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Vážení a milí spoluobané,
peji vám jménem zastupitelstva obce, školské a kulturní komise a také jménem svým
radostné a spokojené prožití svátk vánoních, optimistický vstup do nového roku,
po jehož dny a vás provází zdraví, láska, štstí a porozumní.
Jana Šašinková, starostka obce

Vážení spoluobčané,
při psaní úvodního článku do zpravodaje si každoročně uvědomuji, jak ten čas rychle a neúprosně plyne. Vždyť jsme se ani nenadáli
a je tady opět doba adventní, která je přípravou na oslavu nejkrásnějších svátků v roce, svátků vánočních. Toto údobí je ale téměř vždy
provázeno shonem a spěchem, který jeho kouzlo tak nějak přehlušuje. Čas adventu nám také napovídá, že rok 2012 spěje pomalu do
svého závěru. Co nám každému přinesl v osobním životě, ať už to bylo dobré či zlé, jak jsme ho prožili, na to najdeme odpověď nejlépe
každý sám. A jak lze zbilancovat uplynulý rok z pohledu naší obce? To nechám stejně jako v letech předcházejících na vás, vážení občané,
i když vím, že některým se nezavděčíme nikdy. A tady je nasnadě otázka, proč se občané nezúčastňují jednání zastupitelstva obce, kde můžou veřejně předložit svůj návrh na to, co by bylo dobré udělat, nebo se mohou vyjádřit k zamýšleným akcím, zkrátka a dobře mohou se
aktivně zapojit do dění v obci. Pokud půjde o návrhy finančně realizovatelné a opodstatněné, zcela určitě se budeme snažit tyto zrealizovat. Ale takto nabádám každoročně k účastem na jednání zastupitelstva, a stejně je to zbytečné. Nic se nezměnilo, vše zůstává při starém.
Kromě běžných výdajů, které jsou každoročně pravidelně vynakládány na zajištění chodu obce a jejích příspěvkových organizací –
mateřské a základní školy, byly v průběhu roku také vynakládány finanční prostředky na jednotlivé akce neinvestičního a investičního
charakteru, s nimiž si vás dovolím níže seznámit.

Akce realizované v roce 2012
• Výměna prvků na dětském hřišti – na základě každoročně
prováděné kontroly bezpečnosti provozu zařízení dětského
hřiště jsme museli z důvodu ztrouchnivělosti postupně odstranit dřevěné houpačky, prolézačku a padací most. Tyto
prvky byly nahrazeny novými, což si v souladu s normou
vyžádalo také rozšíření dopadových ploch. Dále byl zakoupen další prvek na pružině, který je určen zejména menším
dětem. Celkově byly za tímto účelem vynaloženy finanční
prostředky ve výši Kč 192.151,--. A tady bych chtěla dodat,
že v důsledku neukázněného chování některých dětí je toto
zařízení neustále ničeno, stejně jako plot, kterým je hřišťátko oploceno. Všechny opravy jsou tak zbytečně vynaloženými finančními prostředky, které by mohly být využity daleko
účelněji.
• Venkovní fitness prvky – na základě žádostí některých občanů, rozhodlo zastupitelstvo obce o zakoupení dvou fitness
prvků, které mohou ke cvičení využívat dospělí. Tyto byly
umístěny na ploše vedle víceúčelového hřiště a byly pořízeny
za Kč 147.761,--.

voj v Praze. Bohužel naše žádost nebyla schválena – jenom
pro ilustraci uvádím, že bylo podáno celkem 1137 žádostí a podpořeno bylo 290 žádostí z celé republiky. I přesto
se zastupitelstvo obce usneslo, že fasáda bude u příležitosti
120. výročí školy opravena včetně obnovení nátěrů okenních
parapetů, okapů a podbití říms. Při realizaci akce jsme vycházeli z námětů dětí a také ladění do oranžové barvy bylo
zrealizováno na přání většiny dětí. Náklady spojené s touto
akcí činily Kč 690.081,--. Jsme moc rádi, že výsledný efekt,
kterého bylo dosaženo, byl kladně hodnocen nejen našimi
občany, ale i rodáky a občany z okolních obcí.

• Výměna oken, dveří a oprava elektroinstalace a vzduchotechniky v mateřské škole – v mateřské škole proběhly
o prázdninách práce spojené s výměnou oken a dveří, dále
byla opravena elektroinstalace a vyměněna vzduchotechnika v kuchyni mateřské školy, čímž byly odstraněny závažné
závady uvedené v revizní zprávě elektro a ve zprávě krajské
hygieny. Celkové výdaje vynaložené na uvedené práce činily
Kč 1,275.364,--. Dotace od Zlínského kraje byla poskytnuta
ve výši Kč 335.000,--. Za spoluúčast na financování těchto
oprav Zlínskému kraji děkujeme.

• Fasáda základní školy – realizaci této akce předcházela soutěž dětí ZŠ vyhlášená obecním úřadem s názvem „O nejhezčí obrázek veselé školičky, do které chodí rády všechny
dětičky“. Zapojení dětí bylo jedním z požadavků k podání
žádosti o poskytnutí dotace na Ministerstvo pro místní roz2
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V mateřské škole proběhly také další práce včetně malování, ale o nich se více dočtete v článku týkajícího se života
mateřské školy. Děkujeme touto cestou všem maminkám,
babičkám a ostatním občanům, kteří přišli po ukončení prací ochotně vypomoci s úklidem.
• Výměna oken a dveří na hasičské zbrojnici – další budovou,
v níž byla v letošním roce
vyměněna okna a vstupní dveře, byla budova hasičské zbrojnice. Výdaje spojené s těmito
opravami činily Kč 186.801,--. Děkuji touto cestou p. Marii
Mazáčové, p. Věře Navrátilové, p. Marii Pláškové a p. Anně
Nevrlové za jejich ochotu a vstřícnost, s jakou nám přišly vypomoci s úklidem.
• Výměna kotle na hasičské zbrojnici – dále byl na hasičské
zbrojnici vyměněn plynový kotel a to za částku Kč 51.000,--.
Od všech těchto opatření očekáváme následně snížení nákladů na spotřebu energie.
• Sanace základu středního pilíře mostu ev. č. 8dII u hasičské zbrojnice – na základě vydaného stavebního povolení
bylo v měsíci listopadu provedeno podchycení pilíře mostu
pomocí mikropilot a následně spřežení obetonováním stávajícího základu. Šlo o speciální práce, jejichž provedení však
bylo nezbytně nutné z důvodu odstranění havarijního stavu
pilíře mostu. Náklady související z provedenými pracemi činí
Kč 445.798,--.

• Oprava místní komunikace Kříb – I. etapa – v rámci vydaného stavebního povolení probíhala I. etapa opravy místní
komunikace v ulici Kříb. Musím přiznat, že jsme si při realizaci této akce opravdu hodně „užili“. Abychom maximálně
vyšli vstříc občanům, provedli jsme oproti projektu navíc
další práce. A tak celkové náklady vynaložené na realizaci
I. etapy opravy místní komunikace v této části dosáhly částky Kč 958.019,--. V souvislosti s budováním tohoto úseku
cesty jsme se setkali rovněž s názory, že jsme měli dělat
radši chodníky v jiné části obce, kde je větší frekvence občanů, nebo jsme měli opravit chodník do Nezdenic, atd.. Ale
všechno nejde najednou a tento úsek ulice byl opravdu ve
velmi špatném stavu, což je vidět na fotografiích.
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Pokud všechny výše uvedené položky sečteme, dostaneme
se k číslu Kč 3,946.975,--. To je nemalý objem finančních prostředků vynaložených na opravy a udržování stávajícího majetku obce, nebo v případě investičních akcí na jeho zhodnocení.
Od části vynaložených prostředků očekáváme jejich návratnost
v podobě snížení nákladů na spotřebu energií, což je při dnešních cenách energií velice důležité.
A na co se soustředíme v dalším roce? Určitě budeme pokračovat v opravách chodníků, pro vyšší bezpečnost provedeme
osvětlení přechodu pro chodce u základní školy, dokončíme výměnu oken v mateřské škole – ve skladové části kuchyně školní
jídelny. Další akce budou zařazovány průběžně během roku a to
právě třeba na základě vašich návrhů a dle finančních možností.
Závěrem bych ráda poděkovala našim občanům, členům
TJ Sokol Záhorovice, oddílu kopané, členům Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska a zásahové jednotky, paním učitelkám
a dětem z mateřské a základní školy, dechové hudbě Záhorovjané a členkám sboru pro občanské záležitosti za spolupráci
a pomoc v průběhu celého roku 2012.
Jana Šašinková, starostka obce
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Výsledek voleb do Zastupitelstva Zlínského kraje
ve dnech 12. a 13. října 2012
Celkový počet osob zapsaných do seznamu
Celkový počet voličů, kterým byly vydány obálky
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
Strana
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.- 8.
7.-8.
9.
10.-11.
10.-11.
12.-13.
12.-13.
14.-15.
14.-15.

ČSSD
KSČM
KDU-ČSL
ODS
Strana Práv Občanů Zemanovci
Starostové a TOP 09 pro ZL kraj
Lékaři a odborníci za ozdravení kraje
Česká pirátská strana
Nezávislí
Hnutí odborníků za ZL kraj
Strana svobodných občanů
Moravané
SUVERENITA-Blok J. Bobošíkové
Koruna česká
Dělnická strana soc. spravedlnosti

875
373
370
počet
hlasů
85
69
63
61
24
22
7
7
4
3
3
2
2
1
1

Výsledek voleb do Senátu Parlamentu ČR – II. kolo
ve dnech 19. a 20. října 2012
Celkový počet osob zapsaných do seznamu
Celkový počet voličů, kterým byly vydány obálky
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
1.
2.

4

Tomio Okamura
Stanislav Mišák

874
205
205
160 hlasů
45 hlasů

• MATEŘSKÁ ŠKOLA •
Z činností mateřské školy
V uplynulém roce 2012 došlo ke změnám
v personálním obsazení pedagogických i nepedagogických pracovníků.
V současné době pracují v mateřské škole
tyto pedagogické pracovnice :
Ilona Matyášová, Naděžda Dvořáková, Jitka
Ulková, Eliška Pokorná a asistentka pedagoga
Lenka Skovajsová.
Z nepedagogických pracovnic : vedoucí školní
jídelny - Sylva Velecká, kuchařky - Zdeňka Šašinková a Marie Bartošová, která v současné době
zastupuje Lenku Podhradskou - tato nastoupila
na MD. Paní Věra Jančářová ( kuchařka ) zastupuje místo školnice Hany Kosynové, která je
v dlouhodobé PN. Paní ředitelka Hana Marčíková odešla v srpnu 2012 do předčasného SD.
Ve školní kuchyni nadále vaříme nejenom
pro děti a zaměstnance MŠ, ale i pro žáky a zaměstnance ZŠ, také pro cizí strávníky ( doplňková činnost ). V této DČ nabízíme vaření pro
různé rodinné i pracovní oslavy, popř. pronájem
ŠJ nejlépe v nepracovní dny.
K 1. září 2012 je zapsáno v naší mateřské škole 48 dětí, což je naplněná kapacita obou tříd,
tudíž je provoz celý den včetně leháren a odpoledních činnost zajištěn v obou třídách. Mladší
děti navštěvují třídu Berušek v přízemí budovy
a starší děti třídu Sluníček v 1. patře budovy.
Podle Rámcového vzdělávacího programu
předškolní výchovy máme vytvořen Školní vzdělávací program PV a z něj vypracováváme Třídní
vzdělávací program. TVP PV celého roku je rozdělen na měsíce - měsíce poté na 4 týdny a podle
těchto témat s dětmi každý den v MŠ pracujeme.
Snažíme se je formou hry láskyplně rozvíjet a postupně připravovat v předškolním věku na vstup
do 1. třídy ZŠ.
Pořádáme pro děti v průměru minimálně
2 akce do měsíce - jako opékání špekáčků a soutěže společně s rodiči na Střelnici, maškarní karneval, besedu s cvičeným vodícím psem. Dále
např. besedu v knihovně v Uherském Brodě
spojenou s výstavou loutek a zajímavým čtením,
hudební a divadelní představení na DK v Uherském Brodě, na zámku Nový Světlov, v ZUŠ
v Bojkovicích (tam probíhá promítání pohádek).
Také zveme 2x ročně do MŠ herce s maňáskovým divadelním představením, kterého se s námi
účastní děti z 1. třídy ZŠ, popř. maminky s dětmi
z Čiperek. (Čiperky je kroužek při MŠ, začíná ve
II. pololetí školního roku, navštěvují jej maminky
s dětmi ve věku do tří let a vede je p. uč. N. Dvořáková).
Děti z MŠ též navštěvují výuku hry na zobcovou flétnu, kterou vede v ZŠ p. řed. M. Kočicová.
Keramický kroužek vede I. Matyášová a logopedický kroužek, kde vady řeči dětem odstraňuje za
pomocí dobrého procvičování dítě – rodič, Mgr.
J. Fialová.
Ve druhém pololetí jezdíme s dětmi ze Sluníček 1x týdně plavat do Plavecké školy Delfín
v Uherském Brodě. Jezdíme autobusem společně se žáky základní školy.
Pro maminky s dětmi secvičuje ke Dni matek
každý rok besídku, máme Mikulášské nadělování
Záhorovice
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i s čertem a andělem, besídku k Vánocům. Starší děti se účastní
kulturního vystoupení ve ŠJ pro spoluobčany nad 65 let věku,
také mají program na vítání občánků.
Zúčastňujeme se též akcí, na které nás pozvou p. učitelky
ze základní školy ( hudební vystoupení – P. Nos, beseda – draví
ptáci, zpívání k Vánocům aj.). Spolupracujeme dobře se školní
družinou - p. vychovatelkou D. Kašpárkovou. Využíváme i EKO
zahradu a děti ze ŠD si přišly oživit vzpomínky zase do MŠ.
Před zápisem do 1. třídy ZŠ jdeme s našimi dětmi ze Sluníček na exkurzi do všech prostor základní školy, aby se seznámily

včetně umyvadel, vodovodních kohoutků a obkladu stěny na
této straně umýváren. Vybourání a obklady provedl p. Radim
Kundrata a vodovodní práce p. Pavel Ščučinský. V tomto roce
bylo zapotřebí opět pročistit celou kanalizaci pod mateřskou
školou, protože došlo k ucpání potrubí.
Poté byla celá budova mateřské školy, ŠJ a kuchyně vymalována. Pořídili jsme pro děti nový hezky barevný nábytek k uložení hraček a ke hrám jsme zakoupili v tomtéž odstínu nová
lehátka do II. oddělení a koberec s dětským motivem, nechali
zhotovit poličky na ručníky a kelímky do umyvárny. Ostatní koberce byly vyčištěny odborníkem.
pro mnohé s neznámým prostředím. Ale hlavně se těšíme do
vyučovací hodiny v 1. třídě, kde nám žáci předvedou, jak se již
naučili číst, psát a počítat.
Ke svátku Dne dětí byla třída Sluníček pozvána p. Kolaříkem na návštěvu do Domova dětí v Bojkovicích, kde byl pro děti
připraven skákací hrad a jiné aktivity, včetně milého pohoštění.
Také jsme se mohli prohlédnout, jak děti v domově bydlí. Tady
si mohli naši školáčci uvědomit, že prožívat každý den s maminkou a tatínkem doma není pro všechny děti samozřejmostí.
Ke konci školního roku vybíráme zajímavé školní výlety a pro
děti, které odcházejí z MŠ do ZŠ, pořádáme slavnostní večer
s kulturním programem pro rodiče, pohoštěním a spaním v MŠ,
které je pro děti určitě velkým zážitkem ( za tmy s baterkou si
čistíme s dětmi večer zoubky, někdy nás navštíví Bílá paní aj.).
Chtěla bych zde uvést, že během letních prázdnin proběhla
v mateřské škole a školní jídelně výměna všech dřevěných a nefunkčních oken za nová plastová okna firmou Montplast. Společně s výměnou oken byly vyměněny všechny venkovní dveře
v budově MŠ a ŠJ.
Také v kuchyni MŠ došlo k velké rekonstrukci - byla vyměněna celá nefunkční vzduchotechnika včetně elektrických rozvodů
a zakoupeny nové nerezové stoly.
Po havárii letitých ( 1981 ) sprchových koutů v MŠ pro děti
jsme museli přistoupit k jejich vybourání a výměně za nové,

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem brigádníkům - také
maminkám, babičkám a dokonce i prababičce, kteří si po vyhlášení v místním rozhlase dokázali udělat volnou chvilku a přišli
do MŠ na úklid po malířích. Tím nám pomohli včas zahájit opětovný provoz v mateřské škole po tak obsáhlé opravě. Jsou to paní Věra Navrátilová a Pavla Surá, paní Korvasová a Polanská,
p. Helena Kolaříková, p. Kadlecová včetně neteře, p. Veronika
Slámečková, p. Dáša Kročilová a p. Lenka Navrátilová.
Také mi dovolte poděkovat všem rodičům a přátelům školy,
kteří dětem do mateřské školy přispěli jak finančním darem, tak
Záhorovice

5

věcnými dary popř. k Mezinárodnímu dni dětí či Mikuláši věnovali dětem větší množství sladkostí.
Děkujeme paní Ivě Hradské, panu Málkovi, p. H. Kolaříkové, p. starostce J. Šašinkové a OÚ, p. Michalčíkovi, p. Synčákové, p. Jos. Ondrůškovi, manželům Neradovým, p. R. Ondrůškové a obchodu Hruška, manželům Pokorným.
Při stěhování nábytku nám pomáhali - pan Surý, Slováček,
Duda a Zemek Ladislav a Lysoněk. Klavír stěhoval v říjnu do
MŠ pan Radek Charvát s pomocníky, kterým také mnohokrát
děkuji.
V loňském roce zastupoval roli Mikuláše pan A. Lysoněk,
čerta p. V. Jančářová a anděla p. uč. J. Ulková. V tomto roce
přišly navodit předvánoční atmosféru dětem maminky našich
dětí - p. V. Judasová (Mikuláš), I. Polanská (čert) a P. Waclawiková (anděl). Této role se zúčastnily velmi dobře a věrohodně,
patří jim velký dík.
Letos na podzim se naše Mateřská škola Záhorovice umístila na 1. místě ve Zlínském kraji v soutěži DM drogerie, byl nám
předán šek v hodnotě 20.000,- Kč. Po obdržení tohoto obnosu
bychom chtěli dětem zakoupit houpačky na zahradu, popř. průlezku.

Doufám, že v příštím roce 2013 se bude dětem, rodičům
a prarodičům v naší mateřské škole i nadále líbit. Pokusíme se
opravit dětem na léto zahradní bazén, dovybavit zahradu, zútulnit ještě více prostředí MŠ a jeho okolí jak výzdobou, tak i ruční
výmalbou.
Dovolte, abych všem čtenářům popřála za děti a zaměstnance
Mateřské školy v Záhorovicích do nového roku 2013 pevné zdraví,
hodně štěstí, lásky a porozumění.
Ilona Matyášová, ředitelka MŠ

Střípky ze základní školy
Základní školu, která je letos trojtřídní, navštěvuje 48 žáků.
Přestože jsou ročníky spojené, hlavní předměty, jako je jazyk
český, matematika a anglický jazyk, jsou vyučovány zvlášť.
Pedagogický sbor je ve složení:
Mgr. Magdalena Kočicová, ředitelka školy a třídní učitelka
III. třídy – spojený 4. a 5. ročník – 19 žáků, Mgr. Lenka Kuchařová, třídní učitelka II. třídy – spojený 2. a 3. ročník – 18 žáků,
Mgr. Božena Miličková, třídní učitelka I. třídy, která je vyučována samostatně a má 11 žáků.
Kromě třídních učitelů vyučuje na škole Mgr. Jana Fialová,
učitelka na celý úvazek, Mgr. Helena Hofmannová, učitelka na
zkrácený úvazek.
Ve školní družině je paní vychovatelka Daniela Kašpárková,
v současné době je zapsáno 36 dětí.
Úspěchy naší školy v roce 2012:
Nejlepší třída Zlínského kraje - Vítězství v celorepublikové
soutěži pro páťáky – Hravě žij zdravě –. Žáci 5. ročníku jeli za
odměnu na výlet do Buchlovic.
1. místo v okrese a 2. místo v kraji - Soutěž SAPERE – Vědět, jak žít -5. ročník –– Robert Žak, Matěj Valíček a Lukáš Pongrácz.
1. místo Matěj Valíček - Výtvarná soutěž – Živá zahrada.
Požární ochrana očima dětí – literární kategorie – 1. místo
Gabriela Malých, 2. místo Michael Michalčík; výtvarná kategorie – 1. místo Radim Kundrata
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Školní výlet do Štramberku
3. místo plavání – štafeta 3x25 m - Matěj Valíček, Anna Kubáňová a Robert Žak.
Na výlet jsme jeli 30. května a podívali jsme se do Štramberka. Moc se nám tam líbilo.
V letošním školním roce nabízíme žákům naší školy tyto volnočasové aktivity:
Florbal – vedoucí Mgr. Eliška Pokorná – 8. ledna 2013 je čeká
florbalový turnaj v Uherském Brodě.
Záhorovice

Žáci 5. ročníku v Buchlovicích

Školní družina při svých vycházkách do lesa

Výlet do skanzenu ve Strážnici

Návštěva Slováckých strojíren - Hi tech centrum

Šachy – vedoucí pan Vaňhara – 27. 12. 2012 mají žáci svůj 1.
šachový turnaj v Šachovém klubu v Bojkovicích.
Přírodovědný kroužek – vede Mgr. Lenka Kuchařová.
Hra na flétnu – učí Mgr. Magdalena Kočicová.
Angličtina pro nejmenší – učí Mgr. Božena Miličková.
O logopedickou péči se stará Mgr. Jana Fialová.
Dále v rámci zájmového vzdělávání vede paní vychovatelka
Daniela Kašpárková kroužky Tvořínek, Zpívání s kytarou a Počítačový kroužek.
Keramika – žáci dochází k paní ředitelce MŠ Iloně Matyášové.
Nepovinný předmět náboženství učí Mgr. Helena Hofmannová.
Účetnictví nám vede Ing. Ivana Kunčarová.
O úklid a provoz školy se stará paní školnice Jarmila Salvetová. V současné době ve škole uklízí paní Zdenka Jančářová,
která zastupuje dlouhodobě nemocnou paní Hanu Konečnou.

Dění ve škole můžete sledovat také na našich webových
stránkách zs.zahorovice.cz.

AKCE ŠKOLY ve školním roce 2012/2013:
Přivítání prvňáčků

Do nového roku 2013 přejeme všem lidem pevné zdraví, radost z každého dne, spokojenost a osobní úspěchy.
Za kolektiv školy Mgr. Magdalena Kočicová.

Ukliďme si svět – sběr papíru, železa a hliníku.
Jablečný den – moštování s úkoly o jablíčkách. Tímto děkujeme
panu Jiřímu Kratěnovi, který nám tento den fotografoval a fotografie škole věnoval.
Dravci – ukázky dravců a povídání o nich, sokolníci k nám přijeli
ze severní Moravy.
Týden v knihovně a záložkovník – strom, na který děti vyráběly
záložky do knih, aby nebyl smutný.
Den bez aut – naši úspěšní aktivisté v ekologii jeli na soutěžní
dopoledne do Uherského Brodu.
Recitační soutěž školních družin v Uherském Brodě.
Vánoční tvoření pro děti a rodiče – tentokrát poprvé v tělocvičně.
Radujme se, veselme se – adventní pořad pro děti ve skanzenu
ve Strážnici. Akce byla odměnou za sběr, ze získaných peněz
byla hrazena doprava autobusem.

Radujme se, veselme se

Záhorovice

Děkujeme touto cestou všem příznivcům naší záhorovské
školy, kteří nám pomáhají organizovat akce pro děti a podporují projekty školy.
Poděkování patří zejména obecnímu úřadu, který nás finančně podporuje, dále firmě MONTPLAST za jejich sponzorský dar, panu Petru Slámečkovi, panu Jozefu Kundratovi,
manželům Synčákovým, manželům Valíčkovým, manželům
Charvátovým (Bzová), panu Alanu Lysoňkovi, panu Václavu Kašpárkovi, manželům Žakovým, panu Jiřímu Kratěnovi,
manželům Hubockým, manželům Hradským, firmě DITIPO,
manželům Michalčíkovým, paní Nině Pavlíkové, Michalu Smetanovi za fotografie naší školy, která má novou fasádu, sdružení
rodičů,........

V úterý 4. prosince jsme byli se školou na výletě ve skanzenu
ve Strážnici. Po příjezdu na parkoviště jsme viděli dvoupatrový
autobus, který se nám moc líbil. V čekárně jsme viděli různé
cínové zbraně a vojáčky. Po vstupu do skanzenu jsme potkali
čerta s andělem a Mikulášem. Dostali jsme křížaly a šli jsme do
první chaloupky. Tam dělali vánoční oplatky, které jsme mohli
i ochutnat. Pak jsme viděli, jak se drhá peří, jak se peče vínové
cukroví. Potom jsme se šli podívat, jak se dělají různé dřevěné
výrobky. Odtud jsme šli do velkého stavení a tam jsme zpívali
písničku O kulhavé Kateřince. V další chaloupce nám ukázali,
jak se lilo olovo, a různé vánoční zvyky a tradice. Když jsme vyšli
ven, potkali jsme tři krále. Na konci jsme si ještě upekli kynutého čerta. V autobuse jsme si celou cestu povídali. Moc se mi
tam líbilo.
Lukáš Zetka, 4. ročník
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Základní škola Záhorovice

Jablečný den - moštování
Děti ze školní družiny na zamrzlém potoce

Atletická olympiáda v Uh. Brodě
Vánoční tvoření

Nová sekačka
Na začátku cesty naší školy k nové sekačce byl dopis. Napsali ho společně žáci 5. ročníku a požádali v něm hejtmana
Zlínského kraje o spolufinancování nové sekačky.

Sokolníci - skupina Vancoš

Ale k sekačce jsme měli ještě daleko. Nejdříve si přijel
naši školu prohlédnout zástupce za Zlínský kraj, pan Uherka. A poté jsme čekali na vyjádření. V září 2012 na začátku nového školního roku už jsme měli jasno. Finanční příspěvek 10 000 Kč jsme obdrželi a zbylou část jsme dodali
z rozpočtu školy. Potom nastalo rozhodování, kterou sekačku si vybrat. Zvítězila sekačka motorová - značky HUSQVARNA. S novou sekačkou se vyfotografovali všichni žáci
Základní školy v Záhorovicích a teď už se těšíme, jak nám
pomůže v péči o školní zahradu.
Obci Záhorovice a Zlínskému kraji patří náš srdečný dík.
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Milá žákyně, milý žáku,
jmenuji se záložkovník obecný a jsem velice zvláštní strom.
Vždycky na podzim, když ostatní stromy opadávají, já teprve začínám kvést. Ale letos potřebuji Tvou pomoc.
Chtěl bych být tím nejkrásnějším stromem, ale moje květy záložky - ne a ne vykvést. Přines proto do konce tohoto týdne do
školy vlastnoručně vyrobenou záložku do knížky a pověs ji na
moje větve, abych byl krásný.
Můžeš použít jakoukoli techniku – můžeš lepit, stříhat, malovat, kreslit, vyšívat nebo třeba šít. Hlavně aby Tvoje záložka
byla zajímavá, nápaditá, vtipná a originální. Prostě tvoje vlastní. A nezapomeň se ze zadní strany podepsat J !
Předem děkuji.
Tvůj záložkovník obecný
Záhorovice

Hasiči

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás seznámil s činností SDH Záhorovice za
rok 2012.
Kulturní rok pro nás začal tradičním fašankovým průvodem,
který se uskutečnil v naší obci v únoru.
V průběhu roku se naši členové- děti a muži zúčastnili řady
soutěží v požárním sportu, kde se velmi dobře umístili. Mimo
jiné se během května uskutečnil i závod v Záhorovicích „O pohár starosty SDH“. Z jiných si dovolím jmenovat závody mladých hasičů v Krhově, Nezdenicích, Šumicích, Uherském Hradišti atd.

Záhorovice

Významnou událostí v letošním roce byly oslavy 120. výročí
založení Sboru dobrovolných hasičů v naší obci. Na akci jsme se
dlouhodobě připravovali.
5. července jsme zahájili slavnostním průvodem obcí ukázky
hasičské technicky jak současné, tak i dobové, která díky obětavosti členů dodnes slouží členským základnám různých SDH
a pomáhá chránit jak naše životy, tak majetek. Tímto samozřejmě děkujeme okolním sborům, které nás přijely podpořit
a provedly řadu ukázek. Této události se zúčastnil i nový senátor
Tomio Okamura, který ocenil činnost dobrovolných hasičů. Děkujeme občanům, kteří se přišli na naše oslavy podívat a tím nás
podpořili.
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7. července pak proběhla slavnostní výroční schůze. Této
akce se zúčastnili přizvaní hosté z Okresního sdružení hasičů,
bratr Plachý a zasloužilý člen okresu bratr Dvořáček. Při této
příležitosti byla udělena řada vyznamenání a řádů členům, kteří
si ocenění zasloužili. Náš sbor převzal od Okresního sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska Uherské Hradiště vyznamenání
za příkladnou práci, kterého si velmi vážíme. Nejvyšší ohodnocení obdržel pak náš nejstarší člen bratr Felix Gřunděl, a to řád
svatého Floriána. Toto je nejvyšší vyznamenání v republice pro
zasloužilé členy.
Další akcí sboru byly hodové slavnosti, které proběhly v měsíci srpnu. Naši členové zabezpečili hodové zábavy a slavnostní
losování o ceny. Díky sponzorům se nám podařilo zajistit hodnotné ceny a touto cestou jim děkujeme.
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Začátkem září jsme uspořádali již tradičně „Noční závody“,
které se u nás těší velké oblibě a hojné účasti. Sportovní rok pak
naši členové ukončili nočními závody ve Véskách.
Tímto náš sportovní a kulturní rok skončil. To však neznamená, že SDH Záhorovice dále již nic nedělá. V průběhu roku
se staráme jak o svěřený majetek, tak i o naši výstroj a výzbroj.
Členové SDH provedli ve svém volném čase několik brigád na
údržbu prostor a budov školního hřiště. Dále zajišťujeme různé
dětské akce, školení našich členů atd.
Závěrem bych chtěl poděkovat jménem SDH Záhorovice
Obecnímu úřadu Záhorovice, členům SDH Záhorovice, všem
sponzorům a občanům, kteří nás podporují a popřát nejen jim, ale
Vám všem hodně zdaru, zdraví a štěstí v nastávajícím roce 2013.
Za starostu SDH Libora Chytrého, který je dlouhodobě
pracovně v zahraničí, zástupce starosty SDH Petr Kalous.

Záhorovice

Fotbal
Na přelomu roku 2011 se 26.12.2011 konal tradiční Štěpánský turnaj v pozemním hokeji, při kterém se již tradičně scházejí
mladí i starší z celé obce.
28.7.2012 se uskutečnil II. ročník pivních slavností, které se
pomalu začínají dostávat do povědomí i v okolních obcích. Tato
akce má velmi dobrou odezvu a má své příznivce. Na těchto
slavnostech měli občané možnost ochutnat 22 vzorků zlatavého
moku. Pochvalně o ní psali i v týdeníku Dobrý den s kurýrem.
Upřímné poděkování patří všem pořadatelům, protože zorganizování této akce je velmi náročné.

30.6.2012 se uskutečnila oslava 70 let kopané v Záhorovicích. Při této akci byli oceněni dlouholetí funkcionáři kopané
a konal se turnaj mužů za účasti mužstev z Rudic a Přečkovic.
Záhorovice - Rudice 5:1
Záhorovice – Přečkovice 3:0
První místo obsadily Záhorovice, druhé místo Přečkovice
a třetí se umístily Rudice.
Oslavy byly zakončeny zápasem „starých pánů“ Záhorovice
– Vnorovy 3:1.

V měsíci červenci r. 2012 se uskutečnil tradiční turnaj v kopané o Pohár starosty v Bojkovicích. Mnozí občané možná
nevědí, jakého úspěchu naše mužstvo mužů na tomto turnaji
dosáhlo. Tento turnaj jsme k překvapení všech vyhráli a nutno
podotknout, že poprvé v historii jeho konání.
Záhorovice-Trenčianská Turná 3:1 ( Michalčík Richard, Viktor Šabršula, Surý Marek)
Záhorovice – Pitín 0:1
Záhorovice-Bojkovice „B“ 2:0 Finále (Bahritsevich, Polanský Igor)
Záhorovice

Sezóna 2012/2013 se pro spoustu mužstev nese ve znamení
zvýšeného očekávání. Po této sezóně by mělo dojít k reorganizaci okresního fotbalového suterénu a vzniknout dvě Třetí třídy,
namísto stávající jedné. Tím pádem se otvírá velká šance pro
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mnohá mužstva konečně postoupit o soutěž více. Adeptů na čtyři až pět míst, která budou postupová ze Základní třídy skupiny
B, je několik. Mezi ně můžeme zařadit výrazně posílenou a velmi dobře hrající Březovou, dále hodně posílenou Bystřici pod
Lopeníkem, tradičně silnou a na čelních příčkách tabulky se pohybující Komňu, nevyzpytatelné Hradčovice, Drslavice B a určitě se o postup chceme porvat i my. Před začátkem soutěže
nebylo jasné, co můžeme očekávat od mužstva Korytné, které
spadlo ze Třetí třídy, nově přistoupivších Přečkovic (nahradily
Bojkovice B) a nevyzpytatelného Starého Hrozenkova.

70 let kopané
Podzimní část sezóny hodně napověděla, která mužstva mohou na postup pomýšlet. Od počátku šla za svým cílem Březová, která hraje nejlepší fotbal. V současné tabulce je sice druhá,
o bod za Bystřicí pod Lopeníkem (druhým největším překvapením podzimní části), ale má o dva zápasy méně a jen stěží lze
předpokládat, že by ztratila body. Nás může těšit, že jsme byli
jediným mužstvem, se kterým Březová body ztratila.
Bystřice pod Lopeníkem je velkým překvapením a po zásluze
se drží na druhém místě. Těží především ze schopností střelecky
disponovaného Radocha. My se držíme na třetím místě s pětibodovou ztrátou na v současnosti vedoucí Bystřici. Za námi je
silná Komňa a největší překvapení podzimu - Suchá Loz, která
má navíc o zápas méně.
Do nové sezóny jsme vstoupili vítězstvím nad Korytnou. Hra
byla z obou stran neurovnaná a odpovídala počátku sezóny. Přece jen jsme byli fotbalově více vyzrálí než soupeř. Následoval
zápas v Suché Lozi, kde jsme rovněž zvítězili. Měli jsme více
ze hry a vítězství mohlo být výraznější, na druhou stranu jsme
mohli i inkasovat, kdy si domácí vytvořili slušné střelecké příležitosti. Za tento zápas zaslouží pochvalu Petr Machala, který byl
nejlepším mužem na hřišti.
Zápas třetího kola s Rudicemi byl spíše herním trápením,
přesto jsme sice snaživé, ale fotbalově slabší hosty porazili 2:0.
V dalším kole jsme přivítali Březovou. Výborné utkání s velmi
dobrým nábojem a dramatickou zápletkou, kdy jsme vedli 2:0,
ale nakonec jsme byli vděčni za remízu 3:3. Negativem zápasu
bylo vážné zranění kolena Ríši Michalčíka, který chyběl až do
konce podzimu.
V dalším kole jsme získali bod na hřišti Bystřice pod Lopeníkem. Na počátku utkání jsme měli znatelnou převahu, postupem času však domácí převzali iniciativu a byli mnohem lepší. Nedokázali jsme si přesně přihrát a terén i důraz domácích
hráčů nám činil obrovské potíže. Výsledkem byla branka v naší
síti. Snažili jsme se vyrovnat, což se nakonec trochu se štěstím
povedlo, ale hra z naší strany byla neurovnaná a nedokázali jsme
proměnit ani ty nejvyloženější šance.
V pátém kole se nám podařilo urvat důležité tři body, když
12

jsme doma porazili silnou Komňu. Následoval pak herní a výsledkový propadák v Hradčovicích, kde oslabeni nejenom o zraněného Ríšu Michalčíka, ale i studijní povinnosti si plnícího
Sergeje Bahrytsevitche, jsme prohráli 4:3. V zápase jsme sice
vedli, nicméně po vymodlené penaltě domácích a chybě při bránění standardní situace jsme v poločase prohrávali 2:1, a to ještě Petr Miroš neproměnil pokutový kop. Do druhého poločasu
jsme nastoupili laxně a výsledkem byly další dvě branky v naší
síti. Sice se nám podařilo v závěru snížit, ale na více to nestačilo.
Mužstvo nepřistoupilo k zápasu jak mělo a Hradčovice rozhodně nebyly soupeřem, se kterým se měly
ztratit body.
Po týdnu volna (v soutěži je lichý
počet týmů) jsme hráli ve St. Hrozenkově. Tento zápas se nedá hodnotit
jinak, než katastrofa od začátku do
konce. Počasí bylo velmi nepříjemné,
foukal studený vítr a celý zápas vydatně pršelo. To bohužel značně ovlivnilo
psychiku našich hráčů. Sice jsme do
utkání vlétli jako vítr a zamkli domácí na jejich polovině, ale neproměnili
jsme ani ty nejvyloženější příležitosti.
a tak zákonitě přišel trest. Po hrubé chybě v obraně utekl domácí hráč
a bylo to 1:0. Domácí se za celý první
poločas dostali k ohrožení naší branky
pouze ve dvou případech. Druhá polovina zápasu byla stejná jako první.
S tím, že se nám sice podařilo skórovat, ale nestačilo to na více než upravení skóre – 2:1 pro domácí. Nutno říci, že St. Hrozenkov, až na
jednoho hráče, byl znatelně méně fotbalovější a ztráta bodů je
velmi nepříjemná.
V dalších zápasech jsme sice zabrali a postupně porazili nezvykle slabé Drslavice B (4:1), Orel Uherský Brod (5:1), Žítkovou (4:1) a oslabené Přečkovice (4:1). Bohužel místo potvrzení
dobré herní pohody přišel propadák v předehrávaném utkání
jarní části v Korytné. Sice se domácí sešli, poněkud nezvykle
v plné síle, ale utkání z naší strany nelze hodnotit jinak, než odfláknuté. Zápas sice ovlivnil velmi silný vítr, který v první půli
foukal do zad domácím, ale branky jsme inkasovali po našich
velmi hrubých a naprosto zbytečných chybách. Navzdory větru
jsme si vytvořili nějaké šance, ale jako po celý podzim, jsme je
úspěšně zahodili. Domácí šli tak do kabin spokojenější, neboť
vedli 2:0. Druhou půli jsme hráli s větrem v zádech, ale naše hra
byla statická. Nebýt střelecky disponovaného Sergeje, neměli
bychom ani ten bod za remízu 2:2. Bod je však málo (zvláště
když ztratili jak Komňa, tak Hradčovice). Tři body jsme v tomto
zápase vyloženě ztratili.
Máme problémy se soustředěním a přístupem k zápasu, když
není právě fotbalové počasí. Jakoby většina hráčů nevěděla, že
se fotbal hraje za „každého“ počasí.
Abychom si minimálně udrželi současné umístění a tím i reálnou šanci postoupit výše, je třeba zlepšit přístup k zápasu, zejména pokud jde o nepříznivé počasí a slabší soupeře. Nesmíme
se nechat rozhodit nepříznivými okolnostmi a zbytečně ztrácet
body. Herní kvalita je na naší straně, není v této třídě soupeř
(snad s výjimkou Březové), který by nás herně výrazně přehrál.
Z jednotlivců je nutno vyzvednout Sergeje Bahritsevitche a staronového brankáře Víťu Struhelku.
Velké poděkování si zaslouží všichni, kteří našim hráčům poskytují podporu, od zázemí až po skvělé fanoušky, kteří neváhají
za týmem vyrazit, a to i v počasí, v němž by člověk psa ven nevyhnal, jako tomu bylo ve St. Hrozenkově a Korytné.
Závěrem bych jménem výboru oddílu kopané chtěl popřát
všem občanům příjemné prožití svátků vánočních a do nového
roku 2013 hodně zdraví a osobní pohody.
Za výbor TJ Miroslav Andrlík
Záhorovice

Jubileum
Pan František Mazáč – sedmdesátník
V srpnu letošního roku oslavil 70. narozeniny pan František
Mazáč. Do sálu u Neradů mu přišli pogratulovat kromě rodiny,
známých a zástupců farního společenství, dechová hudba Záhorovjané společně s dětskou odnoží. Především hudbě zasvětil
jubilant svůj život. V záhorovské dechovce hrával po dlouhá léta
na klarinet a ve skupině Doména na saxofon. Spolu s Mojmírem
Valíčkem vychovali generaci mladých muzikantů, z nichž většina
tvoří současný kádr dechové hudby Záhorovjané. Spolu s Miroslavem Pavlackým založili před několika lety dětský soubor
Záhorovjánek, který již doplnil řady stávající dechovky. Dlouhá léta působil pan František, jak mu většina spoluobčanů říká,
také ve Sboru pro občanské záležitosti a nelze zapomenout na
badatelskou činnost v oblasti historie Záhorovic a okolí. Při bohoslužbách posluhuje kněžím jak v kostele v Nezdenicích, tak v hasičském domě či při hodových mších v Záhorovicích.
Do dalších let mu přejeme hodně zdraví, Božího požehnání, rodinnou pohodu a neutuchající elán v jeho činnosti.

Z dávné historie naší školy
Novodobá historie naší školy začíná rokem 1872, kdy do ní nastoupili první školáci. Málokdo však už dnes ví, že historie školy
v Záhorovicích sahá do vzdálené minulosti.
Podle kroniky královského města Uherského Brodu byly v roce 1570 v tehdejším hradišťském kraji dvě věhlasné bratrské školy.
Jedna v Uherském Brodě a druhá v Záhorovicích. Tyto školy působily při farách Jednoty bratrské. Kronikáři okolních obcí sice
uvádějí školy i ve svých obcích, ale žádné písemné zmínky o nich nemáme. Připomínám zde, že obecní kroniky se začaly psát až po
nařízení československé vlády v roce 1924. O škole v Záhorovicích se dovídáme z takzvaných Cedulí řezaných, které vydal v středu
před svatou Margétou Léta Páně 1571 pán světlovského panství Frydrych Tetaur z Tetova.
Tehdejší správce školy Ondřej Kohout se totiž nechoval tak, jak by se slušelo, a tak pán na Světlově jej pod hrozbou ztráty hrdla
vypudil z panství. Zároveň však zabavil sboru v Záhorovicích veškerý majetek. Ten sice na přímluvu okolních pánů vrátil, ale podle již zmíněných Cedulí řezaných zakázal školu v Záhorovicích na věčné časy. Proto mohla být naše škola obnovena až po nabytí
občanské svobody v roce 1848. Do té doby museli naši předkové chodit do školy v Nezdenicích. Jednak proto, že Záhorovice byly
přifařeny roku 1682 k Nezdenicím a fary byly patrony škol, ale hlavně pro onen zákaz, který dodržovali všichni majitelé světlovského panství. Po roce 1848 však šlechta prosadila, aby se obce vykupovaly dvanáctinásobkem všech platů. Záhorovice se vykoupily
z poddanství až po roce 1870.
Školu tak Záhorovští postavili na základech bývalé školy a kostela v roce 1872. Začátkem roku 1870 položil zednický mistr Josef
Nejezchleba základní kámen a již za dva roky ji vysvětil P. Antonín Kaštil za přítomnosti c.k. okresního hejtmana i jiných významných hostí a vyučování bylo ve dvoutřídce slavnostně zahájeno. Prvním učitelem byl jmenován Julius Machek. Později zde vyučovali
František Drechsler, Antonín Hradský, Josef Haluzický, Stanislav Tauber, Ludvík Kašpárek, Antonín Vaumund, František Mikulec
a Karel Mika. Od 1. ledna 1879 byl jmenován nadučitelem Josef Kotek. Provoz školy i platy učitelů zajišťoval obecní úřad a podle
protokolů obce to byly mnohdy nechutné tahanice. Obec často dlužila jak platy učitelům, tak i dříví na otop.
Nejstarší zpráva o školské radě je z roku 1883. Předsedou byl zvolen Ludvík Koudela a místopředsedou Čeněk Kratěna. Byla to
jakási předchůdkyně dnešního rodičovského sdružení. Činnost této rady skončila až po roce 1948.
V roce 1890 bylo v naší škole již 238 žáků. Proto bylo vyučování rozšířeno na tři třídy. Protože místa ve škole již nebylo, rozhodl
obecní výbor 9. srpna 1891 o výstavbě nové školy. Soutěž na výstavbu vyhrál stavitel Josef Šaňák z Uherského Brodu. Cena byla
určena na 8.215 zlatých. Novou školu vysvětil P. August Jeřábek 23. října roku 1892. Zde musím poznamenat, že tak jako dříve,
tak i do nové školy chodily tehdejší děti velmi nepravidelně. Rodiče v té době tvrdili, že i oni se bez vzdělání obešli a mnohdy děti
využívali k pasení dobytka, ale i k jiným domácím pracím.
Záhorovice
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Ve školním roce 1894-95 byla otevřena školní knihovna se
164 knihami a škola obdržela dar od cestovatele Dr. Emila Holuba např. vycpaná zvířata, zkameněliny a ptáky. Ve školním
roce 1903 byla z iniciativy nadučitele Josefa Kotka založena
školní zahrada. Tento pokrokový učitel byl nesmírně aktivní.
Nejenom, že začal psát protokoly ze schůzí obecního zastupitelstva, ale spolu s pokrokovým knězem P. Jeřábkem měli velkou
zásluhu na založení hasičského sboru a spotřebního družstva
Svornost. Proto také byl jmenován v roce 1908 čestným občanem Záhorovic. Působil zde 30 let. V tomtéž roce došlo také
k rozšíření školy v nové budově na 3 třídy a ve staré se umístila
1 třída.
V roce 1910 byla přistavena kuchyň a učebny v přízemí,
kabinet a další učebna v patře. Na dvoře byly postaveny dřevěné záchody. Novým nadučitelem byl jmenován Emanuel Mach.
Tento pokrokový učitel úspěšně pokračoval v díle Josefa Kotka
a zapojil se jak do společenského, tak i kulturního života v obci.
Již 2. prosince nacvičil s dětmi pohádku Krakonoš a také měl
velkou zásluhu na rozšíření obecní knihovny, rozvoji spořitelny
Kampelička a počátku divadelních představení, která v té době
pořádaly všechny spolky.
V roce 1918 byla stará budova prodána spolku Svornost
a Emanuel Mach nacvičil s dětmi pohádku „7 havranů“, kterou děti předvedly na oslavu vzniku naší republiky. Od té doby
režíroval pan řídící, jak mu občané říkali, bezpočet divadelních
představení, výstav a jiných kulturních akcí. V té době to však

bylo samozřejmé, že učitelé byli nositeli pokroku, vzdělání
a kultury. V roce 1924 začal pan řídící psát „Pamětní knihu naší
obce.“ Jako základ použil vyprávění bratra bývalého duchovního správce Nezdenic P. Jana Jeřábka, a tak jsou zde i některé
nepřesnosti. Ovšem musíme uznat, že je to obdivuhodné dílo.
Roku 1925 byla zřízena pětitřídní škola. V roce 1927 ukončil pan učitel Mach v naší škole svou činnost a odešel po 30
letech na zasloužilý odpočinek. Obec se mu odvděčila tím, že
jej jmenovala čestným občanem. Od roku 1930 mohli naši žáci
navštěvovat po skončení docházky Měšťanskou školu v Bojkovicích. V květnu 1934 bylo při naší škole ustaveno Sdružení rodičů
a přátel školy, které působí s obměnami až dodnes.
Vyučování v záhorovské škole pokračovalo i v dobách okupace a II.světové války s krátkým přerušením, kdy zde byl v roce
1945 zřízen polní lazaret. Až do roku 1950 zůstala školní budova v původní podobě. V tomto roce se začalo s její postupnou
modernizací. Od roku 1956-57 byla škola trojtřídní, 1959-60
čtyřtřídní. V roce 1966 byla škola znovu opravena a vybudovalo
se nové sociální zařízení. V roce 1972 se přistavila kotelna a modernizace pokračuje i dnes.
Po Emanuelu Machovi působili na naší škole ředitelé František Buráň, Jan Votýpka, Vladimír Matěj, Josef Míča, Miloš
Koudela, Anděla Jurásková, Anna Guryčová, Jana Fialová
a v současnosti Magdalena Kočicová.
František Mazáč

Den kraje
U příležitosti 12. výročí založení Zlínského kraje proběhly oslavy ve Zlíně
v Baťově mrakodrapu. Volné vstupy měli

také návštěvníci v regionálních muzeích
a vybraných rozhlednách. V rámci oslav
Dne kraje bylo možné projet se historic-

kým vlakem taženým parní lokomotivou
nebo moderní vlakovou soupravou RegioShark. Nová vozová jednotka absolvovala trať z Valašského Meziříčí přes Horní
Lideč, Bylnici, Bojkovice, Kunovice a Otrokovice do Zlína. Záhorovicemi projela
souprava ráno kolem 9.00 hodin. Kdo si
chtěl prohlédnout pohodlnou a prostornou soupravu, jejíž příď připomíná žraloka, musel do Bojkovic nebo do okolních
obcí. Tyto nové motorové vlaky řady 844
budou jezdit na regionálních tratích kraje
a do konce roku 2014 jich má být nasazeno šest, jedna i na trati Zlín-Bojkovice.
Tradiční jízda parního vlaku, který stejně
jako nová souprava RegioShark, zastavoval jen ve městech a vybraných obcích, byla směřována opačným směrem.
O jízdu parního vlaku byl velký zájem jak

u přihlížejících, tak u cestujících. Jízdenky
ve vlaku prodávali průvodčí v dobových
uniformách a vodu do lokomotivy dopl-

ňovala po trati hasičská auta, neboť vodní
tendry byly na nádražích již dávno zrušeny.
Vít Bosák

Úspěch mladého muškaře
Matěj Valíček je členem muškařského klubu MSK
Bojkovice, který vede pan Milan Čubík.
V letošním roce byl Matěj velmi úspěšný, získal 2.
místo na Mistrovství ČR na řece Jizeře a 1. místo na
Mistrovství ČR na jezeře Skalička v kategorii benjamin
(do 12 let). Celkově se umístil na 8. místě v juniorech (do
19 let).
Matějovi blahopřejeme a přejeme další úspěchy.

14

Záhorovice

Kostel sv. Petra a Pavla v Nezdenicích – rekonstrukce kulturní památky.
V roce 2010 chtěla ekonomická a pastorační Rada
farnosti Nezdenice provést výmalbu kostela sv. Petra
a Pavla. Při žádosti na památkovém úřadě byla jedna
z podmínek provést odvlhčení obvodového zdiva kostela. V minulých letech byla provedena dílčí opatření,
která byla málo účinná. Tím docházelo vlivem vlhkosti
stále více k zasolení zdiva. Působením této vlhkosti jak
vnitřní, tak vnější omítky stále více a více odpadávaly.
Díky různé skladbě zdiva nestačilo pouze odstranění
poškozených omítek. V roce 2010 byl zpracován projekt
Atelierem ing. Michaela Balíka – návrh na snížení vlhkosti u obvodového zdiva. Jedná se o metodu mírné elektroosmózy a sanační opatření. Vlivem stejnosměrného
elektrického proudu ve vlhkém zdivu dochází k tomu, že
zabraňuje vzlínání. vody. Je to určeno pro všechny druhy materiálů a konstrukcí s pórovitou strukturou. Roční
spotřeba elektrické energie u velmi vlhkého zdiva je 12
KW za rok. Pomocí vysoušení se tato spotřeba snižuje.
V roce 2011 byla vybrána firma Prins, která provádí
odvlhčení metodou mírné elektroosmózy a další sanační
opatření. Byla provedena instalace a zapojení – 1. etapa.
V roce 2012 byla změřena vlhkost zdiva. Ta se výrazným způsobem snížila. V roce 2012 se prováděla 2. etapa odvlhčení.
Díky obětavé práci mladých mužů ze Záhorovic bylo provedeno osekání vnitřních i vnějších omítek do stanovené výšky.
Vnitřní i vnější omítky provedla firma JOSTAV ze Záhorovic. Tyto práce byly pod odborným dohledem firmy Prins.
Díky ekonomické a pastorační Radě farnosti Nezdenice se
podařily zajistit nemalé finanční prostředky na rok 2011 a 2012,
které činily 957.637,- Kč.
Možná, že si někdo řekne, že je to hodně peněz a mohlo se
to provést levněji. Proto bylo nutno zpracovat odborný projekt
firmou, která se zabývá odvlhčením památek a v této oblasti má
velmi dobré výsledky. Firma, která prováděla montáž metody
mírné elektroosmózy, je specializovaná na oblast odvlhčení kostelů. Díky této zvolené technologii se podařily zajistit finanční
prostředky od Krajského úřadu Zlín – odbor památkové péče,
Městského úřadu Uherský Brod – odbor památkové péče, Nadace Děti - kultura - sport, Obecního úřadu Záhorovice.
Všechny tyto získané finanční prostředky jsou velmi pečlivě posuzovány a kontrolovány.
Kdyby tato opatření nezaručovala zlepšení v oblasti odvlhčení, nikdo by nám tak vysoké finanční prostředky neposkytl.
Doufáme, že se nám podaří zajistit na rok 2013 dostatek prostředků, aby mohla být provedena výmalba kostela sv. Petra a Pavla
v Nezdenicích.
Ještě jednou patří velké poděkování obětavým mužům a ženám ze Záhorovic a firmě JOSTAV.
Ing. Jiří Milička

Čápi u nás
Kdo by neznal čapí hnízdo na betonovém dvojsloupu u železničního přejezdu u Kramárového. Vloni tam párek čápů
černých hnízdil neúspěšně. Letos vyvedl dvě mláďata. Po opuštění z hnízda je bylo možné spatřit, jak létají za potravou takřka všude. Jeden takový výlet skončil čapí tragedií. Mladý čáp
si chtěl v objektu zemědělského družstva sednout na vyvýšené
místo a naletěl přímo do drátu transformátoru vysokého napětí. Způsobil obrovský zkrat s detonací, při které popraskaly
izolátory. Výpadek proudu na celé farmě v Záhorovicích trval
celé odpoledne. Další mrtvé mládě bylo nalezeno pod transformátorem nedaleko hnízda. V tomto případě šlo patrně o čápa
z Bojkovic nebo okolí, neboť tito se vzájemně navštěvovali. Je
až s podivem, že si mláďata čápů vyberou někdy špatné místo na
usednutí, za což zaplatí svým životem.
Vít Bosák

Záhorovice
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Foto ohlédnutí

Setkání s důchodci

Beseda s důchodci

Silvestrovské hodování
Hodování před Silvestrem

Fašank

Ledová plocha na víceúčelovém hřišti

Střelecké závody
16
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Pivní slavnosti

Hrkači

Hodová mše svatá

Schola a dechová hudba

Zvonice na hody

Hodová soutěž o ceny

Zmrzlinový stánek na hody

Záhorovice
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Naši noví prvňáčci
Dudová Nikola
Halamčáková Vendula
Hanáčková Michaela
Hublar Filip
Němec Jonáš
Ondrušková Simona
Surý Štěpán
Synčáková Jana
Štěpáník Adam
Vystrčilová Michaela
Zálešáková Monika
Zetka Ondřej

Rozloučení s žáky 5. ročníku
Blaho David
Pongrázc Lukáš
Valíček Matěj
Šašinka Jaromír
Kundrata Radim
Machala Martin
Kubáňová Anna
Šinoníková Ilona
Michalčík Michael
Dvořák Josef
Žak Robert

Pan Jindřich Pilát i v letošním roce dosáhl významných ocenění za výbornou kvalitu medu. Do soutěže Český med r.
2012 odeslal k rozboru tři druhy květového medu a všechny obdržely zlatou medaili. Dále z ochutnávky medu s mezinárodní účastí v Modré získal jeho med 2. místo a v rámci okresu Uherské Hradiště 1. místo.
Panu Pilátovi srdečně gratulujeme.
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Naši noví občánci
Jančařík Jan
Jaborník Tobiáš
Prachařová Eliška
Chytrý Ondřej

Ščučinský Jakub
Šimoníková Lenka
Zemek Richard
Mudrák Petr

Prachař Denis
Mahdalová Soňa
Judasová Sandra

Odešli z našich řad
Josef Prachař
Milan Jančařík
Marie Ondrušková
Václav Čubík

Josef Viceník
Zdeňka Minárechová
Marie Hromadová
Josef Tóth

Jiřina Krčová
Emílie Žilová
Antonín Hamšík
Božena Polanská

Jubilanti
75 let
Dolinská Věra
Krčová Miloslava
Grajová Růžena

88 let
Jančářová Jarmila
Koudela Miloslav
Vlčková Miloslava
Mastešová Helena
Gřunděl Felix
Mazáč Stanislav

80 let
Veselá Alena
Krč Oldřich
Koldinský Jaroslav
Prný Josef
Šašinková Zdenka
Pokorný Štěpán

89 let
Zemek Jan
Mareček Josef

85 let
Hamšíková Františka
Prachařová Františka
Mazáčová Anna
Ondrušková Jaroslava

86 let
Mazáčová Miloslava

87 let
Miličková Milada
Ondrušková Jiřina

90 let
Zavadilík Rudolf

91 let
Ševčíková Janka

Vzpomínka
V letošním roce 29. září uplynulo 10 let od úmrtí pana
Miroslava Daňka .
S láskou vzpomínají manželka a synové s rodinami.

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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70 let

Bosáková Jindřiška, roz. Hamšíková, Josefíková Marie, roz. Hamšíková, Jílková Ludmila, roz. Valíčková, Ondrušková Marie, roz. Machalová, Ondrušková Věra, roz. Georgiánová, Manová Jiřina, roz. Polášková, Havlíková Jana, roz. Šašinková, Mazáč František

60 let

Josef Ondrušek, Jindřich Pilát, František Šašinka, Rudolf Formánek, Zdeněk Hamšík, Jiří Kratěna, František Bosák, Jiří Ondrušek, Josef
Čičák, Jaroslava Sučová, roz. Jurigová, Marie Mahdalíková, roz. Dostálová, Marie Kratěnová, roz. Pavlíčková, Marie Plášková, roz.
Bosáková, Marie Grajová, roz. Pavlacká, Marie Kurtinová, roz. Hasoňová, Marie Lavičková, roz. Prachařová

