Prosinec 2011

ROČNÍK XVIII.

Nadchází opět ten krásný jehličím a vanilkou provoněný vánoční čas,
čas, kdy lidé více než kdy jindy otevírají svá srdce,
snaží se být k sobě laskavější, milejší a ohleduplnější.

Vážení a milí spoluobčané,
přeji vám jménem zastupitelstva obce, školské a kulturní komise a také jménem svým
radostné, spokojené a láskyplné svátky vánoční v kruhu svých nejbližších.
Ať nový rok je rokem plným ve zdraví prožitých radostných chvil a splněných snů a přání,
ať v nás po všechny jeho dny vydrží to zvláštní osobité kouzlo Vánoc.
Jana Šašinková, starostka obce

Vážení a milí spoluobčané,
neúprosně plynoucí čas nás opět posunul před práh nejkrásnějšího období roku, období vánočních svátků. V tomto
čase radosti, štěstí a klidu si mnozí z nás najdou také chvilku k tomu, aby se ohlédli za uplynulým rokem a vyhodnotili, co
se podařilo nebo také nepodařilo uskutečnit a jestli byl prožitý rok rokem úspěšným. Také tento prosincový zpravodaj dává
prostor k bilancování všeho, co se v naší obci odehrálo a uskutečnilo. A zda byl r. 2011 z pohledu obce úspěšným, necháme,
vážení občané, na vašem zvážení. I když je pravdou, že názory na úspěšnost či neúspěšnost jsou z pohledu každého jednotlivce často velmi rozdílné.
Jak již bylo několikráte ve zpravodajích vzpomínáno, základem veškeré činnosti obce je rozpočet, který byl schválen na
jednání zastupitelstva obce dne 8.2.2011. Tento zahrnuje všechny nezbytné každoročně se opakující běžné výdaje k zajištění
chodu obce – jedná se o provoz a opravy veřejného osvětlení, rozhlasu a kabelové televize, údržbu veřejné zeleně, zajištění
provozu mateřské a základní školy včetně úhrady neinvestičních nákladů Městu Bojkovice za dojíždějící žáky do ZŠ Bojkovice, činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů, provoz knihovny, svoz komunálního a nebezpečného odpadu, zimní
údržbu místních komunikací a chodníků včetně jejich drobných oprav, provoz víceúčelového hřiště a zajištění činnosti
místní správy a bytového hospodářství. Celkové běžné výdaje tvoří zhruba 75 % všech ročních příjmů obce bez získaných
dotací, což znamená, že na realizaci neinvestičních či investičních akcí většího rozsahu zbývá ročně částka, která se pohybuje kolem Kč 2,200.000,-. Není to mnoho, proto se musí finance využívat s velkým rozmyslem a hlavně maximálně účelně,
aby buď následně nesly úspory běžných výdajů a jejich návratnost tak byla co nejkratší, anebo aby sloužily ke zhodnocování
či výstavbě majetku, který přinese užitek co největšímu počtu obyvatel naší obce.

Akce realizované v r. 2011
• Oplocení víceúčelového hřiště – z důvodu neustálého „přeletování“ míčků přes oplocení hřiště na sousední pozemek, bylo
provedeno za částku Kč 39.019,-- jeho navýšení o 2m.
• Úprava víceúčelové komunikace kolem řeky Olšavy –
z podrceného materiálu získaného z demolice Švehlíkovce
byla upravena víceúčelová komunikace kolem řeky Olšavy
od mostu u hasičské zbrojnice po víceúčelové hřiště v celkové hodnotě Kč 98.088,-.
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• Oprava budovy základní školy – tato zahrnovala výměnu stávajících dřevěných oken za okna plastová, výměnu vchodových dveří za stávající hliníkové, dále výměnu neúsporných
a zastaralých plynových kotlů za kotle kondenzační s vyšší
účinností spalování plynu, nahrazení klasických ventilů na
radiátorech za ventily termoregulační a odvlhčení budovy
spočívající v osekání soklu z kabřince, v následném očištění
a doplnění kamenného soklu, nad kterým byla po vyschnu-

Záhorovice
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•

•

tí aplikována sanační omítka. Na tuto akci byla zpracována
žádost o dotaci z Programu obnovy venkova, která nám byla
schválena ve výši 40% z celkové hodnoty díla Kč 1,428.977,-a činila Kč 570.000,--. Chtěla bych uvést, že naše žádost o dotaci byla také podpořena stanoviskem Energetické agentury
Zlínského kraje, o.p.s., dle jejíhož vyjádření by mělo dojít
ročně ke snížení spotřeby zemního plynu cca o 15%, což se
promítne v optimalizaci provozních nákladů budovy. V závěru bych ráda touto cestou poděkovala Zlínskému kraji za
poskytnutou dotaci.
Oprava chodníku na školním hřišti – vzhledem k tomu, že
chodník na školním hřišti kolem budovy základní školy byl
značně prolámaný, měl nerovný povrch a byl tak nebezpečný zejména pro děti ze základní školy, ale i pro ostatní návštěvníky školního hřiště, byla proto provedena jeho oprava
přeložením do zámkové dlažby a náklady s ní spojené jsou
prezentovány částkou Kč 119.310,--.
Kotelna obecního úřadu – rovněž z úsporných opatření spočívajících ve snížení spotřeby zemního plynu při vytápění mateřské školy, obecního úřadu, pošty a bytových jednotek byla
provedena výměna zastaralých plynových kotlů za kotle kondenzační v kotelně obecního úřadu. Náklady spojené s touto
akcí činily Kč 598.120,--.
Kabelová televize – v souvislosti s digitalizací vysílání byla provedena v hodnotě Kč 494.164,50 výměna zastaralé technologie hlavní stanice kabelové televize, která byla z důvodu
zajištění volného přístupu a lepší obsluhy ze strany obecního
úřadu a pracovníků firmy CABTELmont Zlín přemístěna
z půdních prostor budovy základní školy do nových prostor
– náklady spojené s jejich stavební úpravou činily Kč 45.217,--.
Výměnou technologie byla rozšířena i nabídka programů,
které jsou přijímány jak v analogové, tak i v digitální podobě. Často je nám kladena otázka, proč nejsou některé programy v analogu vysílány i digitálně, např. EUROSPORT,
DISCOVERY, atd.. Důvodem je, že by musely být zakoupeny finančně náročné převodníky, proto bylo od tohoto záměru v této fázi ustoupeno a k realizaci dojde až v době, kdy
analogové vysílání bude zcela ukončeno.
Doporučujeme proto, abyste si při eventuální koupi nového
televizoru pořizovali televizor s analogovým i digitálním tunerem, který vám zabezpečí příjem celé programové nabídky.
Zásahové obleky pro JSDH – pro zásahovou jednotku SDH
Záhorovice byly zakoupeny 3 ks ochranných zásahových obleků za cenu Kč 41.400,--. Na nákup obleků bylo požádáno
o poskytnutí dotace. Tato byla schválena ve výši Kč 24.000,-a Zlínskému kraji – poskytovateli dotace - tímto děkujeme.
Oprava místní komunikace Kříb – za částku Kč 104.000,-- byla
zpracována projektová dokumentace na opravu této komunikace, jejíž realizace bude z důvodu značné finanční náročnosti prováděna po etapách.
Obratiště Lány – v souvislosti s touto chystanou investiční
akcí bylo provedeno za částku Kč 7.920,-- geodetické vytýčení, na jehož podkladě byla zpracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí - Kč 24.000,--. Nyní bude
následovat zpracování geometrického plánu pro výkup pozemků, na kterých bude obratiště realizováno a následně
jejich odkup. Další parcelou, která je nezbytná k výstavbě
obratiště, je parcela par. č. 3623, o jejíž bezúplatný převod
z vlastnictví ČR do vlastnictví obce bylo požádáno více než
před rokem a teprve na zasedání ZO dne 3.11.2011 byla
schvalována Smlouva o bezúplatném převodu této nemovitosti, která bude předložena k zaregistrování katastrálnímu
úřadu. Dále je zapotřebí vyjádření všech vlastníků inženýrských sítí. Po vydání územního rozhodnutí bude následovat
podání žádosti o vydání stavebního povolení. Z uvedeného
je, vážení občané, vidět, jak dlouhá a nesnadná je cesta k samotné realizaci díla.
Záhorovice

• Sanace základu středního pilíře mostu u hasičské zbrojnice –
na základě provedené běžné prohlídky mostů, bylo zjištěno,
že u mostu u hasičské zbrojnice při průtoku vyšších vod dochází k odhalování základu pilíře, který by „díky“ řidičům
nerespektujícím omezení tonáže (zejména přejíždějící plně
naložené kladovky), mohl být zborcen. Z toho důvodu bylo
navrženo jeho podinjektování pomocí mikropilot a následně obetonování stávajícího základu. Na rekonstrukci byl za
částku Kč 20.000,-- zpracován projekt, který byl doplněn vyjádřením od všech majitelů inženýrských sítí a byl předložen na odbor opravy Městského úřadu v Uherském Brodě
k vydání stavebního povolení. Správní řízení však bude přerušeno, neboť k žádosti o stavební povolení musí být ještě
doložena Smlouva o budoucí nájemní smlouvě a o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene s Povodím Moravy, s.
p., která bude obec opravňovat k provedení opravy mostu.
Samotná realizace projektu, před jejímž zahájením bude
muset být zpracován havarijní a povodňový plán, se pak
uskuteční v roce 2012 v období, kdy bude v Olšavě protékat
minimum vody.
• Osvětlení přechodu pro chodce před základní školou – rovněž na tuto akci byl zpracován projekt, k němuž jsou v současné době zajištěna veškerá vyjádření od majitelů inženýrských sítí, doplněno bude ještě vyjádření od dopravního
inspektorátu Policie ČR a Ředitelství silnic Zlínského kraje.
Následně bude požádáno o vydání stavebního povolení, na
jehož základě se bude osvětlení realizovat.
• Nákup křídlovky a mikrofonů pro dechovou hudbu – pro dechovou hudbu Záhorovjané a Záhorovjánek bylo pořízeno nové
vybavení - křídlovka za Kč 19.900,-- a mikrofony za Kč 28.679,-. Část nákladů byla uhrazena z nadačního příspěvku ve výši
Kč 25.000,-- od Nadace Děti-kultura-sport Uherské Hradiště. Za
poskytnutý příspěvek zmíněné nadaci vyslovujeme poděkování.
• Knihovna – i v letošním roce obdržela obec od Města Uherské
Hradiště neinvestiční neúčelovou dotaci ve výši Kč 50.000,-,
která byla využita stejně jako v letech předcházejících na nákup nových knih.
• Nákup křovinořezu – pro údržbu veřejné zeleně byl zakoupen
nový křovinořez – Kč 22.750,--.
• Nákup kontejnerů na tříděný odpad – jak bylo psáno v loňském
čísle zpravodaje, získala naše obec první místo v soutěži pro
města a obce Zlínského kraje „O keramickou popelnici
2010“ a to v kategorii obcí nad 500 obyvatel. S tímto prvenstvím jsme získali i odměnu ve výši Kč 30.000,--, která byla
v letošním roce využita k zakoupení 6 kontejnerů na tříděný
odpad v celkové výši Kč 37.060,--.
• Budování kanalizace s napojením na ČOV – dne 14.12.2010
se uskutečnilo v této věci jednání zástupců Zlínského kraje
a obcí Šumice, Nezdenice a Záhorovice. Zde jsme seznámili paní Kovaříkovou, radní Zlínského kraje se situací v jednotlivých obcích. Za naši obec jsem konstatovala, že máme
zpracovaný projekt pro územní rozhodnutí, k jehož vydání je
nezbytný souhlas vlastníků pozemků s umístěním stavby formou uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene“. Zde je třeba říci, že spousta vlastníků
pozemků tento souhlas odmítla dát. Napojení naší obce na
ČOV v Uherském Brodě je také podmíněno vybudováním
kanalizačního sběrače v obci Nezdenice, která však s ohledem na současnou míru zadluženosti není schopna výstavbu
realizovat. Z jednání vzešel závěr, že všechny obce prověří,
zda jejich odpadní vody splňují požadavek tzv. „přiměřeného čištění“ a s výsledkem seznámí odbor životního prostředí
a zemědělství Zlínského kraje. Dne 30.6.2011 byl proveden
SVK Uherské Hradiště, a.s. rozbor povrchových vod pod
obcemi Záhorovice, Nezdenice a Šumice. Výsledky jsou
uvedeny v následující tabulce i s porovnáním požadovaných
hodnot dle příslušného zákona.
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Ukazatel

Naměřená
hodnota
v mg/l

Požadovaná hodnota
v mg/l dle nař.
Vl. č. 61/2003 Sb.,
v platném znění

NEZDENICE ZÁHOROVICE

CHSKCr
BSK
NL

12
2,4
10

26
3,8
20

Dusík amoniakální

<0,2

0,23

ŠUMICE

Obec

CHSKCr

17

26

BSK

3,7

3,8

NL

14

20

Dusík amoniakální

0,3

0,23

CHSKCr
BSK
NL
Dusík amoniakální

13
2,9
10
<0,2

26
3,8
20
0,23

soulad s nařízením vlády
velmi mírné překročení nařízení vlády
nesoulad s nařízením vlády
Z uvedeného vyplývá, že naše obec má všechny požadované
hodnoty v souladu s vládním nařízením. Aby byly tyto výsledky
stoprocentně potvrzeny, proběhne v r. 2012 12 dalších měření.
Pokud bude vše i nadále v souladu, budeme mít o jednu velkou
starost méně a hlavně nedojde ke značnému zadlužení obce na
mnoho dalších let.
Žití v naší obci však není jenom o jejím zvelebování, ale také
o kulturním a společenském životě, k jehož obohacení přispívají pod vedením paní učitelek značnou měrou děti z mateřské
a základní školy, které svým krásným vystoupením zpestřují
pravidelně od r. 2004 besedy s důchodci, vánoční zpívání, přijetí prváčků a rozloučení s páťáky na obecním úřadě, vítání občánků a setkání rodáků. U posledních čtyř uvedených akcí je
třeba také moc poděkovat všem členkám komise pro občanské
záležitosti. Dále k obohacení kulturního a společenského života
v naší obci přispívají i místní spolky a dechová hudba Záhorovjánek a Záhorovjané, které kromě akcí pořádaných ve „vlastní
režii“ – fašank, hodové slavnosti, taneční zábavy, pivní slavnosti,
atd., pomáhají rovněž se zajišťováním akcí, které jsou pořádány

pod záštitou obecního úřadu – oslavy výročí osvobození obce
spojené se stavěním máje a akce „Předsilvestrovské hodování“.
Při pořádání spousty akcí je třeba také ocenit práci členek kulturní a školské komise, SRPŠ při základní škole, členů zásahové
jednotky naší obce a také některých občanů, bez jejichž aktivity
a nezištné a obětavé pomoci by akce nebylo možno zajistit v takovém rozsahu nebo prakticky vůbec.
V konci každého kalendářního roku nejen bilancujeme
uplynulé, ale také si vytyčujeme úkoly do dalšího roku, který
z pohledu ekonomického nebude v žádném případě rokem jednoduchým jak pro každého z nás, tak ani pro obec. Do dnešního
dne nebylo schváleno vládou nové rozpočtové určení daní, které by mělo odstranit diskriminaci malých obcí a mělo by posílit
rozpočet naší obce zhruba o 2,5 milionu korun, na druhé straně
jsou však na obec stále více přesouvány povinnosti, které zvyšují
běžné výdaje.
Zastupitelstvo obce se bude soustřeďovat zejména na údržbu
stávajícího majetku. Jak již bylo zmíněno výše, bude provedena
sanace pilíře mostu u hasičské zbrojnice, dále dojde k opravě
elektrických rozvodů a odsávání ve školní jídelně mateřské školy a pokud získá obec dotaci, tak i k výměně stávajících oken
za okna plastová a k výměně dveří, což by se mělo následně
promítnout ve snížení nákladů za spotřebu plynu při otápění
objektu mateřské školy. Dále bude z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců nově vybudováno osvětlení nejfrekventovanějšího
přechodu pro chodce u základní školy. Z Operačního programu
Životního prostředí bude žádáno o dotaci na realizaci projektu
„Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany pro Město Uherský Brod a obce horního Poolšaví“. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci OPŽP
a jeho součástí bude dodávka a montáž ultrazvukového měřiče
vodní hladiny, zpracování povodňového plánu v digitální podobě, jak ukládá zákon a napojení ústředny na jednotný systém varování a vyrozumění Hasičského záchranného sboru s výměnou
30 ks tlakových reproduktorů. Jaké další akce se budou v příštím roce realizovat, bude podle stupně důležitosti a finančních
možností rozhodnuto při sestavování rozpočtu na r. 2012. Přejme si všichni společně, aby se nám toho podařilo uskutečnit
co nejvíce a hlavně, aby se nám všem v nadcházejícím roce ve
zdraví a vzájemném porozumění v naší dědince dobře žilo.
Jana Šašinková, starostka obce

Vážení spoluobčané,
i v letošním roce bych chtěla moc poděkovat vám všem, kdo zodpovědně třídíte odpad.
Bohužel se najdou mezi námi stále ještě i takoví, kteří takto nečiní a zbytečně tak
zvyšují náklady za svoz odpadu umísťovaný v popelnicích. Buď je třídění pro ně zbytečností a „otravou“, nebo si neuvědomují, že čím více budeme třídit, tím nižší bude
poplatek za svoz odpadu. I přes takto lhostejné občany bude pro vás určitě potěšující
zprávou, že i v roce 2012 zůstane poplatek za svoz odpadu ve stejné výši, tedy Kč 350,- na
každého obyvatele. Bude to v porovnání s okolními obcemi nejnižší poplatek a to právě
díky vám všem, kdo opravdu vzorně odpad třídíte.

a děkujeme za vzornou reprezentaci

PROSBA

obce při přebírání diplomu a vlajky

Ke zvýšení výtěžnosti příjmů za tříděný odpad
od společnosti EKO-KOM můžeme přispět všichni i tím, že

ve Valdštejnském paláci v Praze.

BLAHOPŘEJEME
základní škole
k získání mezinárodního titulu

EKOŠKOLA

OBALY OD TRVANLIVÉHO MLÉKA,
DŽUSŮ, atd. BUDEME VKLÁDAT DO KONTEJNERŮ
NA PLAST A NE DO KONTEJNERŮ NA PAPÍR.
D Ě K U J E M E.
Jana Šašinková
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Záhorovice

MATEŘSKÁ ŠKOLA • MATEŘSKÁ ŠKOLA • MATEŘSKÁ ŠKOLA
Přehled akcí, které proběhly v letošním roce:
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

Pantomima v MŠ
Předškoláci z MŠ - návštěva 1. třídy v ZŠ

ČERVEN

Karneval v MŠ - rej masek s diskotékou
Zápis dětí v MŠ na nový školní rok
Maňáskové divadlo v MŠ - tři krátké pohádky
Fotografování dětí - tabla
Divadlo v Uh. Brodě - "Velryba Lízinka"
Kino Bojkovice ZUŠ - pásmo krátkých pohádek
Besídka v MŠ ke Dni matek
Závody v plavání - Uh. Brod, Delfín

Den dětí - soutěže pro děti, odměny, ledňáčky
Výlet s rodiči do Zoo Lešná
Maňáskové divadlo v MŠ - "Loupežnická pohádka"
Plavání UB - den otevřených dveří pro rodiče
Koncert v ZUŠ - seznamování s hudebními nástroji
Ukončení plavání s tobogánem
Zahájení nového škol. roku - hry na školní zahradě

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

Opekání špekáčků s rodiči - střelnice
Beseda v ZŠ - "Na kole po světě"
Koncert v ZŠ - Pepa Nos
Vystoupení dětí pro důchodce v MŠ

Mikulášská nadílka s pásmem básní a písní v MŠ
Divadlo na zámku Nový Světlov Bojkovice - "Vánoční pohádka"
PROSINEC
Vánoční besídka u stromečku v MŠ, rozdávání dárečků

Poděkování za sponzorské dary a jakoukoliv pomoc pro MŠ patří:
Obecnímu úřadu Záhorovice, manželům Hradským, Kolaříkovým, Žakovým, Dudovým, Michalčíkovým, Sčučinským, Zetkovým, Synčákovým,
Hanáčkovým, Ondruškovým, Jančářovým, Novotným, Neradovým a Milanu Formánkovi.
Kolektiv zaměstnanců: Hana Marčíková – ředitelka, Naděžda
Dvořáková – učitelka, Ilona Matyášová – učitelka, Jitka Ulková
– asistentka, Ing. Ivana Kunčarová – účetní, Hana Kosynová
– školnice, Sylva Velecká – vedoucí školní jídelny, Zdeňka Šašinková – kuchařka, Věra Jančářová – kuchařka, Lenka Podhradská – kuchařka

Záhorovice
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Školní jídelna informuje
Od ledna 2012 dojde ke zvýší ceny obědů z důvodu zavedení vyšší DPH u potravin. Navýšené finanční limity na nákup potravin upravuje vyhláška ministerstva školství.
současná cena oběda v Kč
strávníci 3 - 6 let
strávníci 7- 10 let
strávnící 11- 14 let

12,00
16,00
18,00

návrh ﬁnančního limitu na cenu oběda
v Kč dle vyhlášky
14,00 – 25,00
17,00 – 32,50
19,00 – 34,50

Ve školní jídelně MŠ Záhorovice se předpokládá průměrné navýšení současné ceny oběda jak u školáků, tak i cizích strávníků o 2,až 3,- Kč.
Sylva Velecká

Mozaika činností školního roku 2010/2011 ze základní školy
Sluníčko sice ještě hřálo a lákalo děti ven, ale kalendář je upozornil, že je měsíc září a že začíná škola.
Žáci se vrátili do školy odpočinutí a plni očekávání , hlavně naši prvňáčci. Ti zahajovali školní rok 2011/2012 prvním zvoněním
na historický školní zvonek.
Vzhledem k úbytku žáků se naše škola stala po mnoha letech školou malotřídní. Proti loňsku došlo k úbytku o 12 žáků. Letos
totiž navštěvuje školu jen 50 žáků, tudíž má jen tři třídy. Do I. třídy dochází 9 žáků a třídní učitelkou je Mgr. Jana Fialová. Ve
II. třídě jsou spojeni druháci a páťáci. Celkem jej jich 21 (tzn. 9 druháků a 11 páťáků). Třídní učitelkou je Mgr. Božena Miličková.
III. třídu navštěvuje 9 třeťáků a 11 čtvrťáků, což je dohromady 20 žáků. V této třídě je třídní učitelkou Mgr. Magdalena Kočicová.
Kromě třídních učitelů vyučuje na škole i Mgr. Helena Hofmannová a Mgr. Eva Novotná.Žáci se učí podle školního vzdělávacího
plánu. I v letošním školním roce pracuje na škole dyslektický kroužek a logopedická poradna vedená speciálním pedagogem.
O pořádek ve škole, na dvorku a v učebně na zahradě se stará paní Jarmila Salvetová a Hana Konečná.
Školní družinu, kam dochází 29 žáků, vede vychovatelka Daniela Kašpárková, která je zároveň koordinátorem environmentální výchovy. Od září pracuje při školní družině kroužek „Tvořínek“, počítače pro začátečníky a dramatický kroužek.Do kroužků
mohou docházet i žáci, kteří nenavštěvují družinu.
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.
Mezi tradiční patří: dopravní soutěž Mladý cyklista a Malý chodec, sportovní soutěže, matematická soutěž Cvrček a matematický
Klokan.

Přehledu školních akcí ve školním roce 2010/2011
1.9.2010

Přijetí prvňáčků a jejich rodičů u starostky obce na
OÚ.
Zahájení nového školního roku 2010 - 2011

13.9.2010

„Ukliďme si svět“ - sběr starého papíru a železa.
Sběru se zúčastnilo 59 žáků a 4 pedagogové a 2
správní zaměstnanci. Nasbírali jsme:100 kg hliníku,
326 kg železa a 2090 kg papíru .

21.9.2010

Den bez aut- účast na programu, který pořádal DDM
Uherský Brod. V rámci Evropského týdne mobility jeli
vy-braní žáci školy na uvedenou akci. Zúčastnili se
výchovných i zábavných aktivit: závody koloběžek,
lyží, pěškobusu, jízdy v káře, na kole s pohonem
na baterku, na koni, jízdy vláčkem Steelinkou k
dopravnímu hřišti, kde se zúčastnili i jízdy zručnosti.

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

24.9. 2010

Ovoce do škol- zahájení projektu EU.

5.10.2010

Můj první školní rok – fotografování žáků 1. ročníku

5.10.2010

Dopravní výchova na dětském dopravním hřišti v Uh.
Brodě pro žáky 4.třídy.Žáci absolvovali kurz, který
jim rozšířil jejich poznatky o bezpečnosti na ulici,
o základech první pomoci, pravidlech silničního
provozu a dopravních značkách. Na jaře je dopravní
výchova zakončena praktickou zkouškou zručnosti
cyklisty, kde žáci uplatní své získané vědomosti
a dovednosti. Za úspěšné absolvování získají průkaz
cyklisty.

8.10.2010

říjen

11. - 12. 11. 2010

Keramické dílny na DDM Bojkovice – výroba
svícínků. Exkurze v knihovně Bojkovice( 3.a 4. roč.)
Účast v soutěži Cesta do pravěku. Zúčastnili se
žáci ze druhého ročníku a ŠD( Hradský, Prachař,
Kramářová, Kočica).V soutěži zvítězil Radovan Kočica
– žák první třídy.
Diakonie – humanitární sbírka šatstva v obci

25. 11. 2010

Návštěva výstavy originálů obrazů Josefa Lady
s besedou . (Galerie muzea). Akce se zúčastnilo 62
žáků a 4 pedagogové. Vlastní prohlídce Ladových
originálů předcházela beseda o knihách J. Lady,
kterou vedla pracovnice muzea.

25.11.2010

Konference EVVO v Uherském Hradišti. Na návrh
ředitelky školy byla na této konferenci oceněna
za svou práci vychovatelka a koordinátorka
enviromentální výchovy na škole paní Daniela
Kašpárková.

1.12.2010

Vánoční dílničky se staly tradicí naší školy. Odpolední
tvořivé činnosti se uskutečnily již podesáté.

7.12.2010

Soutěž ve ﬂorballe „ O pohár starosty Šumic“ Naši
páťáci se umístili na 3. místě.

17.12.2010

Školní vánoční besídka.Vystoupení jednotlivých tříd
s programem.

21.12.2010

Ukončení projektu Hravě, žij zdravě. Naše V. třída se
umístila na 2. místě ve Zlínském kraji.

18.12.2010

Vánoční zpívání u obecního stromečku. Výstava
betlémů a dětských prací ve vestibulu školy.

Záhorovice

17.1.2011

Pantomimické představení bylo určeno žákům 1.
ročníku.Při písničkách o zvířátkách žáci viděli
i pantomimické předvádění zvířat a hádali, o která
zvířátka se jedná. Představování zvířátek bylo
doplněno jednoduchými maskami.

19.5.02011

Beseda se zdravotníky z Uherského Hradiště ,s
manželi Mojžíšovými.

26.5.2011

Sportovní testování žáků 5.ročníku v ZŠ Bojkovice.
Do sportovní třídy byli vybráni Daniel Hřib, Dominika
Dvořáková, Kateřina Andrlíková, Jan Kubica.

30.5. 2011

Výlet na hrad Veveří s programem. Žáci si vyzkoušeli
výrobu svíček, tisk na látku, házení šipkami, chůzi po
hradbách.

1.6. 2011

Krajské kolo dopravní soutěže -5. ročník, 3. místo

26.1.2011

Den otevřených dveří

27.1.2011

Paletka – výtvarná soutěž ŠD v Havřicích. Této
soutěže se zúčastnilyJolana Zlámalová, Kristýna
Píšová, Agáta Kočicová.

31.1. 2011

Návštěva předškoláků ve škole. Navštívili výuku v 1.
třídě a podívali se do tělocvičny a školní družiny.

2.6.2011

Audit pro získání titulu Ekoškola

3.2. 2011

Zápis do I. třídy pod názvem „ Cesta pohádkovým
světem“

9.6.2011

Hodina dopravní výchovy pro žáky 4.ročníku
v Uherském Brodě. Testování a předání průkazu
Mladého cyklisty.

celoročně

Živá zahrada- pozorování ptáčků v zimním období,
zapojení do výtvarné soutěže – Malujeme brkoslava.
4. třída rozšířila toto téma i o literární část – Jak vznikl
název brkoslav. Své práce prezentovali v jednotlivých
třídách. V. třída vyhledávala informace o tomto
živočichovi, které pak prezentovali v literární výchově.

11.2.2011

Výukový program EKOTÝMU – vedla p. H. Machů,
krajská koordinátorka Ekoškoly.

22.2.2011

Beseda se starostkou obce o odpadech. Žáci byli
seznámeni s oceněním obce, která se zúčastnila
krajské soutěže v odpadech. Obec získala 1. místo.
Materiály byly vystaveny ve vestibulu školy.

28.3.- 8.4.
30.3. 2011

4.4. 2011

Stonožka- srovnávací testování žáků 3. a 5. ročníku.
Čtenář – ověřování čtenářské gramotnosti.
Den učitelů - program žáků 5. ročníku. Žáci připravili
velmi hezké pásmo ze života J.A.Komenského, které
doplnili četbou ukázek z díla a proložili hudebními
vstupy.
Návštěva žáků 5. ročníku v ZŠ Bojkovice. Po
procházce školou se naši žáci setkali se svými
budoucímu spolužáky z Bojkovic v prostorách
sportovní haly.. Tady sehráli přátelský zápas ve
vybíjené. I když nezvítězili, nebyli smutní, naopak.Byli
nadšeni z hezkého prostředí, z moderních učeben
i sportovní haly.

11.4.2011

Divadélko Horákové : Jak se stal kůň učitelem počtů“

12.4.2011

Návštěva páťáků v ZŠ Šumice- prohlídka školy, výroba
trička, které si odnesli žáci domů, turnaj ve vybíjené.

13.4. 2011

Požární ochrana očima dětí. Soutěže se zúčastnilo
62 žáků. Vybrány byly: 4 práce výtvarné( Kundrata
Radim, Valíček Matěj, Žak Robert, Zetka Lukáš) a 1
práce z oblasti literární tvorby ( Kundrata Radim).
Z pracovně-technické činnosti byly zaslány 4 výrobky.

14.4. 2011

Strážnice – návštěva skanzenu, velikonoční zvyky
a hry. Projektové vyučování“Cesta páťáků za tradicemi
našich předků“.

18.4. 2011

Sběr starého papíru. Odevzdali jsme:1390 kg papíru
a 41 kg železa

19.4. 2011

Fotbal –okrskové kolo v Uherském Brodě, 5. ročník

26.4.2011

Atletická soutěž Kinderiáda Uherské Hradiště.
Účastnilo se jí 10 žáků.

29.4. 2011

Den Země ve škole. Hlídky Ekotýmu prováděly anketu
v obci, jak naši spoluobčané třídí odpad. Ukazovali jim
kam některé obaly patří, seznamovali je s programem
Ekoškoly, rozdávali jim letáčky o správném třídění
odpadů. Každý kolemjdoucí dostával na památku
zápich s motýlkem.Před školou stál strom přání pro
vesnici..

2.5. 2011

Společné fotografování

3.5. 2011

Okresní dopravní soutěž- 5.ročník, 1. místo

18.5.2011

Okresní dopravní soutěž školních družin

Záhorovice

10.6. 2011

Světlovský bál ( účast 1.-3.ročníku.)

14.6. 2011

Beseda v přírodě v okolí Valašských Klobouk.

16.6.2011

Nocování páťáků ve škole – „Hledání ducha školy“

17.6.2011

Vyhodnocení požární soutěže PO ochrana dětí.Z naší
školy obsadilv okresním kole 1.místo v literární tvorbě
žák 5. ročníku – Radim Kundrata, který získal i
2. místo ve výtvarné části této soutěže.V krajském
kole se umístil na 3. místě v literární tvorbě.

19.6.2011

Slavnostní předání šeku Nadace DKS na 15.000, -Kč .

23.6.2011

Slavnostní předávání titulu EKOŠKOLA v Praze.

24.6.2011

Celoškolní soutěž ve šplhu na tyči. I letos zvítězila
Dominika Dvořáková ( 3:54 s )

24.6.2011

Slavnostní přijetí a rozloučení s žáky V. třídy.

27.6.2011

Ukončení školního roku

30.6.2010

Poslední zvonění a loučení s V. třídou

I v letošním roce se škola zapojila
do projektu Scio.
V rámci budování komplexního systému monitorování kvality školství řeší tento projekt detailně oblast klimatu školy jako významné součásti vzdělávacího procesu. Nástrojem použitým pro hodnocení kvality výchovné
práce byly testy Stonožka a Čtenář . V testování čtenářské gramotnosti se 4 žáci 5. ročníku umístili na 1. místě
ve Zlínském kraji.
Škola získala Certifikát za aktivní přístup k hodnocení kvality vlastní výchovně vzdělávací činnosti.

Naše další dlouholeté projekty
• Recyklohraní- celonárodní projekt
• Stromy v přírodě – školní projekt
• Třídění odpadu - celonárodní
• Pravidelná čtvrtletní pozorování ve školní
zahradě
– Živá zahrada, celonárodní projekt.
• MRKEV
Škola se zapojila do výzvy EU peníze školám a získala
tak dotaci 532.634,- Kč.. Do konce srpna 2011 jsme obdrželi částku319.580,- Kč. Mohli jsme tak vybavit počítačovou učebnu notebooky, dataprojektorem, interaktivní
tabulí, softwarem. Rovněž byl renovován triptych tabule,
který má funkci interaktivní tabule.
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Hospodaření školy
Škola hospodařila s prostředky, které
jí byly přiděleny krajem a obecním úřadem.Hospodaření za rok 2010 skončilo
zlepšeným hospodářským výsledkem . Se
svěřenými finančními prostředky je hospodařeno dle návrhu čerpání rozpočtu.
Během roku jsou prováděny revize, drobné opravy a odstraňovány zjištěné závady, které by vedly k ohrožení bezpečnosti
žáků a pracovníků školy. Zakoupeny
byly : učebnice ,školní potřeby pro žáky
1. třídy ,učební pomůcky a byly uhrazeny
náklady na plavecký výcvik žáků.V měsíci červnu – září proběhla oprava budovy
školy, jejímž cílem byla výměna stávajících oken za okna plastová, výměna
vstupních dveří, ventilů topení a zastaralých kotlů ústředního topení. Došlo také
k odvlhčení budovy. Na realizaci tohoto

projektu získala obec od Zlínského kraje
dotaci ve výši 570.000,- Kč. Celková hodnota díla činila 1. 429, 000 Kč.Tuto částku
dofinancovala obec ze svého rozpočtu.
Dále byly vymalovány vstupní prostory,
podatelna a natřeny zárubně dveří a olejomalba v přízemíškoly.I v letošním roce
jsme uspěli u Nadace Děti-kultura-sport.
Díky nadaci jsme získali prostředky na
zakoupení krojů pro pěvecko-recitační
kroužek. Mimoškolní aktivity nám pomohli splnit sponzoři svými finančními
prostředky v celkové hodnotě 15.000 Kč.
Poděkování patří společnosti Vinária
Brno, Albo Schlenk Bojkovice, Svazarmu
Záhorovice a IS Starý Hrozenkov. Velmi
záslužná je práce výboru SRPŠ při ZŠ
Záhorovice . Členové výboru aktivizují
ostatní rodiče a přátele školy a plánují
akce, kterými chtějí podpořit činnost ško-

ly. SRPŠ organizuje akce pro žáky školy
a ples pro rodiče a širokou veřejnost .
Přispívá na vánoční balíčky, hradí 1 fakturu autobusu , který dováží žáky na plavání a tobogan, příspívá na cestovné žáků
a doprovodu na soutěže a závody , nakupuje odměny při soutěžích a zabezpečuje
knihy pro žáky 1. a 5. ročníku.
Vedení školy si nesmírně váží všech
sponzorů a organizátorů akcí pro žáky
školy.
Tímto děkujeme sponzorům, obecnímu úřadu, rodičům - paní Hradské,
Charvátové, Jančářové, Pavlíkové, Valíčkové A., Valíčkové V., Fojtíkové, Čičákové a L. Gašparovičovi, výboru SRPŠ
za pomoc při organizování činností, panu
Kundratovi za výpomoc při zabezpečování dovozu písku do pískoviště.

Ozvěny z projektu EKOškoly
Nejvýznamější akcí školního roku 2010/2011 bylo získání mezinárodního titulu EKOŠKOLA.
Projekt Ekoškola je mezinárodní program , do nehož je zapojeno 38 zemí z celého světa ( z Asie, Evropy, Oceánie, Jižní Ameriky a Afriky). Účastní se ho zhruba 20 000 škol. Od roku 2005 se naše škola intenzivně věnuje environmentální výchově. Staráme se o
životní prostředí tříd školy, přilehlého okolí, ale i okolí obce. Vybudovali jsme učebnu v přírodě. Snažíme se chránit přírodní dědictví Bílých Karpat. V každé třídě a na chodbách i ve školní zahradě máme nádoby na tříděný odpad. Třídíme plasty, papír, hliník.Na
zahradě máme kompostér. V pracovním vyučování i ve školní družině se věnujeme pracím na školní zahradě, pozorování života v
přírodě. Každoročně realizujeme alespoň jeden dlouhodobý ekoprojekt. Sledujeme spotřebu vody a energií. Snažíme se motivovat
žáky k šetření. Sbíráme elektroodpad, baterie, a plastová víčka. Za finanční výtěžek ze sběru pořizujeme zahradní nářadí, kupujeme a vysazujeme ovocné stromy a keře. Pro realizaci svých nápadů získáváme rodiče a širokou veřejnost. V dubnu roku 2011 jsme
dostali odvahu a podali jsme žádost o udělení titulu EKOŠKOLA.. V
červnu byl na škole vykonán audit . Auditem škola získává cennou zpětnou vazbu o silných a slabých stránkách realizace programu.
Jak audit probíhal? Dne 2.6. 2011 navštívili naši školu 2 auditoři,
což byli dva proškolení pracovníci Sdružení Tereza. Auditorská návštěva trvala celý den. Během návštěvy auditoři postupně hovořili s koordinátorem programu, s ředitelem a s žákovským týmem. O přestávkách
hovořili s ostatními žáky. Prohlédli si i školu s její okolí. Bylo to proto,
aby si ověřili, zda škola realizovala opatření vedoucí k ekologizaci svého provozu. Na základě podkladů rozhodla výběrová komise, zda škola
titul získává . Dobrá věc se podařila. Proto jsme byli pozváni do Valdštejnského paláce, místa zasedání parlamentu, kde jsme z rukou ministra životního prostředí – pana Ing. Tomáše Chalupy převzali diplom a
vlajku. Realizace projektu vedla k uskutečnění spolupráce žáků, učitelů i vedení školy uvnitř školy, i spolupráci školy s rodiči, s OÚ a širší
veřejností. Touto cestou děkujeme všem vyučujícím, rodičům a hlavně
žákům, kteří svým jednáním dokazují, že ekologické chování je samozřejmou součástí jejich životních postojů. Za metodickou
pomoc, inspiraci patří velký dík Sdružení Tereza jako koordinátoru tohoto programu v ČR, Nadaci Veronica, Mgr. Haně Machů,
Mgr. Ivě Procházkové, MŠMT,MŽP ČR.
Naše cesta do Prahy pro mezinárodní ocenění Ekoškola
V úterý 22.6. 2011 jeli zástupci Ekotýmu z naší školy do Prahy na slavnostní předávání titulů Ekoškoly. Sešli jsme se na nádraží
a vycestovali jsme do hlavního města ČR, do matičky Prahy.
Cesta byla sice dlouhá, ale my jsme měli bohatý program. Povídali jsme si, hráli jsme karty, slovní fotbal,dávali jsme si hádanky
a říkali jsme si vtipy. Po příjezdu jsme se jeli ubytovat. A to už byl večer. Ráno 23.6.jsme společně vyrazili do Valdštejnského paláce,
kde jsme se zaregistrovali ( každý z nás dostal vizitku se svým jménem) .V 10.00 hodin nás přivítali a seznámili s programem celé
akce. Následně jsme vyslechli projevy organizátorů celé akce a hostů , kteří poukázali na význam tohoto projektu.Pak následovalo
předávání diplomů a praporů. Byli jsme napnuti a taky nervózní, protože součástí této části byla i prezentace činnosti naší školy.
Všechno jsme ale zvládli na jedničku ( na základě tvrzení paní ředitelky a paní Kašpárkové).Velkou radost jsme měli i ze setkání s
hejtmanem Zlínského kraje, s panem Mišákem, který nás vyhledal, aby nám popřál k tomuto velkému úspěchu. Po předání vyznamenání jsme šli na prohlídku Valdštejnského paláce. Dostali jsme se i do bývalé jízdárny, dnes do sálu, kde zasedá Senát Parlamentu ČR. Prostory Valdštejnského paláce jsou nádherné.
Po společném rautu jsme byli rozdělení do skupin a soutěžili jsme . Úkoly byly s ekologickým zaměřením a byly velmi zajímavé
a pro nás poučné. Byli jsme v různých skupinách. Hry byly zajímavé a inspirující.
Celá akce byla ukončena v 15.00 hodin. A my jsme vyrazili na zpáteční cestu. Do Záhorovic jsme přijeli ve 22. hodin unaveni,
ale plni dojmů a zážitků.
Dominika, Maruška a Andrej
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Jedna z vyučovacích hodin v přírodě
Za přispění IS Starý Hrozenkov, které pracuje pod vedením
paní Vaculíkové , jsme mohli (žáci 3.- 5. ročníku) vyjet do míst,
která jsme ještě neznali, ale o kterých jsme hodně slyšeli. Jeli jsme
do Valašských Klobouk, do kraje , kde se snoubí krása a pestrost
přírody. Autobus nás vyvezl na parkoviště rekreačního střediska
Královec . Odsud jsme šli pěšky naučným chodníčkem až do Valašských Klobouk.
Součástí naučného chodníku je i Rozhledna Cyrila Bureše
nebo Rozhledna na Finiši. Z rozhledny je překrásný výhled do
okolí. Cestou jsme viděli desítky mravenišť. Mnozí z nás hledali i
Ferdu Mravence, ale v takovém velkém množství jsme ho nenašli.
Nevadí, snad příště!
Od rozhledny jsme pokračovali dál. Dostali jsme se do prostoru
, který zakoupil Pozemkový spolek Kosenka z daru paní Sedláčkové, proto Les paní Sedláčkové.Tento les se nachází mezi přírodní
rezervací Javorůvky a přírodní památkou Dobšena .Obě rezervace
se propojují vykoupeným lesním územím.
Další ze zastávek byla na staré trampské chatě Walden. Na chatě, kde není elektřina, kde se chodí pro vodu do studánky a kde se
topí v kamnech. Nachází se v místech, kde je nesmírné ticho, kde
voní byliny a stromy a kde je slyšet jen zpěv ptáků.. V blízkosti chaty
jsou staleté stromy, které „léčí“ .Pod stromy si můžete sednout a
rozjímat, strom si můžete i obejmout nebo si pod ním i zacvičit,
jako jsme to udělali my.
Na našem putování jsme se přesvědčili, že osvěžit se dá v samotné přírodě a to douškem čerstvé ( zdravotně nezávadné) vody.
Nádhera! Škoda, že takových míst ubývá. Zřejmě nedokážeme tato
místa dostatečně chránit a udržovat.

A jaký nádherný pohled se nám naskytl, když jsme sešli do údolí,
kde protékal zurčící potůček, v jehož okolí právě kvetly orchideje.
Díky výkladu pana Ing. Miroslava Janíka jsme mohli poznat
další tajemství a krásy naší krásné přírody. Své putování valašskou
krajinou jsou ukončili na Kosence, kde jsme si pochutnali na kyselici a frgálech. Pak už jsme jen Valašským Kloboukům zamávali z
autobusu a zavolali na pana Janíka. Děkujeme, pane Janík. Určitě
se do těchto míst budeme rádi vracet.
Poděkování patří i paní Vaculíkové z IS Starý Hrozenkov, bez
jejíž pomoci bychom zato místa asi nespatřili.

Beseda se starostkou obce

Rozloučení s žáky V. třídy
Andrlíková Kateřina, Slivková Božena, Kočicová Klára, Veselá Zdeňka, Slavíčková Klára, Slavíčková Terezie, Kunčarová
Marie, Dvořáková Dominika, Kubicová Nela, Hájková Anna,
Hamada David, Pokorný David, Dvořák Josef, Šimoník František, Matoušek Radek, Kubica Jan, Struhelka Adam, Lysoněk
Radim, , Hřib Daniel, Hrubčo Andrej, Jančář Petr

Naši noví prváčci
Hrubčová Daniela, Novotná Michaela, Ondrušková Radana, Veselá Miriam, Hřib William, Jančář Michal, Kříž Dominik,
Ulek Lukáš, Žak Marek
Záhorovice
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Den Země

Dopravní soutěž cyklistů v Uh. Brodě

Školní výlet- Brno hrad Veveří
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Práce na školní zahradě

Sportovní olympiáda v Uh. Brodě

Zdravotnická přednáška
Záhorovice

Z činnosti JSDH obce Záhorovice
Vážení spoluobčané,
r. 2011 neúprosně spěje ke svému závěru a tak i pro nás nastává čas k hodnocení naší činnosti. Co se týká výjezdů, byli jsme Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje povoláni dne 15.8.2011 k čerpání vody při záplavách z prudkých dešťů v Přečkovicích.
Bohužel dne 4.8.2011 se záplava z prudkého deště nevyhnula ani naší obci a my jsme byli na žádost starostky povoláni Hasičským
záchranným sborem k čerpání vody ze sklepů rodinných domů v části Zahrady. Déšť byl skutečně hodně prudký a tak jsme museli
provádět i přehrazování potůčků. Odčerpávání vody jsme prováděli vlastní technikou, ale na dočerpání menšího množství vody
byla opět na žádost starostky přes Hasičský záchranný sbor přivolána operačním důstojníkem jednotka profesionálních hasičů z
Uherského Brodu, která má pro tyto účely k dispozici plovoucí čerpadlo. Situace byla mapována po celé obci a bylo zjištěno, že
větší množství vody teklo i po Drahách, takže stejně jako na Zahradách i zde byly uvolňovány od naplavenin kanály. Je třeba také
poděkovat občanům, kteří pomáhali zvládnout tuto událost.
Členové zásahové jednotky se v průběhu roku pravidelně scházeli každý pátek na hasičské zbrojnici k výcviku či k zajišťování
oprav techniky. V letních měsících proběhla montáž nápisu na budově zbrojnice a také jsme se podíleli na přípravách a zajišťování
akcí pořádaných obecním úřadem.
V závěru bychom rádi poděkovali p. Josefu Ondruškovi za pomoc při opravách a údržbě techniky.
Našim přáním je, abychom v novém roce měli co nejméně výjezdů k požárům a jiným živelným katastrofám.
Oldřich Mazáč, velitel JSDH

Tatra

Cisterna

4.7.2004 Hasičská zbrojnice

12.8.2011 Hasičská zbrojnice

Co Vám nabízí Czech POINT
Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné
správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.
Další podrobné informace o projektu Czech POINT jsou
dostupné na internetové adrese czechpoint.cz
Na pracovišti CZECH POINTu na Obecním úřadě Záhorovice můžete získat:
- ověřený výpis z katastru nemovitostí
- výpis z rejstříku trestů
- výpis z živnostenského rejstříku
- výpis z obchodního rejstříku
- výpis z bodového hodnocení řidičů
- výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
- výpis z Insolvenčního rejstříku
Záhorovice

Pro získání požadovaného ověřeného výstupu z uvedených
registrů musí žadatel znát základní údaje - jednoznačné identifikátory. Na základě těchto identifikátorů úředník zadá požadavky na vyhotovení výpisu. Žadatel je před jeho zhotovením
seznámen s počtem stran výpisu a jeho cenou. Po zaplacení
bude ověřený výstup vydán.
Platba probíhá v hotovosti u úředníka, který výstup vydává.
Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k
vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou.
Pro přesné vyplnění elektronických formulářů vyplňuje žadatel Formulář pro výdej ověřeného výpisu ze systému Czech
POINT.
11

KNIHOVNA • KNIHOVNA
Knížky, čtenářská gramotnost,
knihovna
V dnešní době, která je tak výrazně zaměřená
na počítače a jiné moderní vymoženosti, se může
zdát, že knížkám definitivně odzvonilo. Spoustu
informací si můžeme pohodlně stáhnout z internetu. Dokonce i obsahy knížek, které studenti
mají přečíst ke zkoušce dospělosti – maturitě. To
se pak nemůžeme divit, že mnoho dětí má problém smysluplně se vyjadřovat. Častokrát si pomáhají tzv. vycpávkovými slovíčky jako „takže,
vlastně, prostě“ apod., které užívají vždy, když si
nemohou vzpomenout na vhodný výraz. O psaném projevu raději ani nemluvě. Těch hrubek!
Mněsíček, Mnělník, zýskat, před Krystem – to se
mi nezamotaly prsty na klávesnici počítače, jedná se o „přehmaty“ a neznalost některých současných středoškoláků… A přitom stačí docela
málo – vypěstovat u malých dětí lásku ke knížkám,
číst jim a číst si s nimi. Díky čtení si obohacujeme
slovní zásobu, jsme schopni snáze si zapamatovat
pravopis některých slov, rozšiřujeme si své obzory,
seznamujeme se s různými příběhy a postavami,…
Filmy a počítače nám vlastní čtenářskou zkušenost nejsou schopny nahradit. A pokud srovnáte
knížku a filmové zpracování, drtivá většina lidí
hodnotí knížku jako lepší.
Jen si najít cestu ke knížkám. Asi málokdo
bude za každou cenu kupovat stále nové a nové
tituly do své domácí knihovny. Jednak místa v našich domovech není nekonečně mnoho, jednak
musíme vzít v potaz finanční stránku této krásné
myšlenky, protože ceny nových knih rozhodně
nejsou zanedbatelné. A proto se nabízí možnost
zaregistrovat se v knihovně a pravidelně ji navštěvovat. Knihovna v Záhorovicích není sice v porovnání s městskými knihovnami velká, přesto však
je novými tituly kvalitně zásobena. A že je z čeho
vybírat! Kromě stálého knižního fondu, na jehož
rozvoj obec každoročně přispívá nemalou částkou,
si čtenáři mohou vybírat i z několika desítek titulů, které menším knihovnám poskytuje Knihovna
Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti v rámci výměnného fondu. Tak se do obecních
knihoven dostávají další nové knížky, a i když se
po čase znovu vrací zpět do uherskohradišťské
knihovny, čtenáři si tuto službu pochvalují.
Návštěvníci knihovny svými tipy mají možnost
ovlivnit nákup nových knih, pokud požadovaný titul nenaleznou přímo na místě. Případně si jej mohou objednat přes meziknihovní výpůjční službu.
Těm čtenářům, kteří hledají konkrétní titul, jistě pomůže i online katalog knihovny (http://katalog.knihovnabbb.cz/zahorovice/), díky němuž mohou z pohodlí domova, přes internet, zjistit, jestli
je hledaná kniha součástí knižního fondu. Poté si
ji už jen jdou do knihovny vyzvednout. S tímto katalogem se dá pracovat i v knihovně samotné.
Stejně tak mohou návštěvníci knihovny bezplatně využívat počítač s připojením na internet.
Této služby většinou využívají studenti, kteří si
mimo jiné hledají potřebné informace do školy
na referáty. Samozřejmostí je i možnost vytištění
požadovaných materiálů za symbolický poplatek.
Lenka Jančaříková
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Z činnosti TJ Záhorovice – oddíl kopané
Do nového roku 2011 vstupovalo mužstvo Záhorovic na šestém místě
v tabulce základní třídy skupiny B. Na první místo ztrácely Záhorovice propastných patnáct bodů, a tak nebylo na jaře v podstatě o co hrát. To se projevilo na výkonech a rovněž docházce některých hráčů. Jarní část sezóny byla
zakončena na stejném místě, na kterém začala, tzn. skončili jsme šestí. Pozitivem proti podzimní části bylo, že jsme měli aktivní skóre. Bohužel se však
velmi často zbytečně poztrácely body. Nebýt těchto ztrát, byl by výsledek
lepší. Pozitivně se rovněž projevil příchod Pavla Krče, kterého jsme získali
z Bojkovic na hostování.

ZT-B
celkem

doma

venku

776
rozdíl

1.

Strání B

26 20 3 3 84 : 29 63 13 11 0 2 47 : 10 33 13 9 3 1 37 : 19 30

55

2.

Podolí

26 18 2 6 82 : 27 56 13 11 1 1 44 : 11 34 13 7 1 5 38 : 16 22

55

3.

Dolní Němčí B

26 17 4 5 86 : 34 55 13 11 2 0 52 : 9 35 13 6 2 5 34 : 25 20

52

4.

Březová

26 18 1 7 76 : 49 55 13 10 0 3 47 : 26 30 13 8 1 4 29 : 23 25

27

5.

Komňa

26 15 4 7 64 : 43 49 13 11 1 1 43 : 18 34 13 4 3 6 21 : 25 15

21

6.

Záhorovice

26 13 6 7 51 : 42 45 13 6 4 3 26 : 24 22 13 7 2 4 25 : 18 23

9

7.

Drslavice B

26 11 1 14 57 : 57 34 13 6 1 6 32 : 24 19 13 5 0 8 25 : 33 15

0

8.

Orel Uh.Brod

26 10 3 13 44 : 56 33 13 6 2 5 29 : 25 20 13 4 1 8 15 : 31 13 -12

9.

Suchá Loz

26 9 3 14 44 : 67 30 13 5 0 8 25 : 33 15 13 4 3 6 19 : 34 15 -23

10.

Žitková

26 9 2 15 37 : 50 29 13 5 2 6 20 : 18 17 13 4 0 9 17 : 32 12 -13

11.

Bystřice p. Lop.

26 6 4 16 50 : 86 22 13 4 3 6 31 : 30 15 13 2 1 10 19 : 56 7

12.

Starý Hrozenkov

26 5 4 17 38 : 80 19 13 2 3 8 20 : 34 9 13 3 1 9 18 : 46 10 -42

13.

Přečkovice

26 5 3 18 33 : 72 18 13 4 1 8 23 : 28 13 13 1 2 10 10 : 44 5

-39

14.

Rudice

26 6 0 20 30 : 84 18 13 4 0 9 15 : 32 12 13 2 0 11 15 : 52 6

-54

-36

Rok 2011 byl zahájen tradičním průvodem masek - „masopustem“.
Před podzimní částí sezóny 2011-2012 došlo k několika změnám v kádru.
Mužstvo opustili David Šuránek, Petr Miroš a vinou nehody s vážnými následky, která mu znemožnila návrat na trávník, i Michal Dufka. Na hostování
se nám před sezonou podařilo získat Sergeje Bahritsevitche a Petra Miroše
pak během podzimní části.

Záhorovice

Do nové sezóny jsme vstoupili remízou s posilněným mužstvem Bojkovic B (bývalé Přečkovice – tedy soupeř, na kterého se nám
v minulosti moc nedařilo). Další část soutěže se však odvíjela nad očekávání dobře. Zejména doma jsme kromě prvního zaváhání
již neztratili ani bod a porazili v minulosti nebezpečnou Komňu, silné Podolí či v letošním roce velmi silný a ambiciózní Orel Uherský Brod.

Rovněž na venkovních hřištích se nám zpočátku dařilo. Bohužel po zápase na Březové, ke kterému značný počet hráčů přistoupil velmi laxně a po zásluze jsme jej prohráli, přišel zlom. Od té doby se nám venku přestalo dařit, prohráli jsme s Dolním Němčím
B, zbytečně remizovali v Drslavicích s místním B mužstvem a v předehrávce jarní části prohráli na hřišti Bojkovic.
Nicméně i přes tyto nelichotivé výsledky nám v tabulce patří velmi dobré třetí místo, s minimální ztrátou na momentálně první
tým Podolí. Na druhou stranu na šesté místo máme náskok jen čtyři body. Tato skutečnost potvrzuje, že letošní ročník základní
třídy nemá jasného favorita a stav je nesmírně vyrovnaný. Pro následující „boj“ o čelní místa je třeba se vyvarovat zbytečných ztrát
a poctivě se na jarní část připravit.
Z hráčů je třeba vyzvednout Pavla
Krče, Sergeje Bahritsevitche, Richarda
Michalčíka a nestárnoucího strážce naší
svatyně Tomáše Andrlíka.
23.7. 23011 se nám po dlouhých přípravách podařilo zdárně uspořádat I. pivní slavnosti. Tato akce měla velmi dobrou
odezvu mezi občany a to nejen Záhorovic,
takže bychom chtěli na ni navázat i v roce
příštím.
26.-28.8. 2011 byl ve znamení tradičních bartolomějských hodů. Chceme nyní
dodatečně poděkovat všem návštěvníkům
za hojnou účast a sponzorům za materiální
podporu.
Na závěr bych chtěl popřát všem občanům
příjemné prožití svátků vánočních a do roku
2012 hodně zdraví a osobní pohody.
Za výbor TJ Miroslav Andrlík

ZT-B

469
celkem

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

Záhorovice

Podolí
Dolní Němčí B
Záhorovice
Komňa
Bystřice p/L
Orel Uh.Brod
Drslavice B
Bojkovice B
Březová
Hradčovice
Žitková
Suchá Loz
St.Hrozenkov
Rudice

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

10
10
9
9
9
8
6
6
6
6
5
4
2
0

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

3 52 : 16 31
4 55 : 22 30
3 35 : 16 29
4 41 : 22 28
5 40 : 29 27
5 36 : 34 25
5 37 : 23 21
5 29 : 33 21
7 39 : 35 19
8 32 : 34 18
8 25 : 26 16
7 18 : 44 15
12 18 : 55 6
14 12 : 80 0

doma
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

7
7
6
6
5
4
4
6
4
4
5
1
0
0

0
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
3
0
0

0
0
0
0
2
2
2
1
2
3
2
3
7
7

33 : 6 21
34 : 7 21
16 : 6 19
27 : 7 19
21 : 1515
19 : 1613
24 : 9 13
20 : 1318
17 : 1213
19 : 1312
22 : 1015
7 : 20 6
4 : 27 0
6 : 39 0

venku
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

3
3
3
3
4
4
2
0
2
2
0
3
2
0

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

3
4
3
4
3
3
3
4
5
5
6
4
5
7

rozdíl

19 : 1010 36
21 : 15 9 33
19 : 1010 19
14 : 15 9 19
19 : 1412 11
17 : 1812 2
13 : 14 8 14
9 : 20 3 -4
22 : 23 6
4
13 : 21 6 -2
3 : 16 1 -1
11 : 24 9 -26
14 : 28 6 -37
6 : 41 0 -68
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Z činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás seznámil s činností SDH Záhorovice v roce 2011. Na konci dubna jsme začali
tím ,že jsme se společně s fotbalisty podíleli na přípravách oslav
osvobození obce,které pořádal Obecní úřad v Záhorovicích. V
měsíci květnu proběhla na školním hřišti soutěž mladých hasičů
v požárním sportu, kde družstva bojovala o pohár starosty SDH
Záhorovice. V tomto měsíci jsme se také zúčastnili okrskové
soutěže v Rudicích. V červnu jsme pro mladé hasiče a jejich
rodiče uspořádali na školním hřišti ukončení sportovní sezony
se spoustou her a hezkých cen. Celá akce byla zakončena opékáním špekáčků. V červnu a červenci jsme pořádali 2 taneční
zábavy, kde nám zahrály kapely Generace a Premiér společně
s rádiem Zlín. V měsíci září se již tradičně konala noční soutěž mladých hasičů, na niž si k nám přijel zazávodit velký počet
družstev. Naši mladí hasiči pak ještě v říjnu zahájili novou spor-

tovní sezonu,která se bude počítat již do roku 2012 na závodech
požárnické všestrannosti v Šumicích. Letošní rok nebyl sice pro
nás tak náročný,ale v příštím roce 2012 nás mimo jiné čeká
významné jubileum - 120 let založení SDH Záhorovice, jehož
oslavy budou probíhat v měsíci červenci. Touto cestou bych Vás
rád na oslavy pozval. Závěrem chci poděkovat Obecnímu úřadu Záhorovice,firmě O.F.P. systems,našim sponzorům,dětem a
jejich rodičům,ale také všem členům SDH,kteří se podílejí na
dobrém chodu SDH a popřát nejen jim,ale Vám všem do nového roku 2012 jen to nejlepší.
starosta SDH Záhorovice Libor Chytrý

Pivní slavnosti
První ročník Pivních slavností v Záhorovicích uspořádala TJ Sokol - oddíl
kopané v sobotu 23. července na školním hřišti.
Na slavnostech se prezentovaly piovovary Černá Hora, jihlavský Ježek,
Vysoký Chlumec, Radegast, Gambrinus, Velkopopovický Kozel a Janáček
z Uh. Brodu. Odpoledne již od 15. hodiny za hudebního doprovodu rockotéky se v jednotlivých výčepních stáncích čepovala
11° a 12° piva Gambrinus,
Radegast, tmavý Kozel,
Vévoda, Velen aj.. Velký zájem návštěvníků byl
o vícestupňová piva, a to
14° Kvasar s medem, 18° Jihlavský Grand a další. O pivní slavnosti byl velký zájem a před některými stánky se na pivní mok muselo čekat. Pořadatelé připravili také bohaté občerstvení. Večer vyhrávala k poslechu i tanci rocková skupina
Čmeláci. Někteří návštěvníci kritizovali odpolední vstupné 50,-Kč, které bylo
večer slosovatelné. Pro nepřízeň počasí byl postaven velký stan, ve kterém se
nacházely také výčepní stánky.
Vít Bosák
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Bartolomějské hody
Hodové slavnosti proběhly v naší obci předposlední srpnový víkend. Po všechny
tři dny se uskutečnily na školním hřišti taneční zábavy s rockovými skupinami, které byly hojně navštívené. Páteční zábava byla narušena deštěm.
V sobotu bylo odehráno na hřišti v Lánech fotbalové utkání mezi domácím
týmem a hosty z Komně. Záhorovští, vehementně povzbuzovaní členy fan-clubu,
po rozpačitém úvodu zápasu porazili Komňany 2:0. Od ranních hodin probíhaly na
střelnici ve Žlébku závody na asfaltové terče - Memoriál Josefa Matějíka. Rekordní počet přihlášených střelců - více než 70 - protáhl závody až do večerních hodin.
V neděli ráno celebroval uherskobrodský děkan P. Josef Pelc hodovou mši svatou, která byla sloužena za živé i zemřelé občany Záhorovic. Slavnostní atmosféru
dodalo vystoupení dechové hudby Záhorovjané a kostelní scholy. Po mši následovala velká hodová tombola v režii oddílu kopané. O kulturní program se postaraly
kromě dechové hudby mladé orientální tanečnice.
V sobotu i neděli nabízel ve svém stánku v centru obce chutnou zmrzlinu a
chlazené nápoje personál cukrárny Jasmín ze Slavičína. Po celou dobu hodů měly
děti a mládež možnost vyžití v lunaparku u hasičské zbrojnice. V neděli se zde
nacházely stánky s pouťovým zbožím a pamlsky, u zvonice se prodávala cukrová
vata. Kaple sv. Bartoloměje byla překrásně vyzdobena živými květinami a zvala tak
kolemjdoucí k prohlídce či motlitbě.
Vít Bosák

Záhorovice
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Foto ohlédnutí

30. 12. 2010 Předsilvestrovské hodování

8. 1. 2011 Tříkrálová sbírka

15. 1. 2011 Kurz pedigu

30. duben 2011 Výročí osvobození obce
16
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23. 4. 2011 Hrkači

10. 4. 2011 Zahrádkáři – ukázka roubování

30. duben 2011 Stavění máje

30. duben 2011
Výročí osvobození
obce - ohňostroj
Záhorovice

24. 6. 2011 Dětský den
17

29. 10. 2011 Pietní vzpomínková slavnost

25. 11. 2011 Beseda s důchodci

Stavění máje 2011 ZPD

24. 6. 2011 Přijetí páťáků na OÚ

Čapí hnízdo
18

17. 12. 2010 Vánoční zpívání
Záhorovice

1. 9. 2011 Přijetí prváčků na obecním úřadě

Fašank 2011
Záhorovice

5. 12. 2011 Svatý Mikuláš
19

11 let Zlínského kraje
Zlínský kraj byl nově
založen před 11 lety.
Oslavy založení se uskutečnily na Den kraje 1.
října 2011 a soustředily
se především do sídla
Zlínského kraje ve 21.
budově, tzv. zlínského
mrakodrapu.
Jednou z akcí oslav
Dne kraje byla jízda
parního vlaku na trase Valašské Meziříčí,
Vsetín, Horní Lideč,
Bojkovice, Kunovice,
Staré Město, Otrokovice, Zlín. Historický vlak
zastavoval pouze na nádražích ČD ve městech
a některých obcích. V
naší vesnici nezastavil,
a tak ho lidé, kteří měli
o jeho zhlédnutí zájem,
mohli spatřit přímo u
železniční trati, především u přejezdů.
Vít Bosák

Víte, že
-

místní poplatek za svoz komunálního odpadu je splatný do 30. června příslušného kalendářního roku. Včas
nezaplacený poplatek může obecní úřad zvýšit až na
trojnásobek

-

místní poplatek ze psů je splatný rovněž do 30. června
příslušného kalendářního roku. Držitel psa je povinen ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů
ode dne, kdy pes dovršil stáří 3 měsíců, nebo dne, kdy
nabyl psa staršího tří měsíců. Stejným způsobem je
povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti

-

poplatek za provoz kabelové televize je splatný do 30.
listopadu příslušného kalendářního roku. Výši poplatku pro rok 2012 bude schvalovat na prosincovém
zasedání zastupitelstvo obce a tento bude pravděpodobně činit Kč 1.000,--

-

od 1. ledna 2012 se zavádí elektronické občanské průkazy, které se budou vyřizovat na Městském úřadě v
Uherském Brodě. Stávající občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich vyznačenou

-

hlášení rozhlasu si můžete přečíst na www.zahorovice.cz v sekci hlášení

-

povinností nájemce hrobového místa je nahlásit na
Obecní úřad Nezdenice každé pochovávání do hrobu, hrobky nebo uložení urny, také jakékoliv opravy
pomníků a změnu nájemce hrobového místa

-

s účinností od 1.1.2012 se mění cena vodného a stočného.
Vodné vč. 14% DPH
Kč 36,99/m³
Stočné vč. 14% DPH
Kč 32,26/m³
Celkem vodné + stočné
Kč 69,25/m³
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Upozorňujeme na řádné užívání
zemědělských pozemků
V letošním roce se stále častěji množí stížnosti občanů
na zanedbávání obhospodařování pozemků jak vlastníky, tak
jejich nájemci. Občané si stěžují, že jejich pole, které pracně obdělávají, jsou zaplevelována ze sousedních pozemků,
o které jejich vlastníci či uživatelé nepečují.
Upozorňujeme proto majitele a uživatele pozemků na
základní povinnosti fyzických osob, které jsou stanoveny v §
3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění
pozdějších předpisů, kde je uložena vlastníkům pozemků povinnost zajišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám
nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat.
V dalším zákoně č. 334/1992 Sb., o ochraně zem. půdního
fondu, ve znění pozdějších předpisů je v § 3, odst. 1 rovněž
stanoveno, že “hospodařit na ZPF musí vlastníci nebo nájemci pozemků tak, aby neznečišťovali půdu a tím potravní
řetězec a zdroje pitné vody škodlivými látkami ohrožujícími
zdraví nebo život lidí a existenci živých organismů, nepoškozovali okolní pozemky a příznivé fyzikální, biologické a chemické vlastnosti půdy a chránili obdělávané pozemky podle
schválených projektů pozemkových úprav“.
Dovolujeme si proto touto cestou upozornit vlastníky
a uživatele pozemků, aby udržovali pozemky v řádném stavu
tak, aby nedocházelo ke škodám na sousedních pozemcích
a následně ke zbytečným sousedským sporům.
V případě, že vlastníci nebo uživatelé přestanou o pozemky pečovat a nechávají je v zapleve- leném stavu, vystavují se
možnosti uložení pokuty.
obecní úřad
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Smutné výročí
V roce 2011 jsme v Záhorovicích vzpomenuli jedno
ze smutných výročí. Uplynulo totiž 180 let od takzvané
cholerové epidemie. Celý tento rok 1831 prožívali naši
předkové s obavami. Ihned na začátku roku přišly silné
mrazy a pomrzly všechny stromy, které se již probouzely ze zimy. Pro záhorovské to byla velká pohroma, vždyť
hlavní příděl peněz v té době zajišťovalo ovocnářství. Ne
nadarmo stávala téměř v každém humně sušírna ovoce.
To se vyváželo a prodávalo v širokém okolí, ale také se
vozilo do světa.
Od pozdního jara se začala šířit z Uher cholera. V
obecní kronice, kterou začal psát v roce 1924 pan řídící
učitel Emanuel Mach, je zmínka, že choleru zde rozšířil
nemocný pruský voják, kterého tu zanechali jeho druhové. Nechci toto zpochybnit, ale v žádném archivu jsem
pohyb pruského vojska přes naši obec nenalezl. Skutečnost je taková, že se cholera šířila po celé Evropě a hlavně ji přenášel dobytek a hmyz, respektive blechy. K nám
se dostala z Uher. Císař František I. sice nechal uzavřít
hranice z Uher a již 18. června přišel do Hrozenkova regiment vojáků zvaný Štefani, který uzavřel jak přechody,
tak i stezky, po kterých utíkali před cholerou obyvatelé
Uherska. Tito se pak usazovali kolem hranice a mnoho z
nich pomřelo jak nemocí, tak i hlady.
Přesto všechno se již koncem srpna vyskytl případ v
sousedních Bojkovicích. V naší obci onemocněl jako první pan František Krč z čísla 50, dnešní Green bar a po
něm pan Jiří Bosák z čísla 54. Oba byli ještě pohřbeni
v Nezdenicích. Pak teprve se nemoc úředně prokázala
a další občané museli být pohřbeni z nařízení okresního
hejtmanství na kerchůvku mimo obec, dnes nesprávně
nazvaném Morový hřbitov. Cesta na Drahy v té době ještě nebyla. Nestály tam ani dnešní domky. Tékával tam drahovský potůček, a tak se zesnulí vozili Zachovým humnem na povozech,
které poskytla obec. Pohřbívali je židovští občané z Uherského Brodu, které určilo hejtmanství. Pomocí velkých kleští se mrtví
házeli do společného hrobu a pak se zasypávali vápnem. Tyto kleště můžeme spatřit v muzeu města Bojkovic. Jako první zde byla
pohřbena Anna Kratěnová z č. 113. Zemřela 7.9.1831 v věku 56 let.
8.9.
9.9.
10.9.

11.9.

12.9.

13.9.

14.9.

15.9.

16.9.

Frola Jiří
Šuchmová Marie
Buštíková Marie
Hamada Josef
Sedlář Urban
Baďura Antonín
Šuchma František
Machala Josef
Matějík Šimon
Hamadová Kateřina
Harmoš František
Sopůšek Bartoloměj
Valíčková Poleksína
Šimoník Matouš
Frola Šimon
Kratěna Šimon
Prachař Jan
Bosáková Kateřina
Viceníková Marie
Murková Alžběta
Murková Zuzana
Kratěnová Kateřina
Krč Josef
Krčová Marie
Kašpárek Jan
Nerada Josef

Záhorovice

č. 62
č. 54
č. 62
č. 113
č. 28
č. 111
č. 70
č. 68
č. 84
č. 19
č. 3
č. 47
č. 21
č. 54
č. 62
č. 60
č. 31
č. 92
č. 12
č. 109
č. 109
č. 26
č. 103
č. 103
č. 103
č. 94

56 let
48 let
56 let
35 let
61 let
42 let
37 let
35 let
40 let
24 let
54 let
54 let
48 let
73 let
19 let
20 let
51 let
58 let
33 let
54 let
26 let
49 let
9 let
42 let
7 let
56 let

17.9.
18.9.

19.9.

20.9.

22.9.
23.9.
24.9.

Hamšíková Marie
Králík Jiří
Surý Martin
Murková Terezie
Koudelová Terezie
Krč Antonín
Krčová Barbora
Šimoník Antonín
Mojžíšek Jan
Koželuha Jan
Kalousková Katřina
Volařík Šimon
Sedlářová Justina
Neradová Kateřina
Prný Jiří
Procházková Kateřina
Procházková Marie
Savarová Vincencie
Sedlářová Justina
Krč František
Mazáčová Marie
Milička Jiří
Viceník Josef
Hamadová Justina
Hamada František
Tvarůžek Jan

č. 53
č. 1
č. 32
č. 109
č. 59
č. 65
č. 65
č. 14
č. 67
č. 100
č. 5
č. 58
č. 99
č. 72
č. 32
č. 37
č. 37
č. 78
č. 99
č. 65
č. 20
č. 120
č. 12
č. 77
č. 13
č. 30

15 let
56 let
62 let
6 let
51 let
31 let
29 let
60 let
34 let
57 let
64 let
52 let
32 let
48 let
33 let
44 let
40 let
1 rok
2 týdny
8 let
6 let
24 let
6 týdnů
61 let
11 let
17 let
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25.9. Krátký Kliment
č. 13
63 let
26.9. Prná Kateřina
č.107
23 let
27.9. Kalousek Josef
č. 78
55 let
Hamadová Kristina
č. 113
1 rok
a její matka Magdalena
23letá, o 2 dny
později malý tříletý syn Karel
2.10. Plášek Josef
č. 35
35 let
4.10. Frola Vavřin
č. 95
2 roky
5.10. Dúbravný Šimon
č. 2
18 let
7.10. Bosáková Anna
č. 107
34 let
10.10. Hamadová Františka
č. 113
3 roky
Poslední obětí byla Frolová Anna z č.p. 95, která zemřela 17.10
ve 26 letech.
V průběhu jednoho měsíce zemřelo tedy 67 tehdejších našich občanů. Byla to nepředstavitelná tragédie. Také v sousedních obcích zemřelo mnoho lidí, ale většinou se na ně zapomnělo, protože se ztratily písemné záznamy. Díky panu řídícímu
učiteli Emanuelu Machovi jsou v Záhorovicích tato jména zachována. Dnes díky lékařské vědě jsou takové pohromy lidstva
téměř vymýceny, ale přicházejí nemoci nové a také zákeřné, na
které stále nejsou léky.
Všichni tito naši bývalí občané odpočívají na hřbitůvku nad
vsí pod starými lipami a křížem, který nechal v roce 1901 na
jejich památku postavit radní Vavřin Mareček ze sbírek občanů.
Půjdeme-li někdy kolem, postůjme v tichém zamyšlení a věnujme jim několik vzpomínek a motliteb.
František Mazáč

Žáci 3. ročníku zapálili na Dušičky svíčky.

V měsíci říjnu letošního roku se uskutečnila v Lysé nad Labem výstava s názvem „ZEMĚDĚLEC“, které
se zúčastnil i náš občan pan Jindřich Pilát. Tento opět získal 2 zlaté medaile a certifikát za výbornou kvalitu
medu, na které se zcela určitě projevuje i výsledek EKO hospodaření v zemědělství na našem katastru.
K dosaženému úspěchu moc gratulujeme.
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Naši noví občánci
Natálie Chytrá
Terezie Formánková
Kryštof Vacula
Ondřej Slámečka

Aneta Davidová
Michael Kočica
Vojtěch Ondrušek

Odešli z našich řad
Emílie Marečková
Františka Hamadová
Anežka Krčová
Věra Kašpárková
Milan Jančařík
Jaroslav Machala

Jana Valášková
Vladimír Kolínek
Zdeňka Rešiliánová
Libor Salvet
Marie Bosáková
Pavel Hödl

Anna Kašpárková
Věra Krčová
Františka Matějíková
Marie Miličková

Jubilanti
80 let

87 let

Hamšíková Milada
Škovran Petr
Zábranová Marie
Ondrušek Jiří
Tóth Josef
Hromadová Marie
Ondrušková Marie

75 let
Šašinka Karel
Viceníková Zdenka
Zetka Jindřich
Machala Alois
Trunda Jan

Jančářová Jarmila
Koudela Miloslav
Vlčková Miloslava
Mastešová Helena
Gřunděl Felix
Mazáč Stanislav
Polanská Božena

88 let

85 let

Zemek Jan
Mareček Josef

Mazáčová Miloslava

86 let
Miličková Milada
Ondrušková Jiřina
Jančařík Milan

89 let
Hamšík Antonín
Zavadilík Rudolf

Stav obyvatel k 30.11.2011: 1076
Nemáte-li zájem o zveřejnění ve společenské kronice,
sdělte toto na Obecním úřadě v Záhorovicích
nebo telefonicky na číslech 572 691 004, 572 691 020.

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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Ročník 1951
Dana Burdová roz. Hudcová, Jana Ondrášová roz. Šmigurová, Zdenka Minárechová roz. Ondrušková, Marie Mandíková roz. Krčová,
Marie Kratěnová roz. Pavlíčková, Zdenka Kubesová roz. Jančaříková, Vlasta Ťulpíková roz. Hečová, Miloslava Vaculíková roz. Ondrušková, Danuše Marková roz. Jančaříková, Josef Hamšík, Jaromír Valíček, František Šašinka, Miroslav Krč
Jana Šašinková roz.
Andrlíková, Ilona
Ondrušková roz.
Foltýnová, Libuše
Kamenská roz. Janotová, Dana Vavříková
roz. Kašpárková,
Ivana Hladišová roz.
Kozubíková, Milena
Nevrlková roz. Loskotová, Božena Miličková roz. Ondrušková,
Danuše Knotková
roz. Šašinková, Hana
Málková roz. Šašinková, Štěpánka Hamšíková roz. Škubníková,
Jana Hasoňová roz.
Zábranová, Miroslav
Dolinský, Zdeněk
Dvořák, Oldřich Krč,
Vojtěch Krč, Milan
Mareček

Ročník 1961

Ročník 1941

Anna Kubáňová roz.
Grajová, Marie Matějíková roz. Krajíčková,
Věra Šintáková roz.
Ondrušková, Marta
Kolínková roz. Prná,
Anna Mazáčová roz.
Valíčková, Emilie Vodáková roz.. Valíčková,
Eva Čičmancová roz.
Datinská, František
Formánek, František
Koudela, Josef Ondrušek, Alois Dvořák,

