3
4
3
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1
0
0
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1
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doma
1 34: 26 10
0 22: 10 12
1 24: 10 9
2 26: 16 12
1 24: 2 9
2 38: 17 15
4 14: 48 4
6 14: 44 1
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6
4
7
4
5
4
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3
4
2
2
0
0
0

0
1
1
1
0
0
0
0

venku
0 41: 5 18
3 57: 34 10
1 14: 14 13
1 17: 15 7
5 25: 33 6
4 8: 27 0
5 5: 42 0
4 4: 25 0

Nejlepší střelci OS Přípr. B
2Dvořák
David
Záhorovice P
3Kolínek
Martin
Záhorovice P
4Pavlis
Michal
Záhorovice P
11Hřib
Daniel
Záhorovice P
16Andrlíková Kateřina Záhorovice P
16Dvořák
Cyril
Záhorovice P

44
35
15+
12+
14
2
-71
-51

14
13
11
5
4
4

Sestava:
Pavlis Michael, Kolínek Martin,Hřib Daniel,Pokorný David,Dvořák Cyril,Dvořák David,Andrlíková Katka,Andrlík Tomáš,Struhelka Adam, Honza,Valíček Matěj,Hamada David,Jančář Petr,Formánek Ondra.Trenéři: Kubáň Jenda,Přerovský Josef
Vedoucí mužstva: Valíček Radim
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Kateřina Kočicová
Už několik let vystavuji psy z naší
chovatelské stanice „Z Karpatského
lesa“ – plemeno beagle. Zúčastnila jsem
se několika soutěží s mezinárodní účastí
v Trenčíně, v Opavě, v Nitře, v Senci a ve
Šlapanicích a vždy s umístěním do třetího
místa.
Největší úspěch jsem zaznamenala letos se svým psem Ob-la-di´s Stupid Like
Otto, když jsme na červnové výstavě Slovakia Grand Prix v Nitře vyběhali Vítěze
mladých ( CAJC) a následně i titul BOS
( nejlepší pes plemene ). Stejně tak si cením i lednového úspěchu na MV Trenčín
s maďarskou ohařkou mé kamarádky,
když díky mému vedení získala titul výborná 2, res.CAC a splnila tak podmínky
pro chovnost.

Monika Krčová
Ke koním jsem se dostala asi před 8
lety. Začínala jsem jako asi každý prací
kolem koní a za odměnu jsem se mohla
svézt. Postupem času jsem začala objevovat krásu
dostihů. V roce 2007 jsem si udělala licenci jezdce amatéra v Praze ve Velké Chuchli, ale dostihy
jsem začala jezdit teprve letos. Zúčastnila jsem se
dostihů v Česku, na Slovensku, v Rakousku a v
Itálii. Můj největší úspěch byl v Brně, kde jsem
byla v neregistrovaném dostihu 2. a ve Vídni, kde
jsem se umístila na 5. místě.
Ráda také vzpomínám na můj italský start, i
když nedopadl podle mých představ.
Do budoucna bych se chtěla stále zlepšovat a
zažít pocit proběhnout cílem jako první ...
Monika Krčová

Záhorovice
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Jiří Ondrušek

Ve dnech 28. 7. - 8. 8. 2009 se ve finském Lahti uskutečnilo Mistrovství světa v atletice veteránů (WMA).
Tohoto mistrovství se zúčastnil i pan Jiří Ondrušek,
startoval v desetiboji.
Obsadil 21. místo.
Snímek je z běhu na 400 m.

Lucka Koudelová
Lucka Koudelová navštěvuje oddíl Slovácké Slavie v Uh. Hradišti již
osmý rok.
Letos přestupuje ze žákovské kategorie do dorostenecké a zároveň
přechází z centra talentované mládeže v Otrokovicích pod Olymp
Praha.
Příznivci atletiky se o
jejích vynikajících výsledcích mohou dočíst nejen v
novinách, ale i na internetu, ze kterého jsme vybrali
následující článek.
Koudelová královnou
žákovského šampionátu
Olomouc hostila boje o
tituly kategorie do 15 let.
Lucie Koudelová kromě tří
titulů změnila ve dvou disciplínách rekord mistrovství a na 200 m překážek
vylepšila dokonce vlastní
republikové maximum.
Talentovaná atletka z
Uherského Hradiště Lucie
Koudelová doslova řádila
na mistrovství ČR žactva,
které se konalo v Olomouci. Vedle svých překážkářských domén na 100 a 200 metrů přidala i titul
na hladkých 150 m.
Lucie Koudelová

Užovka stromová – had hospodáříček
Mojmír Vlašín
Málokterý region se může pochlubit takovou vzácností. Pouze na třech místech v ČR žije vzácná , kriticky ohrožená užovka
stromová. Setkat se s ní můžete v Poohří , v Podyjí a v Bílých
Karpatech. Požívá ochrany nejen v České republice, ale je chráněná i směrnicí Evropské unie.
Užovka stromová hrála velkou roli v mytologii. Podle pověsti
roku 293 př. n. l. zasáhla starověký Řím velká epidemie neznámé nemoci. Zahnal ji římský bůh lékařství Aesculap, který přišel
právě v podobě tohoto hada. Římané užovkám z vděčnosti postavili chrámy a začali je v nich chovat. Aesculapova hůl s jednou
či dvěma ovinutými užovkami je od těch dob symbolem lékařů
i farmaceutů. V některých oblastech se věří, že tento had přináší
štěstí tomu domu, kde se usadí. Říká se mu had hospodáříček.
Výskyt této užovky na Moravě navazuje na karpatská pohoří
na Slovensku. Například v oblasti Žítková se rozprostírají sečením udržované louky s prameništními mokřady a minerální
prameny. Užovka stromová zde byla potvrzena roku 1984 vůbec poprvé v Bílých Karpatech. Také na jiných místech mnoho
starousedlíků, ale i chalupářů tuto užovku zná a nijak se jí neobávají, dokonce o ni i pečují. Bez jejich znalostí ji v takových
místech neobjeví ani zkušený zoolog.
Pro existenci populace těchto užovek je nezbytné místo ke
kladení vajec. Původně k tomuto účelu využívaly především
stromové dutiny vyplněné trouchem, v současné době jsou jako
líhniště vajíček často vyhledávány kupy tlejícího materiálu (např.
hnojiště, komposty). Důležitou součástí biotopu je i vhodné zimoviště. Někdy tak bývají využívána i místa, kde jsou v letním
období kladena vajíčka, jindy zimují ve starých sklepích, skalních štěrbinách apod.
„Stromovky“ sleduji ve spolupráci se Správou CHKO Bílé
Karpaty už od roku 1984, kdy se mi podařilo poprvé průkazně
doložit jejich výskyt na moravské straně. Za ta léta jsem shromáždil celou řadu údajů, ale pořád ještě spousta inforamcí chy18

bí. Nyní je jasné, že tento had je přítomen ve Zlínském kraji
i mimo hranice CHKO. Pomozte mi ho hledat! Ptáte se jak?
Pomůže mi každý údaj s fotografii hada, označený datem a místem. V dnešní době elektronických medií je nejlepší digitální
foto poslat e-mailem. Pokud naleznete svlečku hada ( takovou
tu košilku, kterou hadi několikrát ročně svlékají), pošlete mi ji
i s datem a místem nálezu klasikou poštou.
Za jakékoliv spolehlivé informace předem děkuji.
(Ekologický institut Veronica,
Panská 9, 602 00 Brno, 542 422 755, mojmir.vlasin@veronica.cz)
Záhorovice

Bartolomějské hody

Záhorovské hody pořádané ke cti a slávě patrona naší obce
- svatého Bartoloměje- uspořádali letos o čtvrtém srpnovém víkendu sportovci a oddíl kopané.
Na páteční, sobotní a nedělní večer připravovali taneční zábavy s rockovými skupinami. Sobotní zábava s Argemou byla
narušena vytrvalým deštěm.
Návštěvníci zde využili k posezení velkého stanu, který byl
k tomuto účelu postaven vedle taneční plochy. Díky nedělnímu
slunečnému počasí byla hodová mše svatá hojně navštívena. Celebroval ji P. Pavel Hödl, který měl před třemi lety primiční mši
svatou.
Hodovou mši i následnou velkou hodovou tombolu doprovázela dechová hudba Záhorovjané a tah tomboly proběhl v novém moderátorském obsazení.
K hodovému vyžití bylo možno navštívit tradiční pouťové
atrakce, zakoupit dárkové zboží v přilehlých stáncích, prohlédnout si kapli svatého Bartoloměje, zhlédnout fotbalové utkání
na hřišti v Lánech, zajít na procházku ke kyselce kolem nového
víceúčlového hřiště, či si posedět u piva nebo skvělých míchaných nápojů v některé ze záhorovských hospůdek, ...
Vít Bosák

Záhorovice
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Události v obci
Stavění máje

Oprava ve Štibračkách

Pořezaný máj

Střelecké závody
20

Hrkači
Záhorovice

Masopustní veselí

Otevírání víceúčelového hřiště a oslava osvobození obce

Záhorovice
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Naši noví občánci
Tomáš Kafka
David Kubáník
Matěj Špičák
Patrik Jabůrek
Sofie Stejskalová

Linda Judasová
Sebastien Michalčík
Rafael Gabriel Platzl
Vojtěch Waclawik
Matyáš Charvát

Odešli z našich řad
Foltýn Jiří
Matějík Josef
Maňasová Jana
Ondrušek Josef
Šašinka Ludvík
Smáková Oľga

Slivková Božena
Koudelová Vlastimila
Minarčík Zdeněk
Šašinková Anna
Marečková Marie
Ondrušková Marie

Jubilanti
70 let

80 let

Kašpárková Zdena
Valíček Josef
Valáškovová Marie
Mazáč Oldřich
Ondrušek Josef
Pavlacká Anna
Hamšík Miroslav
Šašinková Vlasta
Šašinková Ludmila
Hradský František
Ondrušek Josef

75 let
Koudelová Zdeňka
Matějíková Františka
Ondrůšková Marie
Bosáková Maria
Hamšík Josef
Šašinka Jindřich

Lucký Bořivoj
Jančařík Ludvík
Marečková Marie
Rešeliánová Zdeňka
Korvasová Emílie

85 let
Chromková Božena
Jančářová Jarmila
Koudela Miloslav
Milička Ladislav
Vlčková Miloslava
Mastešová Helena
Gřunděl Felix
Bosáková Marie
Mazáč Stanislav
Polanská Božena

86 let
Hamadová Františka
Zemek Jan
Mareček Josef

87 let
Hamšík Antonín
Marečková Emílie
Zavadilík Rudolf
Králíková Božena

Stav obyvatel k 1.1. 2009
1074
narození
10
úmrtí
- 12
přihlášeni k TP
28
odlášeni z TP
- 14
----------------------------------------------Stav obyvatel k 31.10.2009
1086

Pokud nemáte zájem o zveřejnění ve společenské kronice, sdělte toto
na Obecním úřadě v Záhorovicích nebo telefonicky na číslech 572691004 , 572691020.

Záhorovice dnes - vydává Obecní úřad Záhorovice. Reg. číslo 371102491. Náklad 450 ks.
Sazba, osvit a tisk JOKER spol. s. r. o. Masarykovo nám. 35, Uherské Hradiště, tel. : 572 551 155. Vychází jednou v roce.
Záhorovice
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70 let
Ročník 1939
Miroslav
Hamšík,
Josef Ondrušek, František Hradský, Josef Ondrušek, Josef Valíček,
Oldřich Mazáč, Zdeněk
Prachař, Vojtěch Hamšík, Marie Valášková,
Vlasta Šašinková, Anna
Pavlacká, Jaroslava Kožíšková, Jana Kašpárková, Ludmila Šašinková,
Věra Krajčová,
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a
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85 let

Ročník 1924
Felix Gřunděl, Ladislav Milička, Miloslav Koudela, Stanislav
Mazáč, Marie Bosáková (roz.Čubíková), Božena Polanská (roz.
Kratěnová), Jarmila Jančářová
(roz.Grajová), Božena Hurdová
(roz.Šašinková), Ludmila Nezdařilová (roz.Bulejková)

50 let

60 let
Ročník 1949
Anna Veselá (roz.Škubníková), Zdena Moučková (roz.Zemková), Vladimíra Hradská (roz. Koudelová), Hana Tomková
(roz.Krejčí), Marie Ondřejová (roz. Prná), Jiřina Ondrůšková,
Marie Krayzlová (roz.Mičová), Alena Zálešáková (roz.Valíčková), Zdena Valíčková (roz.Valíčková), Antonín Ondrušek,
Zdeněk Ondrušek, Ladislav Heča, Jan Gruna, Josef Janča, Jiří
Bosák, Pavel Skočovský, Miroslav Nerada, Miloslav Dvořák
24

Ročník 1959 /1958/
Miroslav Matějík, Jiří Bosák,Josef Indrášek, Milan Ondrušek,
Miroslav Ondrůšek, Jiří Milička, Pavel Milička, Věra Hladišová (roz.
Jančářová), Ilona Matyášová (roz.Koudelová), Jiřina Datinská (roz.
Janotová), Marie Husárová (roz.Šašinková), Hana Urbánková (roz.
Ráčková), Jana Judasová (roz.Zachová), Vladimíra Juřenová (roz.Žilová), Anna Valachová (roz.Hasoňová), Nataša Vitulová (roz.Grajová), Marie Marečková, Marta Prajzová (roz.Kratěnová)
Záhorovice

