Prosinec 2010

ROČNÍK XVI.

Vážení a milí spoluobčané,
až u Vás doma zazvoní zvonky a oznámí příchod Vánoc, zapomeňte na všechny starosti a prožijte
je ve štěstí a radosti. Přeji Vám, abyste nelezli v jablíčku nádhernou hvězdičku a abyste napořád
byli s těmi, co Vás mají rádi.
V novém roce ať Vás provází zdraví, láska a porozumění.
Jana Šašinková, starostka obce

Vážení spoluobčané,
události roku 2010 vstoupí za několik málo dní do historie, stejně jako další čtyřleté volební období, které rovněž tímto rokem končí.
Závěr roku je vždy příležitostí k bilancování.
Dříve než k tomuto přistoupíme, dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem ostatních členů zastupitelstva obce poděkovala za Vaši
důvěru, kterou jste nám v letošních komunálních volbách, jež se konaly ve dnech 15. – 16. října, svými hlasy vyslovili. Tato skutečnost je pro
nás více než zavazující a my se budeme snažit ji nezklamat.
Vyhodnocení volebního období 2006-2010
Jak již bylo několikráte zmiňováno, obec musí ze svých příjmů (daňové příjmy dosahují v průměru ročně Kč 8,000.000,-)
nejdříve vykrýt každoroční běžné výdaje (tyto činí v průměru
ročně Kč 5,800.000,-) související s chodem obecního úřadu,
s úhradou provozu mateřské školy a školní jídelny, základní školy a také s úhradou neinvestičních nákladů za žáky dojíždějící
do Základní školy Bojkovice, s opravami a provozem veřejného osvětlení, rozhlasu a kabelové televize, s činností zásahové
jednotky, s opravami místních komunikací a jejich zimní údržbou, s údržbou veřejné zeleně, provozem knihovny, svozem
komunálního a nebezpečného odpadu a teprve zbylé finanční
prostředky, tj. rozdíl mezi daňovými příjmy a běžnými výdaji navýšený o nedaňové příjmy (průměrně ve výši Kč 2,800.000,--)
může obec využít na realizaci neinvestičních a investičních akcí.
Je třeba podotknout, že za hodnocené období obec získala na
dotacích Kč 2,929.160,- a důležité je, že není zatížena žádnou
půjčkou či úvěrem.
Rekapitulace nákladů vynaložených na neinvestiční a investiční akce

rok

Náklady
neinvestiční akce

Náklady
investiční akce

Náklady celkem

2007

2,117.030,--

214.351,--

2,331.381,--

2008

5,100.018,--

289.115,--

5,389.133,--

2009

1,017.176,--

5,442.405,--

6,459.581,--

2010

1,194.000,--

150.000,--

1,344.000,--

Celkem

9,428.224,--

6,095.871,--

15,524.095,--

O jednotlivých akcích jste byli, vážení občané, každoročně
informováni podrobně ve zpravodaji, ale přesto bych ráda z nich
znovu zmínila ty finančně nejnáročnější: vybudování víceúčelového hřiště v hodnotě Kč 2,993.284,-, opravu mostů v Lánech
a u hasičské zbrojnice v částce Kč 1,471.374,-, dokončení oprav
chodníků podél hlavní silnice, které navázaly na započaté opravy v r. 2004 a 2005, v celkové výši Kč 3,800.000,-, úpravu kyselky
ve výši Kč 444.902,-, vybudování dětského hřiště v hodnotě Kč
210.428,-, opravu autobusových zastávek včetně k nim přilehlých chodníků Kč 521.727.-, nákup techniky pro zimní údržbu
a údržbu veřejné zeleně v částce Kč 987.438,-, opravu chodníku
v Nádražní ulici v částce Kč 659.830,-- a demolici Švehlíkovce za
Kč 819.000,-. Za velmi důležité považuji zmínit, že na zasedání zastupitelstva obce dne 12.8.2010 byl schválen nový směrný
územní plán obce, jehož zpracování probíhalo ve třech etapách
a bylo zahájeno již v r. 2006. Celkem vynaložené náklady na
jeho zpracování činily Kč 568.207,-. Směrný územní plán bude
základním dokumentem, jímž se bude řídit další výstavba v obci.
A nyní podrobně k akcím, které byly realizovány v průběhu
r. 2010.
• Dokončení opravy chodníků kolem silnice II/495
V rámci této neinvestiční akce zbývalo dokončit úsek od
Bánovské uličky po chodník do
Nezdenic na dolním konci. Celkové náklady vynaložené
na dokončení představuje částka Kč 710.823,--.
• Výměna oken v základní škole za okna plastová
Vzhledem k havarijnímu stavu oken na záchodcích a na
chodbách k záchodkům v obou patrech základní školy
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•

•

•

•

byla provedena jejich výměna za okna platová. Celkové
náklady dosáhly částky Kč 138.845,-.
Výměna oken v místnosti na školním hřišti za okna plastová
Současně s výměnou oken v základní škole byla provedena i výměna dvou oken v místnosti na školním hřišti
– náklady Kč 25.374,-.
Nákup postřikovače
V letošním byl zakoupen postřikovač, který bude dalším
přídavným zařízením za traktor, v hodnotě Kč 52.740,-.
Drcení zbouraného materiálu ze Švehlíkovce
Bylo provedeno podrcení bouraného materiálu ze Švehlíkovce v částce Kč 132.288,-. Tento
Materiál bude využit v příštím roce na úpravu terénu cesty vedoucí kolem Olšavy.
Nákup ledničky do školní jídelny
Do školní jídelny při mateřské škole byla zakoupena nová
lednička v hodnotě Kč 39.000,--.

Z pohledu Programu rozvoje obce Záhorovice ve volebním
období 2006-2010, který byl schválen na zasedání zastupitelstva
dne 14.12.2006, můžeme říci, že se podařila splnit většina vytýčených úkolů. K těm nesplněným nebo jen částečně splněným
patří:
- projekt pro vydání územního rozhodnutí napojení kanalizace na ČOV v Uherském Brodě byl zpracován. Vzhledem k tomu, že byl stanoven definitivní termín obcí spojený s jejich odkanalizováním, tímto je rok 2015, bude
v tomto volebním období pokračováno ve zpracování
podkladů pro získání územního rozhodnutí k výstavbě
a na základě tohoto bude pokračováno ve zpracování
projektu pro stavební povolení.
- vybudování točny či parkoviště v části Lány je úkol, který
nemohl být doposud zrealizován, neboť povolení výstavby
odviselo od zapracování do směrného územního plánu,
který byl, jak jsem již zmiňovala v předešlé části článku,
schválen zastupitelstvem. Takže ve stávajícím období se
bude muset obec zaměřit na vykoupení pozemků k výstavbě točny, zpracování projektu a na samotnou realizaci, která si vyžádá nemalé finanční prostředky
- co se týká případného vykoupení prodejny průmyslového
zboží od Jednoty Uherský Ostroh, nepodařilo se dohodnout snížení kupní ceny na hodnotu, která by byla pro
obec přijatelná

Záhorovice

-

-

oprava a rozšíření místní komunikace spojnice Bánovská
ulička - hlavní silnice byl zpracován projekt, ale od realizace bylo zatím upuštěno, neboť středem ulice by měla
být budována nová kanalizace
komplexní oprava budovy prádelny a přebudování na
sklad obecního úřadu – tato akce nebyla realizována, protože obec má ke skladování pronajaty prostoru budovy \
Svazarmu
dále se nepodařilo provést úpravy areálu školního hřiště
a zabudování osvětlení přechodu pro chodce u základní
školy

-

-

Volby do Zastupitelstva obce Záhorovice
Termín konání 15. a 16. října 2010

Výsledek hlasování při volbách
do PS PČR
ve dnech 28. a 29. května 2010
v obci Záhorovice
Celkem oprávněných voličů
účast
počet vydaných úředních obálek
počet platných hlasů

851
64,2%
546
543

Strana

počet
hlasů

%

1)

ČSSD

149

27,3

2)

ODS

95

17,4

3)

KSČM

92

16,8

KDU-ČSL

56

10,2

Věci veřejné

56

10,2

6)

TOP 09

49

8,9

7)

Strana práv občanů
ZEMANOVCI

24

4,4

8)

Suverenita Jany Bobošíkové

8

1,5

9)

Dělnická strana sociální spravedlnosti

4

Strana zelených

3

Pirátská strana

3

Strana svobodných
občanů

2

Občané CZ

1

Pravý blok

1

4-5)

10-11)
12)
13-14)
Celkem

Záhorovice

nepodařilo se získat dotaci na výstavbu víceúčelové haly,
i když v průběhu tohoto volebního období byla žádost podávána celkem třikrát.
Vytýčené úkoly, které se nepodařilo zrealizovat, budou zapracovány spolu s dalšími do programu rozvoje obce pro další
volební období a budou realizovány postupně dle finančních
možností obce, které se v posledních dvou letech podstatně
snížily, protože došlo ke značnému propadu zejména daňových
příjmů do rozpočtu obce.
V závěru hodnocení bych chtěla poděkovat všem členům zastupitelstva obce za odvedenou velmi zodpovědnou práci. Velké
poděkování vyslovuji předsedům a členům jednotlivých komisí
a výborů zastupitelstva za jejich aktivní činnost, dětem, paním
ředitelkám a učitelkám mateřské a základní školy, složkám a to
hlavně TJ Sokol – oddíl kopané a SDH, členům zásahové jednotky obce a našim muzikantům z dechové hudby Záhorovjané
a Záhorovjánek a také našim občanům za jejich vstřícný přístup
při zajišťování kulturních akcí. Nejen mým přáním, ale i přáním
ostatních členů zastupitelstva obce je, aby tato spolupráce pokračovala na tak skvělé úrovni i v dalším volebním období.
K tomu, aby se nám práce dařila ku prospěchu nás všech,
je však zapotřebí, aby ze strany občanů byl větší zájem o dění
v obci, aby se zúčastňovali zasedání zastupitelstva, kde může být
vyřešena spousta záležitostí a může tak odpadnout neopodstatněná postranní kritika práce členů zastupitelstva obce.
Jana Šašinková, starostka

Celkový počet osob zapsaných do seznamu
857
Účast
52,04%
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
446
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
446

Zvolení členové zastupitelstva obce:
Volební strana č. 1
Komunistická strana Čech
a Moravy
Zdeněk Ondrušek
Oldřich Mazáč
Ludvík Šašinka
Volební strana č. 2
Křesťanská a demokratická
unie - Československá strana
lidová
Ing. Jana Šašinková
Ing. Pavel Milička
Ing. Milan Surovec
Ing. Jaromír Kročil
Ing. Jiří Milička
Ing. Jaroslav Šašinka

Výbory a komise:
výbor finanční
předseda Ing. Jaroslav Šašinka
výbor kontrolní
předseda p. Zdeněk Ondrušek
komise stavební
předseda Ing. Pavel Milička
komise školská a kulturní
předsedkyně Mgr. Božena Miličková
komise pro občanské záležitosti
předsedkyně Mgr. Jana Fialová
komise zemědělská, ekologická
předseda Ing. Jiří Milička

Ustavující zasedání nově zvoleného ZO se uskutečnilo
11. listopadu 2010v zasedací místnosti OÚ v Záhorovicích.
Starostkou obce byla zvolena Ing. Jana Šašinková,
místostarostou byl zvolen Ing. Milan Surovec.

3,3
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3

INFORMACE O PROVOZU KOMÍNŮ KOUŘOVODŮ A SPOTŘEBIČŮ PALIV
Sdružení revizních techniků komínů Zlínského kraje ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje a Krajským úřadem Zlínského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství upozorňuje majitele spotřebičů paliv napojených na
spalinovou cestu o změně právních předpisů týkajících se čistění,
kontroly a revize komínů / spalinové cesty/.
Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. ze dne 1.3.2010 - o podmínkách
požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů
paliv nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011 a zrušuje vyhlášku č.
111/1981 Sb., o čištění komínů.
V podmínkách požární bezpečnosti výše uvedeného nařízení
je mimo jiné uvedeno, že každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“) a spotřebiče
paliv nedocházelo ke vniku požáru. Aby při provozu spalinové
cesty a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru a úniku
spalin od připojených spotřebičů na tuhá, kapalná a plynná paliva
musí se provádět kontroly, čištění a revize spalinové cesty způsobem a ve lhůtách stanovených tímto nařízením vlády.
Revize spalinové cesty se provádí odborně způsobilou osobou,
která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví,
a která je zároveň
- revizním technikem komínů
- nebo specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů,
- nově pak revizním technikem spalinových cest
Revize spalinové cesty se provádí: a) před uvedením spalinové
cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína, b) při
změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
c) před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
d) po komínovém požáru,
e) při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.
O provedené revizi spalinové cesty vydá odborně způsobilá
osoba písemnou zprávu
(„Revizní zpráva spalinové cesty“).
Kontrola spalinové cesty se provádí odborně způsobilou osobou, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví nejméně 1 x ročně. O provedené kontrole vydá odborně
způsobilá osoba písemnou zprávu („Zpráva o provedení kontroly
spalinové cesty“).
Čistění spalinové cesty se provádí odborně způsobilou osobou, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví. O provedeném čistění spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu („Zpráva o čištění spalinové cesty“).
Oproti stávájící právní úpravě (vyhl. 111/1981 Sb.) je v nařízení vlády dána možnost provádět čistění spalinové cesty o jmenovitém výkonu do 50 kW svépomocí. Čištění spotřebiče na pevná
paliva do 50 kW svépomocí se provádí podle návodu výrobce za
podmínky, že budou prováděny kontroly spotřebiče odborně způsobilou osobou, a to nejméně 1 x ročně.
Upozorňujeme na skutečnost, že pokud právnická osoba
nebo podnikající fyzická osoba (netýká se fyzických osob) provádí čistění spalinové cesty svépomocí musí vést o provedeném
čistění záznamy, které následně předloží odborně způsobilé osobě při provádění kontroly spalinové cesty. Čištění spalinové cesty
se provádí zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných
znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.
U nepoužívaného komína, který je v ústí zabezpečen proti vnikání dešťové vody a je v místech připojení spotřebiče paliv řádně
označen tabulkou s nápisem „Mimo provoz“ nebo jiným vhodným způsobem, se kontrola a čištění neprovádí. Lhůty kontrol
a čištění spalinové cesty a spotřebiče paliv
- za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spo4

třebič paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce
- při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí
v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 6
měsíců,
- při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí
v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4
měsíců
Vzor zprávy o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty
ZPRÁVA
o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty*)
Číslo zprávy:
Datum vystavení zprávy: ...................................................................
Jméno, popřípadě jména, a příjmení odborně způsobilé osoby/
ﬁrma: ...................................................................................................
Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby: .....................................
IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele: ..................................
Název a sídlo právnické/podnikající fyzické osoby nebo jméno,
popřípadě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby, u které se
provádí kontrola anebo čištění spalinové cesty:
..............................................................................................................
Adresa kontrolovaného objektu: .....................................................
Datum provedení kontroly
anebo čištění spalinové cesty: ...........................................................
Speciﬁkace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola anebo čištění: ............................................................................................
Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:
..............................................................................................................
Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:
..............................................................................................................
Termín odstranění nedostatků: ........................................................
Podpis a razítko odborně způsobilé osoby......................................
*) Nehodící se škrtněte

Obdobná povinnost kontroly spalinových cest a účinnosti spalování již několik let vyplývá provozovatelů zdrojů znečišťování
ovzduší, které jsou využívány pro podnikatelskou činnost a mají
výkon v rozmezí 11-200 kW u kotlů spalujících plynná a kapalná
paliva a výkon 15-200 kW spalující tuhá paliva (zákon č. 86/2002
Sb., ochraně ovzduší, v platném znění). Vzhledem ke skutečnosti, že povinnost ze zákona o ovzduší má periodu 2 roky, lze obě
povinnosti sloučit s tím, že kontrola ověření účinnosti spalování
a kontrola spalovacích cest dle § 12 odst. 1 písm.f) zák. č. 86/2002
Sb. bude nahrazovat revizní správu pro daný rok, ve kterém byla
provedena a v mezidobí si provozovatel zajistí kontrolu dle nařízení vlády č. 91/2010.
Autorizované měření malých zdrojů znečistění ovzduší a kontrolu spalinových cest ve smyslu zákona.č.86/2002 Sb. v posledním znění provádí odborně způsobilá osoba, která má autorizaci
dle § 15 zákona č. 86/2002 Sb. vydanou Ministerstvem životního
prostředí ČR.
Spotřebiče napojené na spalinovou cestu, které nejsou pravidelně kontrolovány odborně způsobilou osobou kominíkem /
revizním technikem komínů/, nejenže znečisťují ovzduší, ale je
nutné si uvědomit, že při spalování nekvalitního paliva /mokré
dřevo, kaly nebo dokonce plasty / dochází k zadehtování spalinové cesty a následnému vznícení sazí, kdy při teplotě cca 1100 °C je
ohrožen majetek a zdraví spoluobčanů, kdy při netěsnosti nebo
pouhé pavučině u plynových spotřebičů v komínovém průduchu
může dojít k úniku spalin do místnosti a následné otravě osoby,
která se v místnosti nachází.
Seznam oprávněných a autorizovaných osob najdete na internetových stránkách www.kominici.info nebo na stránkách Ministerstva životního prostředí ČR.
Záhorovice

Děkujeme Vám všem, kdo zodpovědně třídíte odpad.
Vážení spoluobčané,
v předcházejících číslech zpravodaje jsme Vás nabádali k tomu, že
třídění odpadu má smysl. A tato teorie se díky Vám přenesla i do reality. Naše obec získala v rámci soutěže
pro města a obce Zlínského kraje „O
keramickou popelnici 2010“ 1. místo v kategorii obcí nad 500 obyvatel.
Za toto umístění jsme získali šek na
30.000,- Kč. Tato částka by měla být
zpětně využita v oblasti tříděného
sběru odpadů, proto se zastupitelstvo
obce rozhodlo, že budou zakoupeny
nové kontejnery pro ukládání tříděného odpadu, které budou umístěny
na stanovištích, kde je jejich počet
nedostačující.
Ještě jednou Vám touto cestou srdečně děkujeme a odměnou by Vám
mělo být, že díky třídění odpadu získá
naše obec v letošním roce do příjmů
částku Kč 170.000,-, což je částka za
posledních 8 let nejvyšší. Díky tomu,
že třídíme odpad stále více, ubývá
tento v popelnicích a to se promítá
do skutečnosti, že poplatek za svoz
odpadu pro r. 2011 by měl zůstat zachován na částce Kč 350,- za jednoho
občana, i když obec na každého bude
doplácet dle předběžných výpočtů
kolem 80,- Kč.
A ještě si Vás dovolím požádat,
abyste krabice od mléka, džusů, atd.
vkládali do kontejnerů na plast, nikoliv do kontejnerů na papír. Tímto
můžeme také zvýšit náš příjem za tříděný odpad.
A na závěr prosba – třiďme odpad
dál, protože to má opravdu smysl.

ZRUŠENÍ PRACOVIŠTĚ
STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY V BOJKOVICÍCH
Dnem 31. prosince 2010 bude zrušeno pracoviště státní sociální podpory v Bojkovicích.
Veškeré žádosti o dávky státní sociální podpory, které byly doposud
uplatňovány na pracovišti v Bojkovicích, budou převedeny na pracoviště
SSP v Uherském Brodě, ul. Boženy Němcové, č. 2535 (nový polyfunkční
dům nad Kulturním domem), kde bude nadále zajišťována jejich výplata.

Od 3.1.2011 bude každou středu od 13,00 – 17,00 hod
v budově Městského úřadu Bojkovice
vykonávat poradenskou službu

a sběr žádostí pracovnice SSP z Uherskéh o Brodu.

UPOZORNĚNÍ
Obecní úřad Záhorovice byl kontaktován
Integrovaným záchranným systémem Zlínského
kraje v souvislosti s upozorněním občanů na nutnost označení rodinných domů čísly popisnými,
což je dáno zákonem. V případě, že toto nebude
splněno, může být majitel rodinného domu pokutován až do výše Kč 10.000,--.

Kontakt na Policii ČR,
oddělení Bojkovice

Věříme, že tato systémová úprava nezpůsobí komplikace
žádnému z našich žadatelů.

Telefon na služebnu v pracovní dny
v době 7.00-15.00 hod.
č. 974 678 830

Věra Voráčová, vedoucí odboru státní sociální podpory
Úřad práce v Uherském Hradišti

Mobilní telefon – stálá dostupnost
č. 725 292 442

Záhorovice

5

MATEŘSKÁ ŠKOLA V LOŇSKÉM ŠKOLNÍM ROCE 2009 - 2010
Přehled akcí které proběhly během školního roku:
Září:

Divadlo ,,Perníková chaloupka ‚‘ DK Bojkovice
Canisterapie I.- ukázka se psem na dvoře MŠ

Říjen:

Zahájení Čiperek - po provozu MŠ
Divadelní představení „ O drakovi‚‘ - DK v Uherském Brodě

Prosinec:

Mikulášské nadělování v mateřské škole
Vánoční besídka u stromečku s dárky pro děti

Leden:

Návštěva dětí ze třídy Sluníček v Základní škole
- prohlídka školy, tříd
Zápis dětí z MŠ do 1.třídy

Únor:

Maňáskové divadlo v MŠ - 3 pohádky ,,O koblížkovi ‚‘
Karneval v MŠ

Březen:

Zápis dětí do MŠ pro příští školní rok

Duben:

Divadelní představení ,,O čarodějnici ‚‘ - DK Bojkovice

Květen:

Hrátky s klaunem v MŠ - kouzlení
Den matek – odpoledne s maminkou: - vystoupení dětí pro maminky - společné tvoření srdíček
Canistorerapie II. - beseda s ukázkou výcviku psa pro zdravotně postižené děti
Koncert ZUŠ na DK v Bojkovicích
Plavecký areál Delfín v Uherském Brodě - závody v plavání , plnění úkolů ve vodě (5 dětí )
Výlet na zámek v Buchlovicích společně s rodiči, v parku hraná pohádka
Princ Bajaja, ukázka různých řemesel, prohlídka výstavy hraček na zámku
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Červen:

Den dětí - hledání pokladu , sportovní soutěže
Ukázky hry na housle, flétnu učitelů ZUŠ Bojkovice, nábor dětí k docházce
Seznámení s činností cizinecké policie – ukázka na hřišti ZŠ
Rozloučení s dětmi,které odchází do 1.třídy , spaní v MŠ
Hudební představení v MŠ – zpívání s kytarou
Ukončení plaveckého výcviku - odměnou jízda na tobogánu s rodičem
Beseda s hasiči v Uherském Brodě
Koletiv zaměstnanců:

Ukázka hasičské techniky na hřišti ZŠ
Ukončení školního roku pohádkou v MŠ

Poděkování za sponzorské dary patří: manželům Hradským,
Mudr. Barboře Navrátilové, Renatě Ondruškové, Jiřímu
Němcovi, Romanu Michalčíkovi, manželům Žakovým, Karlu
Prachařovi, Radmile Hřibové, Mileně Neradové, Zdence Jančářové, Iloně Zetkové, Evě Vápeníkové, Zdence Veselé, Pavlíně Novotné, Petře Hanáčkové, Petře Dudové, Pavle Suré, Evě
Hrubčové, Milanu Formánkovi.

Ilona Matyášová
Naděžda Dvořáková
Jitka Ulková
Lenka Skovajsová,
Karolína Švihká
Hana Kosynová
ing.Ivana Kunčarová
Sylva Velecká
Zdeňka Šašinková
Věra Jančářová
Lenka Podhradská

- zastupující ředitelku
- učitelka
- učitelka
-

asistentky v MŠ
školnice
účetní
vedoucí školní jídelny
kuchařka
kuchařka
kuchařka

Školní jídelna ...............................................................................................................................
Ve školní jídelně je přihlášeno ke stravování 44 dětí
z MŠ , 56 dětí ze ZŠ, 9 zaměstnanců MŠ a 40 důchodců a cizích strávníků.
Ceny stravného:
děti z MŠ celodenní pobyt
do 6 let
23,- Kč

Záhorovice

nad 6 let
děti ze ZŠ do 10 let
nad 10 let
důchodci
a cizí strávníci

25,- Kč
16,- Kč
18,- Kč
48,- Kč

Jídelní lístek je sestavován
na jeden týden dopředu a vždy

tak, aby byla dodržena finanční norma a zásady zdravého
stravování dětí předškolního
a školního věku.
Je mezi malými strávníky
mnoho takových, kteří odmítají jíst pomazánky, některé druhy masa a mnohdy vracejí celé

porce, aniž by jídlo ochutnali.
Rodiče by měli apelovat na
své děti ať jí všechno, protože
za to musí zaplatit. Dítě by
mělo být vedeno k tomu, aby
sí vážilo práce kuchařek a výdajů svých rodičů.
Velecká Sylva
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Základní škola
V letošním roce má škola 5 tříd s počtem 62 žáků.
První třídu navštěvuje 8 žáků a třídní učitelka Mgr. B. Miličková. Ve 2. ročníku je 10 žáků , které vede třídní učitelka Mgr.
M. Kočicová. Do 3. ročníku chodí 13 žáků , třídní učitelkou je
Mgr. Helena Hofmannová. Ve 4. je 10 žáků a jejich třídní učitelkou je Mgr. Lýdie Drenčková.
Třídní učitelkou žáků 5. ročníku, kam dochází 21 žáků , je
Mgr. Jana Fialová, ředitelka školy .
Žáci 1. – 4. ročníku se učí podle školního vzdělávacího plánu .V 5. ročníku se ještě vyučuje podle vzdělávacího programu
Základní škola.
Ve škole funguje dyslektický kroužek pod vedením Mgr. Boženy Miličkové a logopedická poradna, kterou vede Mgr. Jana
Fialová.V rámci mimoškolní činnosti pracuje na škole kroužek
sportovní, pěvecko-recitační , kroužek hry na flétnu a kroužek
country tanců.
Nepsanou tradicí se stala účast žáků, kteří navštěvují pěvecko- recitační kroužek na akcích organizovaných komisí pro občanské záležitosti .
Vychovatelkou ve školní družině, do které dochází 30 žáků,
je Daniela Kašpárková . Při školní družině pracuje kroužek počítačů.
O pořádek ve škole, na dvorku a učebny v přírodě se stará
paní Jarmila Salvetová a paní Hana Konečná.
Při vzdělávání žáků škola usiluje o to,aby se stala školou, která všestranně rozvíjí žákovy schopnosti tak, aby žáci získali odpovídající znalosti a dovednosti. Velké úsilí škola věnuje výchově

žáků k ekologii, aby dokázali žít v souladu s přírodou. Zároveň
se snaži u žáků vytvářet a rozvíjet mravní a morální zásady, přiměřené jejich věku.
Dnešní výuka se liší od výuky z minulých let. Dneska se neobejdeme bez moderní multimediální techniky. Proto i naše škola bude čerpat finanční prostředky na zlepšení podmínek pro
vzdělávání v rámci výzvy MŠMT – EU peníze školám. Projekt
je hrazen z prostředků Evropské unie, konkrétně z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Naše škola
má zájem o podporu využívání informačních technologií. I my
patříme k těm školám, které mají již připsány prostředky na
svém účtu.
V oblasti výchovy se i my potýkáme s nevhodným chováním
některých žáků. V posledních letech se pozapomnělo na působení rodiny v otázkách mezilidských vztahů, na vystupování ve
škole, na veřejnosti i na slušné vyjadřování . Nedostatek smysluplné práce, nesmyslné vysedávání u počítačů, nehospodárné
využívání volného času je hlavní příčinou neslušného chování .
Věříme však , že společným úsilím najdeme řešení, jak navrátit
do společnosti slušnost.
V loňském školním roce, který skončil 31.8.2010 , jsme
uspořádali nebo jsme se zúčastnili řady pěkných akcí a projektů. Učitelé v rámci školy organizovali sportovní, matematické,
literární, výtvarné soutěže a akce s přírodovědnou a dopravní
tematikou,. Patřily mezi ně: Mladý cyklista, Malý chodec, Přírodovědné soutěže, Sportovní soutěže, Matematický Cvrček,
Matematický Klokan.

Akce, které škola zorganizovala nebo se jich účastnila
Přijetí prvňáčků a jejich rodičů u starostky obce na OÚ.Zahájení nového školního roku 2009 - 2010
Výchovná beseda s policií.
Kouzelnické vystoupení. Duo Waldini
Návštěva delegátů „Toulavého autobusu“ v naší škole s exkurzí ve
školní zahradě.

Školní vánoční besídka.Vystoupení jednotlivých tříd s programem.
Vánoční zpívání u obecního stromečku. Výstava betlémů a dětských
prací v prostoru školy.
Zimní přírodovědná vycházka ke krmelci. Vyprávění o přikrmování
zvířat v zimě. Přírodovědný test.
Den otevřených dveří ve škole.

„Ukliďme si svět“ .Sběr starého papíru a železa.

Návštěva premiéry filmu Mikulášovy patálie v Uherském Brodě.

Keramické dílny na DD V Bojkovicích.

Zápis dětí do 1.třídy motivovaný: „ Putováním s Ferdou Mravencem“.

Účast na veřejné sbírce Fondu Sidus. Výnos je určen na vybavení dětských zdravot.zařízení.

Paletka – Výtvarná soutěž pro ŠD. 4.místo obsadila Anna Kubáňová

Dopravní výchova na dětském dopravním hřišti v Uherském Brodě
pro žáky 4.třídy.
Účast na okrskové recitační soutěži ŠD v Uherském Brodě.
Účast na EVVO konferenci v Uh. Hradišti.

Maňáskové divadlo v MŠ pro 1.tř.
Děti na zahrádce – výtvarná soutěž,která demonstruje vztah dětí ke
stromům. Odesláno bylo 10 prací.
Zdravice pro prince Charlese. Ve 12.15 projížděl Záhorovicemi do
Hostětína.

Čertí škola, čertovské vyučování.
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Den učitelů. Program žáků pro své učitele. Sběr starého papíru a železa
Velikonoční tvoření ve škole

Okrsková dopravní soutěž v Uh. Brodě, určeno pro 5.třídu
Dopravní výchova na dopravním hřišti v Uh. Brodě, určeno pro 4.třídu

Požární ochrana očima dětí
Literár.práce: 1.m. Machalová M., 3.m. Kundrata R. Machala M.,
Krajské kolo - Kundrata R. , 3. Místo VV část: 1.m. Michalčík M,,3.
M. Sechovcová, Urubčík, Machalová, Kročil T.

Výchovný koncert ZUŠ v Bojkovicích

Hudba –výtvarná soutěž,kresby na poslech A.Vivaldi . čtvero ročních
dob – jaro Odeslány 3 práce ze 4.tř. a 4 práce ze 3.tř.

Beseda o varhanech –kostel v Nezdenicích -.historie varhan,varhaní
koncert

Živá zahrada – vyhlášení vítězů Vv soutěže. 1.místo Kristýna Píšová
3. místo Agáta Kočicová

Sportovní olympiáda v Uh. Brodě pro školy: -Veronika Sechovcová,
Dominika Dvořáková

Den Země ve škole Třída čarodějů – projekt žáků 4.třídy

Sportovní olympiáda pro ŠD v Uh. Brodě - Dvořáková Dominika
1.místo- hod, 3.místo –běh, Zlámalová Jolana 3.místo .skok daleký,
Kubáňová Anna 2.místo běh

Hasík – preventivně výchovný projekt, určeno pro 2. a 3.třídu
struktoři HZS Uherský Brod

In-

Den dětí ve škole: - cizinecká policie - psovodi - šplhoun
Školní fotografování

Školní výlet na Maršově- výukové programy O vodě, -branné dovednosti
Zpívánky
Beseda o výcviku psů a jejich příprava na výstavy
Exkurze u profesionálních hasičů v Uh.Brodě
Střelnice:i žáci plnili úkoly, které si připravili žáci 5.tř. - opékání špekáčků
Zahradní slavnost: vystoupení kroužku flétny a dětí z ŠD – pohádka.
Loučení s páťáky: Vystoupení žáků 5.tř, 1.tř.,2.tř. a kroužku orientálních tanců
Přijetí žáků z 5.tř. na OÚ
Poslední zvonění

Výchova ke zdraví žáků, ekologické programy
• pravidelný odběr mléka a mléčných výrobků
• program Zdravé zuby- v rámci prvouky a přírodovědy seznamujeme žáky s nebezpečím vzniku zubního kazu, jeho
příčinami a prevencí, s využitím materiálů ministerstva
zdravotnictví
• pobyt žáků o velkých přestávkách na školním dvorku a na
školní zahradě
• Zapojení školy do programu „Ovoce do škol“
• Recyklohraní- celonárodní projekt
• Stromy v přírodě – dlouhodobý školní projekt
• Třídění odpadu
• Pravidelná čtvrtletní pozorování na školní zahradě – Živá
zahrada*
Uskutečněné odborné exkurze:
Hostětín- ekologická obec..
Projektové vyučování: Den evropských jazyků, Jablíčkový
den, Historie výroby papíru, Den Země, Záhorovice- historie
a současnost.
Co nového ve vybavení školy?
Zařízení školy stárne a stává se již nevyhovujícím. Obnova

Záhorovice

je však finančně náročná, a proto probíhá postupně. Hlavní tíže
spojená s vybavením školy spočívá na zřizovateli.
Vzhledem k havarijnímu stavu oken na toaletách a na chodbách školy byla provedena jejich výměna.
V letošním školním roce došlo k dalším úpravám interiéru
školy:
1. revize a nátěr tabulí
2. revize hasicích přístrojů
3. revize elektrospotřebičů
4. revize komína
5. plastová pergola na školní dvorek- prostor z recyklovaných předmětů ( pořízena za přispění finančního obnosu
SRPŠ)
6. plastové pískoviště s plachtou ( za přispění Nadace Iva
Valenty Děti- sport – kultura)
7. zakoupení koberce do ŠD a do 1. třídy
Rovněž byly zakoupeny chybějící učebnice, školní potřeby
a kopírka.
V měsíci lednu proběhla kontrola OSSZ, v únoru pak kontrola VZP. Oba kontrolní orgány neshledaly nedostatky ve vedení dokumentace.
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V únoru byla na škole vykonána inspekční činnost provedena ČŠI. Ve své zprávě ČŠI se uvádí: Školní vzdělávací program
pro základní vzdělávání Škola pro každého – škola pro všechny,
byl v úplném souladu se zásadami RVP pro základní vzdělání.
Ve škole je vhodné školní klima, estetické prostředí a zahrada
– učebna v přírodě, to vše doplňuje vzdělávací strategii školy.
Rovnost příležitostí ke vzdělávání zajišťuje škola na požadované
úrovni.Koncepční, řídící a kontrolní činnost ředitelky školy je
na velmi dobré úrovni. Škola má vhodné personální podmínky
k zajištění kvalitního vzdělávání žáků a také odpovídající množství materiálních zdrojů pro realizaci ŠVP ZV. Obsah a formy
vzdělávání žáků odpovídaly realizaci ŠVPZV, podpora dosahování klíčových kompetencí, rozvoj čtenářské a matematické
gramotnosti u žáků je na velmi dobré úrovni.Výsledky vzdělávání jsou na požadované úrovni, škola se jimi pravidelně zabývá.Systematicky umožňuje rovnost přístupu ke vzdělávání a na
dobré úrovni zohledňuje vzdělávací potřeby jednotlivce. Rovněž
zajišťuje bezpečné prostředí pro vzdělávání žáků. Vyhodnocuje
zdravotní a bezpečnostní rizika a přijímá opatření k jejich minimalizaci, má vypracovaný plán preventivní strategie.
Škola rozvíjí osobnost žáků na velmi dobré úrovni. Vzdělávání žáků ve škole směřuje k rozvoji základů klíčových kompetencí a zvyšování matematické a čtenářské gramotnosti, na jejichž naplňování je kladen velký důraz. Jako příklad dobré praxe
lze hodnotit vzdělávání školy v oblasti ekologické výchovy.
Škola účelně využívá zdroje a prostředky.
Ve čtvrtek 25.11.2010 v Uherské Hradiště se konal desátý
ročník Krajské konference o environmentálním vzdělávání,
výchově a osvětě ve Zlínském kraji. Je to Setkání škol, neziskových organizací a veřejné správy.Konference se konala pod
záštitou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka.
Tématem letošního roku bylo Klima kolem nás. Nedílnou součástí konference bylo představení nominací a předání X. ročníku Ceny EVVO – ceny za přínos k rozvoji a stabilizaci EVVO ve
Zlínském kraji za rok 2010.Nominováno bylo celkem 37 osob-

ností, škol a školských zařízení, organizací a projektů. Ocenění
získalo 12 z nich, dalším sedmi bylo uděleno zvláštní ocenění.
Na návrh ředitelky školy byla z naší školy nominována Daniela
Kašpárková, která na této konferenci přebrala ocenění za práci
školního koordinátora environmentální výchovy, za propagaci
EVVO na veřejnosti, za organizování přírodovědných akcí a za
zabezpečování projektu Recyklohraní.
Ještě jednou jí touto cestou blahopřejeme.
Velké poděkování patří všem rodičům a příznivcům školy,
kteří jakkoliv přispěli škole darem i pomocnou rukou. Děkujeme manželům Valíčkovým, paní Nině Pavlíkové, p.Marušce
Fojtíkové, p.Mazáčové, p. Zdeně Čičákové, p. Jiřině Pilátové,Firmě Albo Schlenk, manželům Charvátovým ze Bzové, p. Lence Michalčíkové, p. Ivaně Hradské , p. Jančářové ze Bzové, p.
Martině Urubčíkové, p. Renatě Ondruškové, Miličkové Boženě,
Kašpárkové Daniele
Mgr. Jana Fialová

Malujeme brhlíka
V rámci projektu ČSOP „ Živá zahrada“ prováděli
v době 19.12.-22. 12. 2009 žáci pozorování ptačích návštěvníků ve školní zahradě. Aby si rozšířili znalosti v oblasti poznávání ptáků, byla vyhlášena soutěž : „Namaluj brhlíka“.
Žáci získávali vědomosti na internetu, v encyklopediích a atlase ptáků. Získané vědomosti si vzájemně vyměnili
v hodině prvouky a výtvarné výchovy. Vybrané výkresy jsme
odeslali do soutěže, ostatní jsme vystavili na školní přírodovědnou nástěnku, na které jsme shrnuli získané informace
o tomto ptáčku, kterého můžeme v zimě vidět v zahradách
i u krmítek.

Výtvarná soutěž v rámci programu Živá zahrada
Dne 6. dubna 2010 byla vyhodnocena naše výtvarná soutež v rámci projektu „Živá zahrada – zima 2009“, ve které
jste tentokrát kreslili brhlíka lesního. Ze 156 obrázků, které nám poslali žáci z celé republiky, jsme v pěti kategoriích
vybrali vždy tři obrázky. Jejich autory jsme odměnili dárky.
Porota měla, jako každý rok, nesnadný úkol. Všechny
obrázky byly moc krásné, každý měl své kouzlo a osobité
zpracování. Je vidět, že jste všímaví pozorovatelé, a že se
umíte dívat kolem sebe. Všem, kteří jste se malování zúčastnili, děkujeme a přejeme spoustu krásných chvil strávených
v přírodě. Věříme, že přírodě zůstanete věrni a nadále budete pozorovat její krásy v živočišné i rostlinné říši.
Nakreslené obrázky jsme vystavili na vystavili na naší
přírodovědné nástěnce
Výherci jednotlivých kategorií:
7 – 8 let
Kristýna Píšová, Záhorovice
Vojtěch Kampas, Dolní Cerekev
Agáta Kočicová, Záhorovice
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Na návštěvě u Josefa Lady
25.11.2010 jsme jeli do Uherského Hradiště, kde byla instalována výstava s krásným názvem Zima s Josefem Ladou.
Po příjezdu do Uh. Hradiště jsme šli do galerie, kde už na nás čekala paní Markytánová, ředitelka muzea.
Paní ředitelka nás posadila k velkému stolu, kde pro nás měla připravené knížky.Nejprve nás seznámila s životem Josefa Lady.
Povídala nám o tom, jak vyrůstal, jak maloval, že nešťastnou náhodou upadl z kolébky na krejčovský nůž a poranil si levé oko. První
knihu, kterou nám ukázala, jsme znali všichni. Byla to Říkadla. Kniha Abeceda, kterou jsme také znali už ze 2. ročníku, bude příští
rok slavit 100 let. Pak jsme si povídali o knihách, které jsme si přinesli. A taky jsme říkali, proč se nám obrázky líbí.
V jeho knihách je hodně hastrmanů dobráků, kouzelná je vesnička a kostelík. Každý z nás si připomněl obrázky, které jsme měli
ve škole, když jsme četli společně Mikeše a taky ukázky z knihy Kronika mého života.
Po svačince, při které jsme mohli sledovat Mikeše na videu, jsme si prohlédli různé výtisky knih a nádherné obrazy, které byly
k tomuto účelu přivezeny a v Galerii v Uh. Hradišti vystaveny.
Tuto výstavu doporučujeme všem, kteří mají Josefa Ladu rádi. Výstava je otevřena až do ledna 2011.
Žákyně 5. ročníku- Zdeňka Veselá a Marie Kunčarová

Rozloučení se žáky V. třídy

Ve školním roce 2 009/ 2 010 se s naší školou rozloučili tito žáci: Halamčáková Josefína, Sechovcová Veronika, Machalová Martina,
Havlíková Irena, Salvetová Veronika, Urubčík Martin, Synčák Jaroslav, Kročil Tomáš, Šobáň Josef, Miškařík Lubomír
Záhorovice
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KNIHOVNA • KNIHOVNA • KNIHOVNA • KNIHOVNA • KNIHOVNA
Vážení čtenáři,
ráda bych Vás informovala o chodu knihovny v Záhorovicích
v tomto roce. Otevírací doba se nezměnila – pro čtenáře a další
zájemce, kteří například zdarma využívají počítač s připojením
na internet, je otevřena každé pondělí v čase od 15.30 do 17.30
hodin. Pravidelní návštěvníci vědí, že si po síti mohou „jen tak
brouzdat za zábavou“, stejně jako si vyhledat informace na referáty do školy a podobně. Už dlouho je v knihovně také tiskárna
– je tedy možné si vyhledané údaje vytisknout.
V souvislosti s elektronickými službami je nutné zmínit online katalog knihovny. Z pohodlí domova se můžete zjistit, zda
je požadovaný titul v knižním fondu. Tato služba již nějaký čas
funguje, ale někteří čtenáři o ní možná doposud nevědí, nebo ji
nevyužívají. Tento katalog je přístupný na adrese: http://katalog.
knihovnabbb.cz/zahorovice/.
Nejmladším návštěvníkům může knihovna nabídnout leporela, pohádky, příběhy o dětech a o zvířátkách, ale také knížky
prvního čtení, které jsou vhodné pro začínající čtenáře.
Žáci a studenti si mohou vybrat z široké škály populární
dobrodružné literatury, ale také zde najdou knihy z povinné četby. Pokud titul v knihovně není, lze jej sehnat z jiné knihovny,
případně zakoupit. Mnoho požadavků již takto bylo realizováno. V knižním fondu je tak například oblíbená sága Stmívání,
Lolita či Pygmalion.
Také je průběžně doplňována literatura pro dospělé. Vedle
klasických románů jsou v knihovně detektivní romány a romány
z lékařského prostředí, o které čtenáři jeví velký zájem.

Kromě beletrie je soustavně doplňována i odborná literatura (a to jak pro mládež, tak i pro dospělé).
Nákup nových knížek zajišťuje Knihovna Bedřicha Beneše
Buchlovana v Uherském Hradišti. Během letošního roku se
knižní fond rozrostl o několik desítek atraktivních titulů. Hradišťská knihovna mimo jiné zpřístupňuje některé tituly skrze
výměnný fond. Pomáhá tak menším knihovnám osvěžit knižní
fond, byť jenom dočasně. Zhruba po půl roce se knihy z výměnného fondu opět vracejí do hradišťské knihovny.
Lenka Jančaříková

HASIČI
Vážení spoluobčané,
dovolte mi,abych vás v krátkosti seznámil s činností SDH
Záhorovic v roce 2010. Letošní rok byl od začátku až do konce
pro nás velmi pestrý. Již v únoru jsme pořádali fašankový průvod obcí,který se pro hojný počet masek i letos vydařil. V měsíci
květnu jsme na školním hřišti připravili soutěž mladých hasičů
v požárním sportu,kde družstva bojovala o pohár starosty SDH
Záhorovic. V tomto měsíci proběhla na fotbalovém hřišti také
okrsková soutěž SDH. V červnu jsme dětem v místní škole
připravili námětové cvičení spojené s přednáškou na téma protipožární prevence. Uspořádali jsme i několik brigád a hlavně
jsme se zaměřili na přípravu hodových slavností,které se konaly
v srpnu. Na štěstí i přes velkou nepřízeń počasí se tyto slavnosti
vydařily. V měsíci září se tradičně konala noční soutěž mladých
hasičů, na niž si k nám přijel zazávodit velký počet družstev.
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Naši
mladí
hasiči
ještě
v měsíci říjnu
jeli do Hluku na závod
požárnické
všestrannosti tzv.branný
běh.
Závěrem
bych
chtěl poděkovat Obecnímu úřadu,firmě OFPsystems,našim
sponzorům,dětem i jejich rodičům,ale také všem členům SDH
a těm,kteří nás celý rok podporovali , a popřát nejen jim,ale
Vám všem do nového roku 2011 jen to nejlepší.
Starosta SDH Záhorovic Libor Chytrý

Záhorovice

Z činnosti TJ Záhorovice
Rok 2010 jsme začali silvestrovskými
oslavami a volbou fotbalisty roku 2009,
kterým se po zásluze stal Richard Michalčík.
Jaro 2010 se nám ve sportovní oblasti nevyvedlo nejlépe. Nedokázali jsme
totiž navázat na herní projev z podzimu
2009,na čemž se hlavně podepsaly časté
změny v sestavě. Rovněž se podepsala

ztráta formy klíčových opor. Všechny nás
velmi mrzelo, že se nepodařílo postoupit
do okresní soutěže.
V poháru Okresního fotbalového svazu jsme postoupili mezi 4 družstva okresu. Soupeř Ostrožská Lhota však už byl
nad naše síly.
Během letní přestávky nám při pořádání kulturních akcí vůbec nepřálo počasí.
V měsíci srpnu náš oddíl uspořádal 2.
ročník mezinárodního turnaje v kopané
žen za účasti mužstev Nezdenic, Myjavy,
Prahy Břevnov a Napajedel.
V podzimní části soutěže mužů se našemu mužstvu vede se střídavými úspěchy. Doufáme, že pomůže zimní přestávka a odhodlání některých hráčů, abychom
na jaře 2011 hráli o čelo tabulky.
Za velkou podporu při mistrovských

utkáních děkujeme rovněž našemu početnému “ FAN CLUBU“ a všem, kteří
nám fandí.
Závěrem bych chtěl touto cestou popřát všem fanouškům a občanům Záhorovic do roku 2011 hodně zdraví, štěstí
a osobní pohody.
Za výbor TJ, Miroslav Andrlík ml.

Historický úspěch nejmladších fotbalistů!
I když se to zdá být neuvěřitelné v soutěži ročník 2009/2010
se přípravka umístila na historicky nejlepším prvním místě,
a tak pokořila všechny týmy .Jak již bylo několikrát zdůrazněno,největší zásluhu na tomto výsledku mají především hráči jak
ze Záhorovic,tak sousedních Nezdenic, dále Bánova a Bzové.
Zejména musíme poděkovat obci Nezdenice ,která umožnila
strávit celou zimní přípravu ve sportovní hale.Nesmíme ale zapomenout také na ochotu rodičů a všech přátel fotbalu,kteří se
na tomto, pro naše obce fantastickém výsledku , podíleli.
Vítězství má ale bohužel i svou druhou stranu.Odchodem
opor jsme byli nuceni pro letošní sezónu tým přípravky pozastavit.Mladí fotbalisté nejsou nebo nemají zájem.Cílem je opět
vytvořit mládežnický tým
Naši nejlepší střelci
v Záhorovicích a navázat na dosavadní úspěchy.Zájemci, nebojte se nás oslovit,popřípadě nám
3
Dvořák
David
18
pomoci.
4
Kolínek
Martin
18
Sestava:Pavlis Michael,Kolínek Martin,Hřib Daniel,Pokorný David,Dvořák Cyril,Dvořák Da5
Pavlis
Michal
16
vid,Andrlíková
Katka,Andrlík Tomáš,Struhelka Adam, Gabrhel Honza,Valíček Matěj,Hama8
Hřib
Daniel
11
21
Dvořák
Cyril
5
da David,Jančář Petr,Formánek Ondra
26
Andrlíková
Kateřina
4
Trenéři: Kubáň Jenda,Přerovský Jozef l Vedoucí mužstva: Valíček Radim

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Záhorovice
Bánov
Havřice
Uh.Brod B
Korytná
Prakšice
Slavkov
Hradčovice

Strání B
Březová
Podolí
Dolní Němčí B
Komňa
Záhorovice
Drslavice B
Orel Uh.Brod
Přečkovice
Suchá Loz
Starý Hrozenkov
Žitková
Bystřice p. Lop.
Rudice

Záhorovice

21
21
21
21
21
21
21
21

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Závěrečná tabulka
Celkem
2
2
142 : 56
53
1
4
163 : 64
49
1
6
88 : 45
43
1 10
79 : 72
31
1 10
79 : 75
31
0 11
69 : 73
30
1 18
33 : 165
7
1 19
35 : 138
4

17
16
14
10
10
10
2
1

11
10
9
7
7
6
6
5
4
4
3
3
2
2

2
1
1
3
2
2
0
2
2
1
3
2
3
0

soutěžního ročníku 2009-2010
Doma
10 8
1
1
78 : 36
25 11
10 10 0
0
85 : 17
30 11
10 8
1
1
43 : 6
25 11
10 6
0
4
55 : 31
18 11
11 7
0
4
48 : 31
21 10
11 7
0
4
47 : 28
21 10
11 2
1
8
24 : 78
7
10
11 1
1
9
20 : 61
4
10

Závěrečná tabulka
celkem
0
38 : 13
35 6 6
2
47 : 22
31 7 6
3
40 : 8
28 7 6
3
36 : 16
24 7 5
4
31 : 26
23 6 5
5
24 : 26
20 6 3
7
30 : 24
18 6 4
6
14 : 16
17 6 3
7
22 : 29
14 7 4
8
16 : 34
13 7 3
7
14 : 31
12 7 1
8
17 : 27
11 6 2
8
26 : 49
9
6 2
11 11 : 45
6
7 1

podzimní části
doma
0 0 18 : 3
0 1 31 : 12
0 1 23 : 5
2 0 24 : 5
0 1 19 : 11
1 2 12 : 14
0 2 17 : 5
2 1
9 : 4
1 2 17 : 12
0 4 11 : 17
2 4
7 : 15
2 2
9 : 8
2 2 16 : 16
0 6
6 : 20

9
6
6
4
3
3
0
0

1
1
0
1
1
0
0
0

2010-11
18
18
18
17
15
10
12
11
13
9
5
8
8
3

7
6
6
6
7
7
7
7
6
6
6
7
7
6

5
4
3
2
2
3
2
2
0
1
2
1
0
1

2
1
1
1
2
1
0
0
1
1
1
0
1
0

0
1
2
3
3
3
5
5
5
4
3
6
6
5

20
16
17
12
12
12
13
5
5
5
7
8
10
5

Venku
1
4
5
6
6
7
10
10

venku
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

10
10
3
11
15
12
19
12
17
17
16
19
33
25

64 : 20
78 : 47
45 : 39
18 : 35
31 : 44
22 : 45
9 : 87
15 : 77

17
13
10
7
8
10
6
6
1
4
7
3
1
3

28
19
18
13
10
9
0
0
rozdíl
25
25
32
20
5
-2
6
-2
-7
-18
-17
-10
-23
-34
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Akce obce
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Záhorovice

Akce obce

Tříkrálová
sbírka

Záhorovice
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Akce obce
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Záhorovice

Obnova kulturních památek
v kostele sv. Petra a Pavlav Nezdenicích

D IGI TALIZ A C E T KR
Odpověď na Vaši žádost ohledně přechodu analogového TV
vysílání na pozemské (terrestrické) digitální vysílání (DVB-T)
v televizním kabelovém rozvodu (TKR) v obci.
Tzv. digitalizace ve skutečnosti znamená změnu šíření televizního signálu pozemskými (terestrickými) vysílači z analogového
na digitální vysílání.
Digitální pozemní vysílání se v kabelovém rozvodu může šířit
těmito způsoby: Digitální signál se převede na hlavní přijímací
stanici (HPS) pomocí digitálních přijímačů (set - top - boxů) nebo
digitálních kazet na analogový signál a rozvede se stávajícím způsobem po obci. (S pod mínkou, že jeden digitální přijímač přenese jeden televizní program.) Účastník TKR si nemusí pořizovat
televizor s digitálním tunerem (typ Plazma, LCD).
Další způsob je, že se na HPS vyčlení programová pozice (TV
kanál) a do něho se převede kompletní pozemský digitální signál
(zatím vysílaný nekódovaně v Multiplexech 1, 2, 3 a co multiplex
to kanál), který se po tomto určeném TV kanálu bude šířit po
TKR až na TV zásuvku. Tady si zájemce pro sledování kompletní
programové nabídky šířené pozemským digitálním signálem musí
pořídit Set - top - box. Stávající programy šířené v TKR bude
moci jeho účastník sledovat beze změny. V principu se to rovná přijímání a sledování TV programů jako přes videorecorder.
Účastník TKR si nemusí pořizovat televizor s digitálním tunerem.
U televizorů s digitálním tunerem tento problém odpadá.
Poznámka k televizorům typu Plazma nebo LCD.
Jsou to televizory, které mimo analogový signál, zpracovávají
i signál digitální. Tento signál obsahuje velké množství datového
toku se kterým souvisí i velikost rozlišení a kvalita obrazu. (velikost rozlišení - počet bodů x počet řádků). Menší datový tok způsobí, že se televizor snaží automaticky převést tento stav na větší
formát obrazovky a proto se obraz může zdát nekvalitní.
V dnešní době se s tímto jevem setkáváme často, kdy si lidé
pořizují tyto typy televizorů v domnění, že budou mít lepší obraz
(při sledování programů ze stávajících pozemských analogových
vysílačů, které právě nesplňují parametry pro vysílání a následně
pro příjem digitálních televizorů), než se starým typem televizoru,
což je mylná představa. (U televizorů starší koncepce provedení,
které pracují s analogovým signálem se obraz jeví jako dobrý)
Z toho obecně vyplývá, že čím bude digitální vysílání obsahovat vyšší rozlišení, tím bude na těchto televizorech kvalitnější
obraz. Tento rozdíl je vidět při sledování pořadů na DVD nebo
některých programech satelitního vysílání.
Majzlík Radomil, jednatel společnosti

Díky iniciativní snaze farní rady, jejímiž členy jsou naši občané, bylo v tomto roce přistoupeno ke generální opravě kostelních lavic. Tyto pocházejí z roku 1880 a již pomalu dosluhovaly.
Své vykonal jak čas, tak i červotoč, protože v té době ochrana
proti tomuto brouku se prováděla pouze natřením volskou krví.
Práce na renovaci nám provedla firma Dřevomont Šumice pana
Vratislava Zajíce spolu s Truhlářstvím pana Stanislava Tlacha.
Čalounění provedl pan Josef Čubík z Uherského Brodu. Celé
dílo bylo vykonáno velmi pečlivě a návštěvníci kostela mohou
být nadmíru spokojeni.Těmto firmám patří upřímné poděkování za poctivou práci. Díky však náleží i těm, kteří pomáhali při
stěhování i ženám pomáhajícím při úklidu.
Celkové náklady na opravu činí bezmála půl milionu korun.
S financováním této obrovské částky nám pomohl Krajský úřad
Zlínského kraje dotací 200 000 Kč, Nadace Děti kultura sport-Synot dotací 50 000 Kč, Obecní úřad Záhorovice částkou 30
000 Kč a zbytek je hrazen ze sbírek a darů jednotlivých občanů,
za což patří jim patří velký dík a upřímné Pán Bůh zaplať.
V tomto roce byl také zpracován projekt na odvlhčení zdiva, které je nutno provést jako podmínku Úřadu pro památkovou péči před vymalováním tohoto Božího stánku. Rovněž byly
zrestaurovány všechny kříže, obraz Svatokopecké panny Marie
a sošky světců i andělů. Opravena byla téměř zničená kropenka
u zadních dveří. Příští léta nás čekají práce na renovaci omítek
a maleb.
Farní rada

Bartolomějské hody
Záhorovské hody k oslavě patrona obce sv. Bartoloměje proběhly letos o posledním srpnovém víkendu. O pořadatelství se postarali
bratři hasiči. Páteční a nedělní hudební produkce na školním hřišti
se vydařily. Sobotní však byla narušena celodenním deštěm.
Návštěvníci této produkce se mohli pobavit pouze ve velkém stanu, který byl pro případ nepříznivého počasí pořadateli postaven.
Hlavním programem hodové neděle byla slavnostní mše svatá,
po mši následovala velká hodová tombola. K hodům neodmyslitelně
patří fotbalové utkání v Lánech, lunapark s pouťovým zbožím u hasičské zbrojnice, kiosek s cukrovou vatou aj.
K motlitbě a milodarům zvala překrásně upravená a vyzdobená
kaple sv. Bartoloměje.
Znovu se ukázalo, jak chybí v naší obci velký sál, kde by mohly za
nepříznivého počasí hodové slavnosti probíhat.
Vít Bosák

Záhorovice
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Vodopis Záhorovic
Obcí Záhorovice protéká řeka Olšava, která pramení z několika studánek, podle pověstí ze sedmi. Některé jsou však malé, a tak
se nedají počítat jako prameny. Všechny jsou nad obcí Pitín. Od
pramene po ústí v Uherském Ostrohu měří řeka 42 km. Další říčkou je Kladenka, která pramení nad obcí Kladná a Petrůvka a ústí
kousek za hranicí obce v sousedních Nezdenicích do řeky Olšavy. Od pramene k ústí měří 13 km. Říčka Komenka protéká po
hranici Záhorovic, Komně a Bojkovic. Pramení nad obcí Komňa
a vlévá se do Olšavy na katastru Bojkovic. Na katastru Záhorovic
pramení několik potůčků a studánek. V minulosti byly prameny
téměř v každé trati. Zmizely hlavně po melioracích, které probíhaly
v obci již po I. světové válce. Také v poslední době zaniklo množství
studánek. Příčinou jsou jednak období sucha,jednak jak již bylo
zmíněno,meliorace a také změna klimatických podmínek.
K význačným patřily prameny léčivých vod. Dnes je známý pouze jeden veřejně přístupný pramen v trati Prných kyselka (Lány).
Ten je upraven pro odběr vody a osazen čerpadlem. Kyselka se zde
začala čerpat až ve třicátých létech XIX. století, kdy byl pramen
osazen dutým stromem na příkaz hraběnky Žofie z Haugwitzů.
Do té doby byl pramen užíván jen pro dobytek. Další je pramen
u Šašinků č.376 u dolního železničního přejezdu. Podle pověsti byl
patrně známý podle pověsti již dávné době. Do konce XIX. století
zde byly lázně a léčilo se zde několik nemocí. Tyto lázně byly známé i v Rakousích , Uhrách a Bavorsku. Dnes je studna na dvorku
rodinného domku a Šašinkovi mají vodu přivedenou do sklepa.
Používají ji jen domácí.
Kromě těchto pramenů bylo na katastru obce několik dalších
pramenů kyselek.Na Kříbě byly prameny dva a to na konci uličky
a před domem Machalových. Další prameny byly v Bánovské uličce (dříve Lázeňké). To u domů Ondrůškových (Oldřich Kratěna),
Krčových, Kašpárkových a Valáškových, ( dnes je občas užíván jen
pramen u Kašpárků).
Další studánky s kyselkou byly v trati Podkyselí (dnes trať Lose
a Losky). Tato trať byla rozdělena železniční dráhou. V této trati
bylo studánek několik. Zmizely ,když byl vybudován odvodňovací
kanál na odmokření pozemků v roce 1898. Teprve mnohem později
byla do tohoto kanálu zvedena kanalizace. Několik studánek bylo
i v trati Kyselá za řekou. Některé podle pověsti zapáchaly po sirovodíku a lidé se jim většinou vyhýbali. Říkali jim Čertovy studánky.
Další prameny kyselek se nacházely v lesíku Štibračky. Celkem byly
dva a při stavbě železniční dráhy byly trativody údajně svedeny do
Olšavy. Vedle lesa byl další pramen. Voda byla jen slabě slaná a po
druhé světové válce ji používali Romové, kterým zde obec postavila
domek.Dnes odtéká bez užitku.V Pavlackých kopanici mezi Nivkami a Hložím bývaly dva prameny kyselek. Odtékaly do potůčku bez
užitku. Posledním pramenem kyselky byl silný pramen ve žlébku
Prných (dnes myslivecká střelnice). Ten byl podle ústní tradice používán při zatvrzení a prý byl mnohem silnější než dnešní Šaratice.
Lidé tuto vodu přestali používat s rozvojem moderních léků.
Dá se říct,že největším potůčkem je potok Příčňový, někdy nesprávně nazývaný Zábavský. Pramení v trati Hlubočky, těsně pod
Skalkami. Ústí do Olšavy. Nad dnešními Zahradami ( Zaláštím)
pramenil potůček a tekl mezi domkem Prných a Kolínkových. Po
druhé světové válce byl sveden do betonových skruží.Dnes o něm
již nikdo neví.
Ještě v 19 století pramenil pod takzvaným morovým hřbitovem,
což je vlastně cholerový hřbitov, potůček, Drahový. Tekl volně po
dnešní cestě Drahy přes tehdejší silnici a mezi domky Zemkových
a Pokorných do Olšavy. Dnes je zachycen do skruží a nikdo již
o něm neví.
Na Kamínce je studánka, která nikdy nevysychá a v roce 1989 ji
upravili zlínští junáci. V minulosti tekla voda podél cesty k Modré
vodě a u Zelených drah se stékala s potůčkem Lovýchovým. Tento pramen je však nyní znečištěn a neměl by se používat. Potůček
Lovýchový pramenil až pod Druhou obecnicí. V minulosti zde byla
lesní školka a pramen byl osazen skruží. Od soutoků obou potůčků
se nazýval potokem Cikánským.
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Další studánka pramenila pod Valy. Potůček tekl v údolí
a u velké zatáčky na cestě k Modré vodě se stékal s několika malými praménky u velkých starých vrb. Z lomu u Modré vody vytékal
ještě v dobách mého mládí potůček,který se spojoval s dalšími dvěma prameny na komenském katastru a pak pod jménem potůček
Zastrážový tvořil hranici s Komňou, až se vlil do Komenky.
Na trati Nivky bývalo v minulosti několik studánek s čistou
a chutnou vodou. V šedesátých létech byly studánky osazeny skružemi a byl zde vybudován dnes nepoužívaný vodovod na Nivkách.
Dnes ještě pramení voda i v trati Podlipovčí.
Pod První obecnicí pramení potůček protékající Pavlackých
kopanicí nazývaný potok Pavlackých. Od domku Indráškových je
dnes ukrytý ve skružích.
V trati Hloží,nad domkem Andrlíkových, bývalo v minulosti
několik studánek s velmi dobrou vodou. Ty jsou dnes již vyschlé.
Podle cesty na střelnici tékával v minulosti potůček, který dnes již
neteče. Jeho pramen je zachycen do studny nad mysliveckou chatou.
V Prných žlébku pramení potůček, do kterého také volně odtéká již zmíněná kyselka. Mezi domky Blahůškových a Kratěnových
teče tento potůček do Olšavy. Dnes je téměř vyschlý.
Nad kyselkou na dnešním pozemku pana Rostislava Šašinky bylo v minulosti několik studánek. Tento pozemek dostala od
hraběnky Jindřišky Larisch Mönich, paní Anna Bosáková,bývalá
zámecká kuchařka. Zde stávala až do minulého století vápenka,
která zásobovala šmelcovnu v Bojkovicích a zdejší studánky zásobovaly vodou provoz této vápenky . Dnes jsou tyto studánky zachyceny do studní domu Šašinkových a Veselých.
Nad domkem Svobodových byla studánka, která je dnes zachycena do jejich studny. V trati Lány bylo několik studánek. Dnes
jsou již všechny vyschlé. Jen u dnešní cyklistické stezky se ukazuje
malý pramének. Ostatní zmizely po melioracích.
Přejděme nyní za řeku Olšavu do trati Štibračky. Minerální prameny zde byly již popsány.
V roce 1966 při průzkumu zde byl vrtnou soupravou objeven
na kraji silnice silný pramen, který byl svým chemickým složením
totožný s pramenem luhačovické Vincentky.Když voda z vrtu volně
odtékala, začal luhačovický pramen slábnout. Tento vrt byl zasypán a betonem uzavřen. Nevím, jestli je tato událost někde zaznamenána. Mnoho lidí však o tomto nevědělo. Byli informováni jen
tehdejší předseda MNV Antonín Ondrůšek a několik málo občanů. Dnes již nikdo z nich není mezi živými. Posledním pamětníkem
jsem zřejmě já sám. Chodil jsem totiž na doporučení pana předsedy MNV s lidmi provádějící tento průzkum. Informace byla tehdy
prohlášena za tajnou. U Pavlackého mlýna byly dvě studánky. Jsou
zachyceny do jejich studny.
Blíže k Záhorovicím na horní straně lesa bývala studánka
s čistou pitnou vodou. Jdeme-li dále k severu, tak v trati Nivka
bývalo několik studánek. Také ty jsou zachyceny do melioračních
kanálů. Jen některé jsou tak silné, že odtékají do potůčků v trati
V potoku a Kladné. Ústí do říčky Kladenky.
Pod Hradiskem pramenil potůček, který je dnes patrný jen podle keřů a stromů rostoucích kolem něj. Patrick Taylor už okouzlil
knihou Doktore, fofrem, jde o život!, současné době v tomto potůčku teče voda jen při deštích.
Pod Rudickým vrchem nazývaným Troják pramení potok Rudický,některými nazývaný
potokem Hedvábným. Do něj se vlévá několik malých pramenů,dnes téměř vyschlých.
Do Kladenky ústí také potůček, který pramenil nad vesnicí Městkov, zaniklou za druhých husitských válek. Tento pramen
v minulosti nikdy nevysychal. Nyní se voda ztrácí na rozbahněných
pozemcích této zaniklé vsi.
Jak již bylo napsáno, mnoho studánek je již zaniklých.Pokud
se vykácejí lesy,které bývaly na záhorovickém katastru velmi husté,
vyschnou i poslední ze studánek dnes ještě pramenící.
Tak nám ubývá míst kam se v minulosti chodívalo pro vodu,
jak zpívá Jiří Pavlica.
František Mazáč
Záhorovice

Naši noví občánci
Hejová Nela
Chytrý Samuel
Kolařík Michael
Konečný Tobiáš
Slováček Radek

Šabršulová Anita
Šašinka Michal
Tlachová Terezie
Žak Vojtěch

Odešli z našich řad
Růžičková Mária
Kozubík Václav
Štěpáníková Martina
Bublík Alois
Hamšík Josef

Chromková Božena
Kašpárek František
Knotek Jan
Králíková Božena
Mahdalová Jana

Milička Ladislav
Ondrušek Stanislav
Prný Vojtěch
Šašinka Rostislav
Šašinková Irena

Jubilanti
70 let

75 let

Šašinka Rostislav
Hradská Milena
Šašinka Josef
Machala Jaroslav
Sedlářová Helena
Ondrušek Zdeněk
Lahutová Božena
Dvořák Ludvík
Dvořáková Božena
Ondrušek Petr
Andrlíková Milada
Chovancová Irena

Miličková Marie
Šašinka Josef
Prná Božena
Klimečková Anna
Nováková Pavla
Ondrušková Anežka
Kosynová Marie
Šašinková Marie

80 let
Kašpárková Věra
Kašpárková Anna
Bublíková Zdenka
Valíček Miloslav
Pavlíčková Jiřina

85 let
Miličková Milada
Ondrušková Jiřina
Jančařík Milan

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

87 let
Hamadová Františka
Zemek Jan
Mareček Josef

88 let
Hamšík Antonín
Marečková Emílie
Zavadilík Rudolf

Stav obyvatel k 31. 10.2010 je 1065

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.
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I. třída

Groschaft Martin,Kalousová Sabina,Kočica Radovan,Michalčíková Zuzana,Prachař Karel,Šašinka Jiří,Ulek Michal,Vápeníková Tereza

Ročník 1960
Dana Velecká / roz. Andrlíková, Růžena Harvalíková / roz. Grajová, Jana Skopalová / roz. Hamšíková, Marta Prajzová /
roz. Kratěnová, Marie Masaříková / roz. Matějíková, Anna Johnová / roz. Pilátová, Hana Nováková / roz. Prná,
Blanka Matějíčková / roz. Ráčková, Jana Drymlová / roz. Tejzrová, Ivana Lukášová / roz. Slivková.
Zdeněk Bartozel, František Dostál, Ivan Kosyna, Jaroslav Machala,
Lumír Ondrušek, Ing., Jaroslav Šašinka, Ing.

