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Vážení spoluobčané,
je tu opět měsíc prosinec, měsíc, který nás v době adventní především naplňuje očekáváním a sváteční náladou, ale také nám dává
prostor k ohlédnutí se a k zamyšlení se nad tím, co nám každému v osobním i pracovním životě jednotlivé dny a měsíce končícího roku
přinesly. A jaký byl rok 2013 z pohledu obce? Co se podařilo, či nepodařilo udělat? Zde přenechávám stejně jako v letech předcházejících,
vážení spoluobčané, prostor k hodnocení právě vám. Jak již bylo několikráte ve zpravodajích uvedeno, kromě běžných, pravidelně se
opakujících výdajů na zajištění základního chodu obce (tyto tvoří zhruba 75 % rozpočtu) jsou finanční prostředky rovněž vynakládány
na zajištění rozsáhlejších oprav stávajícího majetku a také na novou výstavbu.

Akce uskutečněné v roce 2013 nad rámec běžných výdajů
• Přechod pro chodce u základní školy – na základě zpracovaného projektu a vydaného stavebního povolení byl z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců osvětlen nejfrekventovanější
přechod pro chodce přes hlavní silnici u základní školy. Celková hodnota díla činila Kč 92.038,--.
• Výměna oken a dveří ve skladech školní jídelny – posledním
objektem ve vlastnictví obce, v němž zbývalo vyměnit okna
a dveře, byla část mateřské školy – sklady školní jídelny včetně knihovny. Na tuto akci byly vynaloženy prostředky ve výši
Kč 160.452,--. Všechna opatření, která byla na budovách ve
vlastnictví obce průběžně prováděna, ať už výměna oken
a dveří, či výměna plynových kotlů v kotelnách za kotle kondenzační – byla prováděna za účelem snížení spotřeby energií. Po provedeném vyhodnocení můžeme dnes konstatovat,
že se očekávané úspory kladně promítají do hospodaření
obce.
• Oprava přístřešku MŠ – ve dvorní části mateřské školy byl za
Kč 39.307,-- opraven přístřešek, který byl z hlediska stavebního již ve velmi špatném stavu.
• Herní prvky v zahradě MŠ – na zahradě mateřské školy byly
dětem nainstalovány herní prvky – prolézačka a dvě houpadla na pružině v celkové hodnotě Kč 78.917,--.
• Dětské hřiště – postupně jsou obměňovány všechny herní prvky. V letošním roce došlo k výměně věžičky za novou prolézačku se skluzavkou – částka Kč 58.564,--. V příštím roce
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dojde k výměně posledního prvku- šplhací stěny za obdobný
prvek. Když jsem u dětského hřiště, musím opět zmínit, že
zejména starší děti se nechovají k jeho zařízení šetrně, což
má za následek, že toto musí být neustále opravováno, což
představuje zbytečně vynakládané finanční prostředky, které
by bylo možné využít daleko efektivnějším způsobem.
• Oprava chodníků v ulici Lány – v letošním roce bylo pokračováno v postupném obnovování chodníků. Naše úsilí bylo
zaměřeno na ulici Lány, v níž byly stávající chodníky přeloženy do zámkové dlažby a byly současně vyměněny silniční
i záhonové obrubníky. Dle provedeného výběrového řízení
na dodavatele stavby byla za opravy včetně zpracovaného projektu a geodetického zaměření uhrazena částka Kč
1,067.788,57. Rovněž je naplánováno z důvodu velmi špatného stavu přeložení chodníku do Nezdenic – v případě pěkného počasí bude s pracemi započato ještě v letošním roce.
Dále je v současné době zpracovávána projektová dokumentace na opravu chodníků na Nivkách a v části Zahrady, následně bude projekt zpracován i pro Bánovskou uličku a část
Drahy, čímž budeme přichystáni na zahájení prací spojených
s opravami chodníků, které budou postupně realizovány dle
finančních možností obce. V příštím roce proběhne oprava
chodníku a ve spolupráci se ZPD a firmou Jamibo oprava
místní komunikace, které zajišťují přístup a příjezd do areálu
zmíněných firem.

Záhorovice

• Oprava zvonice – této záležitosti je ve zpravodaji věnován samostatný článek.
• Nátěr mostu přes řeku Olšavu v Lánech – na základě rozhodnutí členů zastupitelstva obce budou postupně ošetřeny nátěrem všechny mosty přes řeku Olšavu. V letošním roce byl
očištěn od letitých nánosů barev a vyspraven most v Lánech,
který byl posléze nově natřen. Vynaložené finanční prostředky spojené s touto akcí činily Kč 30.431,--.

• Oprava kyselky – v době, kdy píši tento článek, probíhá oprava kyselky spočívající ve zvětšení průměru odtoku, ve výměně strojního zařízení určeného k čerpání vody té naší dobré a v osazení nového roštu, který byl již podruhé nějakým
„dobrákem“ odcizen.
• Výměna ventilů topení v MŠ - za účelem další možnosti zvýšení úspor při spotřebě plynu v budově mateřské školy byly
vyměněny na radiátorech klasické ventily za termoventily –
celkem vynaloženy finanční prostředky ve výši Kč 29.301,--.
• Chodník kolem kostela – usnesením zastupitelstva obce bylo
odsouhlaseno Obci Nezdenice poskytnutí investičního příspěvku na vybudování chodníku kolem kostela sv. Petra
a Pavla v Nezdenicích a to ve výši Kč 100.000,--, přičemž celá
hodnota stavby činila Kč 207.000,--.
• Projekt „Kompostujeme na Bojkovsku“ – v rámci Mikroregionu Bojkovsko bylo požádáno o poskytnutí dotace na pořízení kompostérů, Tato žádost byla úspěšná a tak v průběhu
letošního roku bylo našim občanům předáno do výpůjčky
po dobu udržitelnosti projektu, tj. po dobu 5 let, celkem 72
ks kompostérů o objemu 600 l a 115 ks kompostérů o objemu 900 l. Celková hodnota pořízení kompostérů činila Kč
407.670,--, z čehož naše obec uhradila Kč 40.767,-- a 90% nákladů bylo vykryto z poskytnuté dotace. Vzhledem k tomu, že
občané projevili zájem o pořízení kompostérů v další etapě,
byla proto na základě nově vyhlášené výzvy opět podána žádost o dotaci z Operačního programu životního prostředí.
Pokud bude dotace odsouhlasena, dojde k distribuci kompostérů v roce 2014.
• Žádost o dotaci na výsadbu veřejné zeleně – v souvislosti
s vydanou výzvou v rámci Operačního programu životního
prostředí bylo na základě rozhodnutí zastupitelstva obce
požádáno o poskytnutí dotace na výsadbu veřejné zeleně
v intravilánu obce – jedná se o výsadbu na parcelách ve vlastnictví obce – bývalý Švehlíkovec, před budovou mateřské
školy a před EKO-hotelem Ševčík. Na základě architektonicky zpracovaného projektu výsadby a rozpočtu ve výši Kč
998.000,- bylo o tuto dotaci požádáno s tím, že z dotace bude
uhrazeno 75% uznatelných nákladů.
• Žádost o dotaci pro knihovnu – na počátku měsíce prosince
letošního roku bylo rovněž požádáno o poskytnutí dotace z ministerstva kultury na dokončení automatizace naší
knihovny a to z programu VISK 3. Celkové náklady projektu
činí Kč 12.100,--, z čehož by požadovaná dotace činila Kč 8.000,Stěžejní záležitostí z hlediska výstavby v r. 2014 bude akce „ReZáhorovice

konstrukce a přístavba budovy kluboven v Záhorovicích“ (v areálu
školního hřiště). V současné době je zpracována celková dokumentace stavby a na stavebním odboru Městského úřadu Bojkovice je podána žádost o vydání stavebního povolení. Současně
se chystají podklady pro vypsání veřejné zakázky na dodavatele
stavby. Pokud všechno dobře půjde, je předpoklad, že zahájení stavby by mohlo proběhnout v měsíci květnu příštího roku.
Vzhledem k tomu, že způsob využití stavby neodpovídal naplnění žádného z vyhlášených dotačních titulů, bude tato výstavba
realizována zejména z vlastních finančních zdrojů.
V letošním roce byla také dokončena digitalizace pozemků,
která se dotkla všech jejich vlastníků v katastru naší obce. Dovoluji si tímto připomenout, že v průběhu měsíce ledna 2014 musí
každý vlastník podat na Finančním úřadě v Uherském Brodě
z tohoto důvodu daňové přiznání k dani z nemovitostí.
Dále bych chtěla také vzpomenout, že v letních měsících letošního roku došlo na všech třech železničních přejezdech k jejich opravě a také k instalaci závor, které zajistí větší bezpečnost
našich občanů. Tady vám všem, vážení občané, patří poděkování
za trpělivost v době jejich výstavby.
V závěru bych ráda poděkovala všem, kteří přispíváte jakoukoliv formou k chodu a rozvoji naší obce. Bez vaší pomoci by
nebylo možné uskutečnit spoustu projektů, kulturních a společenských akcí.
Poděkování patří také občanům, kterým osud naší obce není
lhostejný a kteří rovněž různým způsobem dokázali přiložit ruku
k dílu či pomoci cennou radou. Ještě jednou vám všem moc děkuji.
Jana Šašinková, starostka obce

Poděkování za třídění odpadu
V letošním roce získala naše obec v soutěži pro města
a obce Zlínského kraje ve třídění odpadů s názvem
„O keramickou popelnici 2013“ 4. místo
a to v kategorii obcí nad 500 obyvatel. Umístit se ve
Zlínském kraji v této kategorii na čtvrtém místě je opravdu velký úspěch, za který patří poděkování všem občanům,
kteří po léta odpad důsledně třídí.

3

Zvonice
K jedněm z mála historických památek v naší obci patří zvonice, která je památkou místního významu. Přesné datum výstavby není známo, ale údajně pochází z doby, kdy v obci působil
Sbor Jednoty českobratrské. Před zvonicí stával dřevěný kříž, na
jehož místě, jak je zapsáno v pamětní knize obce, byl 28. srpna
1909 v hody záhorovské posvěcen nový kříž a byla sloužena polní mše svatá. Dub na něho darovali singularisté a vytesali jej za
36 K Šimon Koželuha č. 3 a František Gavlas č. 36. Figuru plechovou ze starého původního kříže obarvil malíř Rudolf Holík.

ce d.p. P. Augustina Jeřábka, děkana a d.p. P. Vincence Vaňka, koop. v Nezdenicích. V pamětní knize obce je uvedeno, že
dosud není pamětníků, že by zde kdy byla mše svatá sloužena.
Polní mše svatá zde byla pak sloužena každý rok, s výjimkou r.
1908 a od r. 1962 je sloužívána na školním hřišti. U zvonice býval v dřívějších dobách taktéž stavěn oltář při slavnosti Božího
Těla. Dnes stojí před zvonicí pískovcový kříž, na němž v loňském roce obnovil p. František Mazáč nápis, který zní: „Plačící
pojďte k spasiteli, on sdílí vaše slzy. Trpící pojďte k Ježíšovi, on
zhojí rány brzy. Pocestní pojďte, Pán odpočinku kyne, hříšníci
pojďte, on na srdce vás vine.“
V letošním roce byla na základě statického posouzení zvonice
opravena. Bylo zapotřebí vyměnit 2 ks ztrouchnivělých nosných
dubových trámů, na nichž je zavěšen zvon (byl na ně vytesán
rok výměny), došlo k jejich stabilizaci pomocí svislých ocelo-

Dále se v pamětní knize obce píše, že v r. 1901 byla zvonice
omítnuta, dolní stříška byla zakryta pocínovaným plechem, horní stříška byla opravena. Dne 29. 11. 1917 byl z obecní zvonice
sundán zvon a to stavitelem Jiráskem z Uherského Brodu, vážil
50 kg. Na zvonu byly vyobrazeny dvě figury s nápisem S. Florian, S. Elizabeth. Po jeho okraji byl nápis Gegossen Wolfgang
StraűB in Olműtz 1840. Za zvon obec dostala 200 K.
Dne 23.8.1921 se obecní výbor usnesl zakoupit
nový bronzový zvon, který byl 27.8.1922 při polní
mši posvěcen P. Matoušem
Kročou z Bojkovic. Vážil
57 kg a byl zakoupen pro
obec za 3.550,94 K záhorovickým
zedníkem
Vavřinem Šašinkou (č. 97)
v Bratislavě. Po dobu II.
světové války byl zvon odvezen a v r. 1945 opět vrácen zpět. Zvon oznamoval
poledne, klekání a požáry.
Od r. 1999 je zvonice elektricky ozvučena a občanům každý den oznamuje
nadále poledne a klekání.
Úplně první polní mše
svatá i s kázáním byla
u zvonice sloužena dne
28.8.1904 v hody záhorovské (sv. Bartoloměj) d.p.
P. Janem Jeřábkem, prof.
v Heinburku za asisten-

vých táhel, k očištění stříšky a k zednickému vyspravení venkovních i vnitřních omítek včetně nového nátěru fasády. Dále
byly z vnitřní strany zvonice nainstalovány žaluzie, které zamezí
pronikání sněhových a dešťových srážek do vnitřního prostoru.
Celkem byla na opravy vynaložena částka Kč 116.820,-. Doufáme, že těmito opatřeními jsme prodloužili existenci této stavby
pro spoustu dalších generací.
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Volba prezidenta ČR v lednu 2013
V lednu 2013 se se konaly volby prezidenta ČR, kdy v prvním i druhém kole v naší obci zvítězil p. Miloš Zeman. Účast
voličů byla téměř shodná 1.kolo 59,7% a 2. kolo 58,9%.

Volby do Poslanecké sněmovny PČR
ve dnech 25. a 26. října 2013
--------------------------------------------------------------------------------Při volbách do PS PČR byla účast voličů v naší obci 59,7% a výsledek byl následující:
Počet hlasů
1. Česká strana sociálně demokratická...........................132
2. Komunistická strana Čech a Moravy ............................85
3. Křesťan. a demokrat. unie - Českosl. strana lidová ....74
4. Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury ....................70
5. ANO 2011 .......................................................................60
6. Občanská demokratická strana .....................................25
7. TOP 09 ............................................................................22
8. Česká pirátská strana .....................................................19
9. Strana svobodných občanů ............................................14
10. Strana zelených
11
11. Strana Práv Občanů Zemanovci
8
12.-13. Strana soukromníků ČR ..................................................2
Dělnická strana sociální spravedlnosti ...........................2
14.-16 Hlavu vzhůru - volební blok ............................................1
Suverenita - Strana zdravého rozumu ............................1
Koruna česká ....................................................................1
--------------------------------------------------------------------------------Celkem platných hlasů
527
Záhorovice 25.10.2013

Povolební zamyšlení člena volební komise:
MOJI ZÁHOROVJANÉ MĚ NEZKLAMALI !
Potřetí a - velmi ráda - jsem byla členkou volební komise
ve své rodné vísce. Nepopsatelný je ten pocit vnitřní sounáležitosti, radost ze setkání s bývalými spoluobčany, žáky s jejich
rodinami-voliči, to vše umocněno příjemným prostředím patřičně připravené volební místnosti obecního úřadu. Pokaždé jsem
si přála vysokou účast a vzpomínala jsem, kdo ještě nepřišel
z horního, dolního konce, známých uliček a částí obce. Přišli
i nejmladší voliči, pro něž to byla premiéra, svou účastí potěšil
nejstarší občan Záhorovic, pan Zavadilík,neuvěřitelně vitální.
Občany,kteří se nemohli dostavit k volbám kvůli zdravonímu
stavu,obešli členové volební komise s urnou.V 8členné okrskové volební komisi byli zástupci volebních stran a hnutí půl
na půl -“mladí“ versus „starší“. Byla to prima spolupráce,volby
probíhaly hladce,bez problémů.Chválím
mladé členy
komise,pracovali zodpovědně a se
zdravým nadhledem, uměli naslouchat „starším“,včetně předsedy
volební komise J.Šašinky ml.,ten
se své role zhostil na výbornou
i se zapisovatelkou paní.L.Surou.
Bez ní si nelze představit průběh
voleb a hlavně zpracování volebních výsledků po konečném sčítání.Patří jí velký DÍK.Až do „závěrečné“ hodiny jsem doufala v
60% volební účast,ale nebyla jsem
zklamaná ani 59,7%, to je pěkný
výsledek,k němuž jsem přispěla
i já vhozením hlasu do urny v Záhorovicích.S dobrým pocitem
jsem odcházela,těšíc se na setkání u příštích voleb v lednu 2014.
Díky paní starostce Šašinkové za přízeň za všechny členy volební komise,díky všem voličům za účast.
Mgr.Miloslava Prachařová /Datinská/
Záhorovice

Mateřská škola
Z činnosti MŠ za uplynulý rok
Kolektiv zaměstnanců:
ředitelka: Bc. Ilona Matyášová
učitelky: Naděžda Dvořáková
Jitka Ulková
Mgr. Eliška Špačková ( roz. Pokorná )
účetní: ing. Ivana Kunčarová
vedoucí ŠJ: Sylva Velecká
kuchařky: Zdeňka Šašinková
Věra Jančářová
Lenka Podhradská
školnice: Hana Kosynová

Organizace školního roku:
V loňském školním roce 2012/2013 bylo v naší mateřské škole zapsáno 48 dětí.
V letošním školním roce bylo zapsáno k 1. září 55 dětí - výjimka na počet 56 dětí byla schválena zastupitelstvem obce. MŠ
navštěvují i děti maminek na mateřské dovolené bez omezení.
Od úplaty jsou osvobozeny děti předškolního věku na 12 měsíců.
Ve školní kuchyni vaříme nejen pro děti a zaměstnance MŠ,
ale i pro žáky a zaměstnance ZŠ a cizí strávníky, kde provádíme
i donášku obědů do domu.
V doplňkové činnosti nabízíme vaření pro rodinné i pracovní
oslavy, pronájem školní jídelny, např. v sezonu i krouhání zelí aj.
Provoz v MŠ je denně od 6.30 hod. - 16.00 hod.
Mladší děti od 3 do 4 let navštěvují v přízemí třídu ,, Broučků“, kde v tomto roce učí paní učitelky Naděžda Dvořáková
a Eliška Špačková. Starší děti od 5 do 7 let navštěvují v prvním
patře třídu ,, Sluníček“, kde učí paní učitelky Ilona Matyášová
a Jitka Ulková.
Dopolední i odpolední provoz s ohledem na vysoký počet
dětí je v obou třídách současně. Jen časné ranní scházení dětí
je v oddělení Broučků a odpolední rozcházení je od 15.30 hod.
v oddělení Sluníček.
Pro děti předškolního věku, které již nepotřebují tolik odpočinku na lůžku přes poledne, připravujeme po krátkém odpočinku u pohádky 3x týdně činnosti, ve kterých procvičujeme
grafomotoriku, logopedii, tvoříme různé výrobky a máme tělovýchovné chvilky.

Výchovně vzdělávací práce:
Pro naši mateřskou školu máme vypracovaný Rámcový
vzdělávací program. Tento je základem pro vytváření Třídních
vzdělávacích programů, které po 3 letech obnovujeme. Třídní
vzdělávací programy máme vypracované zvlášť na každý měsíc,
který je rozdělen na 4 tematické bloky, podle kterých s dětmi
postupujeme každý týden ( v písních, básních, pohádkách, tvořeních – výtvarných i pracovních ). Například podzimní téma ,,
Jablko“ - s jablíčkem v tom týdnu cvičíme, jablíčko malujeme,
modelujeme, vystřihujeme a vytrhujeme z barevných kousků papírů, učíme se básničky a písničky o jablku, hrajeme hry s jablíčkem ,, Na Palečka a obra“ nebo ,, Všechno ovoce do salátu“,
tančíme tanečky aj..
Chtěla bych se zmínit, že je důležité u malých dětí upevnit sebeobsluhu v oblékání, stravování ( starší děti i používání příborů
při obědě), v používání toalet včetně umývání zoubků. Z počátku mladším dětem samozřejmě pomáháme, ale při přechodu
do velkého oddělení by děti tyto činnosti měly již zvládat samostatně – snad jen s malou dopomocí. Pokud děti přejdou do ZŠ,
sebeobluha má být již pro ně samozřejmostí.
Spolupráce mateřské školy a rodičů je velmi důležitá, proto
se ji snažíme co nejvíce rozvíjet v průběhu celého roku a i na
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společných akcích. Na rodičovskou schůzku jsme v letošním
školním roce pro rodiče pozvali psycholožku z PPP Uherského
Brodu na přednášku o školní zralosti dětí. Přednášky se zúčastnili rodiče jak dětí předškolního věku, tak i mladších dětí, protože tato problematika je zajímala.
Pro děti s vadami řeči jsme zajistili klinickou logopedku, která
do naší MŠ dojíždí jednou týdně z Uherského Brodu.
Do mateřské školy zveme pro děti maňásková divadla, jezdíme do Domu kultury v Uherském Brodě buďto na pohádky
anebo muzikál, taky navštěvujeme výchovné koncerty v ZUŠ
v Bojkovicích. Tento rok navštívíme v Uherském Brodě výstavu
betlémů.
V MŠ s dětmi uskutečňujeme akce jako je smažení Svatomartinských bramboráků, vánoční a velikonoční pečení perníčků, Mikulášskou besídku s nadílkou, vánoční vystoupení pro
starší občany naší obce ve ŠJ společně se žáky ZŠ, vánoční tvoření s rodiči a prarodiči ve ŠJ, besídku k Vánocům s rozdáváním
dárečků. V únoru každý rok probíhá v době fašanku karneval
s dětmi včetně soutěží a tance.
Před zápisem do 1. třídy navštěvujeme s dětmi předškolního
věku ZŠ, kde si procházíme zatím jim neznámé prostory školy
včetně ŠD a děti z 1. třídy nám ukazují, co se již za první půlrok
naučily.
Na jaře uskutečňujeme pro maminky a babičky besídku ke
Dni matek a na závěr školního roku probíhá pro děti, které se
s mateřskou školou loučí spaní v MŠ s programem.
Na konci školního roku jsme jeli na výlet na Žítkovou do
míst, kde se točila u Šašinků televizní reality show ,, Farma“.

Různé:

Pečení a zdobení perníčků

Karneval

Hraní na pískovišti
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V naší mateřské škole byla v uplynulém roce provedena
výměna zbývajících oken a dveří v prostorách skladiště a chodeb ŠJ firmou Montplast, také výmalba těchto prostor panem
Pavlíčkem.
Za 1. místo v soutěži DM jsme dětem pořídili na zahradu
prolézací sítě a díky OÚ, který nám poskytl finanční částku, jsme
zakoupili hrací věž a 2 houpadla na zahradě MŠ, kde byly téměř
všechny zastaralé a nefunkční prvky v minulém roce odstraněny.
Výměnu nevyhovující střechy za novou na dvorku MŠ, zábradlí do jídelny a novou kovovou rohož nám zhotovil pan Josef
a Pavel Ondrůškovi.
Na opravě bazénu na zahradě MŠ se podíleli – pan Radim
Kundrata, Michael Jančařík a Jaromír Urubčík ml.
Velké, suché a nebezpečné stromy nám pomohl odstranit
pan Petr Urubčík, p. Sommer a p. Alan Lysoněk.
Opravu umyvadel, vodovodních baterií,WC a montáž ventilů
na topení nám zabezpečil pan Pavel Ščučinsý.
Při stěhování těžkého nábytku nám v mateřské škole pomáhali – pan Slováček, Zemek, Hanáček a Kratochvíl.
Výmalbu ve sborovně a třídy na činnosti nám zajistil pan Kočica s panem Urbánkem.
Natřeli jsme v budově zábradlí – p. uč. Lenka Skovajsová
a provedli výmalbu stěn dětskými motivy na chodbách a ve ŠJ –
p. řed. Ilona Matyášová.
Ve druhém pololetí jezdíme s dětmi ze Sluníček do Plavecké
školy v Uherském Brodě ,, Delfín“, kde se děti učí základy plaveckých dovedností.
Taky ve 2. pololetí probíhá v MŠ pod vedením p. uč Naděždy
Dvořákové – v oddělení Broučků - klub Čiperek, který je pro
maminky a netříleté děti, které si takto zvykají na nové prostory
a mají proto snadnější vstup do MŠ při pravidelném nástupu.
Taky se děti s p. učitelkou účastní vítání nových občánků na OÚ.
Spolupracujeme se ZŠ – zveme žáky do MŠ na divadelní
představení a zase děti z MŠ navštěvují kulturní akce v ZŠ, navštívili jsme EKO zahradu s výborným moštováním.
Touto cestou bych chtěla všem za spolupráci poděkovat.
Poděkování patří také všem rodičů a firmám, kteří se podíleli
jak finančním darem, tak i materiálním pro naše děti.
Záhorovice

Základní škola

Ochutnávka ovoce se zavázanýma očima

Děti z oddělení Sluníček

Výlet na Žítkovou
Jsou to: pan Pavel Michalčík, p. Petr Hradský, ZPD Nezdenice v zastoupení p. Josefem Čičákem, MUDr. Barbora Navrátilová, manželé Žakovi, pan Josef Ondrůšek, p. Zdeňka Zemková, p. Viera Valíčková, p. Denisa Kočicová, p. Pavel Chytrý,
p. Hana Ščučinská, p. Jana Formánková, manželé Dudovi,
Trundovi, Hanáčkovi a Slámečkovi, p. Michal Šašinka, p. Michaela Chytrá, p. Judasová, p. Tlachová, p. Radka Slováčková,
p. Nela Šabršulová, p. Waclawiková, p. Helena Kolaříková, p.
Jitka Charvátová, p. Eva Machalová, P. Martina Sadílková, p.
Nášelová, manželé Neradovi a Pokorní, p. Renata Ondrůšková.

Zároveň bych chtěla za všechny děti a zaměstnance
naší MŠ popřát všem spoluobčanům klidné prožití Vánoc a do nového roku 2014 hlavně hodně zdraví, štěstí
a vzájemného porozumění.
Bc. Ilona Matyášová – ředitelka MŠ
Záhorovice

Rok s rokem se sešel a znovu se připomínáme ze záhorovské
školy. Na škole jsou tři třídy:
I. třídu vede Mgr. Radka Kalousková a je tam 8 žáků.
II. třídu tvoří spojené ročníky 2. a 4., třídní učitelkou je Mgr.
Božena Miličková – 17 žáků.
III. třída – to je 3. a 5. ročník a třídní učitelkou je Mgr. Magdalena Kočicová, která je současně i ředitelkou školy. Ve třídě
je 18 žáků.
Na škole dále učí Mgr. Lenka Kuchařová a Mgr. Helena
Hofmannová. Školní družinu navštěvuje 30 dětí a vychovatelkou
je paní Daniela Kašpárková.
O provoz školy se stará školnice paní Jarmila Salvetová, která současně i školu uklízí spolu s paní Alenou Valíčkovou.
Ve škole proběhla kontrola z České školní inspekce – bylo to
na anonymní podnět. Závěry kontroly jsou pozitivní a inspekce
neshledala nic, co by se zakládalo v anonymu na pravdě.
Závěry
• Činnost školy byla v souladu s rozhodnutím o zařazení do
rejstříku škol a školských zařízení – škola poskytovala základní vzdělávání v souladu se zásadami a cíli školského zákona.
• Škola umožňovala rovnost přístupu ke vzdělávání, u integrovaných žáků byly zohledňovány jejich vzdělávací potřeby.
• Ekonomické podmínky školy umožňovaly modernizaci vybavení školy a pořízení potřebných učebních a didaktických
pomůcek k realizaci školního vzdělávacího programu. Byly
vytvořeny vhodné podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
• Škola využila finanční prostředky ze státního rozpočtu v souladu se stanovenými závaznými ukazateli.
• Škola uskutečňovala vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který je v souladu
s požadavky školského zákona a RVP ZV.
• Skutečnosti hodnocené na základě podnětu:
- řízení školy bylo na požadované úrovni
- spolupráce ředitelky s pedagogickými i nepedagogickými
pracovnicemi školy byla dobrá a umožňovala bezproblémový chod školy
- nekvalifikovanost některých pedagogických pracovnic se
na kvalitě výuky negativně neprojevila
- přidělení úvazků pedagogickým pracovnicím umožňovalo
realizaci výuky a neodporovalo žádným právním předpisům
- nevhodné a pokleslé chování žáků nebylo v průběhu inspekční činnosti pozorováno
- bezpečnost žáků školy byla dostatečně zajištěna; úrazy byly
řešeny v souladu s právními předpisy
• Ředitelka školy plnila své povinnosti při kontrolní a řídící
práci.
Dále byla ve škole kontrola z Oblastního inspektorátu práce
a z MŠMT – čerpání finančních prostředků z EU. Ani tyto kontroly neshledaly žádné pochybení.
Z prostředků jsme nakoupili nové počítače a programy. Celkem je na škole 11 kvalitních počítačů a 5 notebooků. O chod
počítačové třídy se stará pan Radim Valíček, kterému touto cestou děkujeme za jeho služby.

Úspěchy naší školy a našich žáků:
Nejlepší třída Zlínského kraje. Žáci 5. ročníku se zúčastnili
soutěže Hravě žij zdravě a umístili se na 1. místě ve Zlínském
kraji a na 3. místě v republikovém kole. Každý žák vyhrál tašku
„ledvinku“ a společně do školy lodní pytel a dlouhé švihadlo.
Výtvarná soutěž Živá zahrada – 3. místo Gabriela Malých.
V celorepublikovém projektu Zdravé zuby, kterého se každoročně účastníme, uspěl Radovan Kočica.
Požární ochrana očima dětí - v okresním kole v literární kategorii získal 3. místo Martin Groschaft.
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V dopravní soutěži Mladý cyklista jsme získali – 2. místo,
školu reprezentovali Tomáš Andrlík, Gabriela Malých, Michal
Sechovec všichni 5. ročník, Dominika Kramářová 4. ročník
Malých Gabriela, Sechovec Michal – 1. místo nejlepší cyklisté okrsku Uherský Brod – naše družstvo bylo nejmladší z 9 zúčastněných škol.
Letos jsme získali sponzorský dar 8 000 Kč od sdružení Automotoklub ČR Záhorovice na rozvoj dopravní výchovy na škole. Děkujeme a doufáme, že splníme očekávání.

Čertí obchůzka ŠD

Sportovní odpoledne

V rámci celostátního projektu NIQES, testování žáků, škola dosáhla výborných studijních výsledků. V porovnání žáků
pátých ročníků celé republiky získali naši žáci v českém jazyce
86 %, v anglickém jazyce 84 % a v matematice 68 %.
Páťáci si také připravili pěknou prezentaci ke Dni učitelů
a závěrečné rozloučení na konci školního roku.
Školní výlet byl zaměřen k 1150. výročí příchodu věrozvěstů,
a tak jsme navštívili archeoskanzen Modrá u Velehradu, Živou
vodu – unikátní pohled na život v rybníku a obec Velehrad.
Ve škole prošly výraznou změnou prostory školní družiny.
Je nově vymalovaná a byla zakoupena nová nábytková stěna.
Místnost se prosvětlila a zútulnila. Stejné úpravy jsme udělali
i ve sborovně, kde byl vyměněný starý opotřebovaný nábytek
a bylo barevně vymalováno. Vymalovány byly i prostory školní
knihovny. V tělocvičně je nově udělané dřevěné obložení – díky
firmě Petra Dvořáka.
Hlavním partnerem školy je zřizovatel, zejména po finanční
stránce, ale obec školu podporovala i při školních akcích a při
akcích SRPŠ. Ve spolupráci s obcí byla v měsíci srpnu ve škole
uspořádána výstava
k 640. výročí první písemné zmínky o naší
obci a k 120. výročí
školy.
Škola také připravuje vystoupení na
akce pro občany Záhorovic, ať už je to vítání občánků, setkání
rodáků nebo beseda
pro občany. Dětem
z kroužku Hra na flétnu a jejich rodičům
touto cestou děkuji.
Vystupující: Daniela
Hrubčová,
Miriam
Veselá, Marek Žak,
Tereza Kratěnová, To-

Sportovní odpoledne

Beseda s policií

Plavecké závody v Uh. Brodě

Regionální soutěž mladých cyklistů
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máš Struhelka, Jolana Zlámalová, Dominika Kramářová, Markéta Slámečková, Emma Charvátová, Adéla Hubocká a Radovan Kočica. Pro seniory vystoupil i kroužek Zpíváme s kytarou
pod vedením paní vychovatelky Daniely Kašpárkové.
Z dalších zdařilých akcí uvádím akci sdružení rodičů při základní škole Branný závod, který proběhl ve spolupráci s obcí,
HZS a MŠ 1. června 2013. Přestože pršelo, všichni účastníci byli
nadšení a pranic jim to nevadilo. Děkujeme MS Modrá voda
a panu Josefu Ondruškovi, kteří nám zapůjčili krásně opravené
prostory myslivecké chaty, kde jsme se mohli schovat před deštěm, uvařit čaj, opéct špekáčky, rozdat diplomy a ceny, a také
zhodnotit úspěšnou akci. Děkuji všem, kteří přišli na jednotlivá
stanoviště pomoct.
Naší poslední úspěšnou akcí v letošním roce bylo Vánoční
tvoření pro děti a rodiče. Je to místo, kde si děti můžou vyrábět,
rodiče i prarodiče se setkávat a prožít hezké předvánoční chvíle
v naší škole. Zejména bych chtěla poděkovat maminkám, které
si našly čas a přišly za námi do školy tvořit. Děkujeme paní Renatě Ondruškové, Jarmile Žakové, Jitce Ulkové, Ivaně Hradské, Martině Synčákové (chystala popcorn pro děti), Alžbětě
Prachařové (upekla tyčinky), Radce Lysoňkové (upekla perníky), paní Nadi Valíčkové a našim bývalým žačkám – Gábince
Malých, Jolance Zlámalové, Kristýnce Pokorné a Nikolce Salvetové.
A samozřejmě všem zaměstnancům školy a dalším, kteří škole jakkoli pomáhají.
Teď už se jen tradičním Vánočním zpíváním před obecním
úřadem rozloučíme se starým rokem, uděláme si radost školní
vánoční besídkou a můžeme se připravovat na příchod nového
roku 2014.
Milí spoluobčané, děkuji vám, že naší škole zachováváte
přízeň. Spolu s kolektivem zaměstnanců školy vám přeji, aby se
vám v novém roce 2014 podařilo vše, co si přejete.
Mgr. Magdalena Kočicová

Beseda se včelařem

Mateřská škola na návštěvě v první třídě

Drakiáda ŠD

Školní výlet _ Modrá

Zima
Vločky jsou krásné jako vánoční stromeček.
Hudba je krásná a noty hezky zní. Píseň je má báseň.
Hurá je zima! Budou Vánoce!
Už se těším.
Michaelka Hanáčková / 2. roč./

Veselé Vánoce!
Ať se podaří a jsou pěkné.
Já vím, že pěkné budou, ale já chci víc než pěkné.
Já chci, aby byly vynikající.
Na Vánoce se moc těším.
Jestli se ty Vánoce podaří, bude to výborné.
Dominik Kříž / 3. roč./
Housenky z listí - děti ze školní družiny v lese
Záhorovice
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Z činnosti zásahové jednotky
Vážení spoluobčané,
r. 2013 spěje ke svému závěru a tak i pro nás nastává čas k hodnocení naší činnosti. Jsem moc rád, že se do dobrovolné práce
v zásahové jednotce zapojili mladí členové sboru, kteří se společně se stávajícími členy pravidelně po celý rok v pátky zúčastňovali
výcviku zásahové jednotky a také se podíleli na opravách techniky.
Naše jednotka byla v tomto roce vybavena novou technikou - kalové čerpadlo, plovoucí čerpadlo a novou výstrojí – nové
zásahové obleky a přilby. Všechno toto dovybavení ke stávající technice se nám velmi hodilo dne 10.6.2013 při zásahu v Komni,
kde jsme čerpali vodu ze zatopených domů. Za tuto pomoc jsme obdrželi z prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu částku
Kč 28.000,- na úhradu mimořádných výdajů spojených s činností naší jednotky. Dne 26.4.2013 jsme byli operačním střediskem ve
Zlíně povoláni k zásahu v obci Hostětín, kde hořel les. Při cestě k tomuto zásahu jsme byli operačním důstojníkem vráceni zpět,
protože požár byl již pod kontrolou ostatních sborů.
Dále členové zásahové jednotky pomáhají při zajišťování všech akcí pořádaných obcí a ostatními složkami. V měsíci květnu jsme
se zúčastnili oslav založení SDH v Polešovicích. Zde jsme byli pozváni s naší stařičkou Tatrou a stříkačkou značky Chotěbor, které
stále udržujeme v provozuschopném stavu.
Děkuji touto cestou všem členům zásahové jednotky za aktivní činnost, mé poděkování patří také obecnímu úřadu za podporu
a vstřícné jednání.
Závěrem bych rád popřál všem pěkné prožití svátků vánočních a úspěšný rok 2014.
Oldřich Mazáč, velitel JSDH

Předávání sbírky pro povodněmi postižené obce na stanici HZS
ZL kraje v Uherském Brodě

Předávání sbírky

Povodeň v Komni

Povodeň v Komni

Ukázka techniky v Polešovicích

Ukázka techniky v Polešovicích
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Hasiči
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámil
s činností SDH Záhorovice za rok 2013.
Rok 2013 byl pro nás rokem spíše klidnějším, i přesto jsme
zorganizovali několik akcí. První akcí byl sběr železa v naší obci
v měsíci dubnu, v květnu proběhla soutěž mladých hasičů v požárním sportu „O pohár starosty SDH Záhorovice“ a v září již
tradiční noční soutěž. Dále byly uspořádány dvě taneční zábavy.
V červnu nám zahrála kapela Exploze a v červenci kapela Sára.
Cvičící družstvo mužů se v květnu zúčastnilo okrskové soutěže
v Šumicích a přes léto několika soutěží v požárním sportu jak
v uherskohradišťském, tak i zlínském okrese. Naši členové také
provedli na školním hřišti několik brigád. Tímto bych chtěl členům našeho sboru za jejich práci poděkovat.
Závěrem chci také poděkovat Obecnímu úřadu Záhorovice,
všem sponzorům a příznivcům našeho sboru za podporu a popřát nejen jim, ale Vám všem do roku 2014 jen vše nejlepší.
Libor Chytrý , starosta SDH Záhorovice

Sportovci a kultura
Z činnosti našeho klubu v oblasti kulturní začal rok 2013 tradičním fašankovým průvodem masek za hojné účasti všech zúčastněných. V měsíci červenci byl uspořádán III. ročník pivních
slavností , které se velmi kladně začínají dostávat do povědomí
občanů i okolních obcí. Na čepu se letos vystřídalo 23 druhů
pivního moku a k zakousnutí bylo možno ochutnat grilovaná
žebírka, guláš, bramboráky a další dobroty. Celé odpoledne pivních slavností provázela dechová hudba Záhorovjané a večer
byl zakončen kapelou Orient Rock.
Na začátku měsíce srpna se náš klub přejmenoval z mnohaletého názvu TJ ZD Rozvoj Záhorovice na SK Záhorovice.
Na konci měsíce srpna byly uspořádány tradiční Bartolomějské
hodové slavnosti , které byly zároveň ve znamení oslav 640 let
od první písemné zmínky o obci Záhorovice. Páteční hodovou
zábavu zahájila rocková kapela Sára, sobotní odpoledne pro
děti se neslo ve znamení soutěží a zábavného programu. Na večerní sobotní zábavu byla připravena Laserová show společně
s rockovou kapelou Street 69. Hodová neděle začala tradiční
polní mší, po které následovalo losování o zajímavé ceny. Odpoledne a k večeru bohužel
pořadatelům přestalo přát počasí, takže nedělní produkce
kapely Orient Rock proběhla
za deště.
Při organizaci všech kulturních akcí je potřeba velkého nasazení všech pořadatelů,
kterým patří za celý rok 2013
poděkování od vedení SK Záhorovice.

Všem příznivcům sportu
a občanům Záhorovic přejeme hodně zdraví a úspěchů
v roce 2014.
Za SK Záhorovice
Andrlík Miroslav

Fašank 2013

Fašank 2013

Štěpánský turnaj
Záhorovice
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Akce na konec roku 2013 pořádané SK Záhorovice
Štěpánský turnaj v pozemním hokeji
28. 12. 2013 - začátek 12:00 hod. na hřišti za školou - Silvestrovská zabíjačka
31.12. 2013 - pohostinství U Neradů - Silvestrovská noc 2013/2014

26.12. 2013 - začátek 9:00 hod. -

Kladná Žilín

Dechová hudba Záhorovjané při svých vystoupeních

Vršky
pro Emmu
I letos se naše obec zapojila do charitativní akce
sběru vršků od PET lahví,
kterou vyhlásilo Nízkoprahové zařízené pro děti a mládež
v Uherském Brodě na pomoc
nemocné Emmě Koptákové.
Celkový výtěžek z celé akce
v hodnotě 30 000 Kč bude
předán rodičům a použit na
podporu její léčby. Chtěla
bych poděkovat všem spoluobčanům, kteří se ochotně
do sběru zapojili, zvláště pak
dětem ze ZŠ a MŠ. Nasbíraly obrovské množství vršků
a patří jim za to velký dík.
I v roce 2014 budeme ve
sběru pokračovat, nádoby na
vršky zůstávají na původních
místech: ve vestibulu potravin
Jednota, u vchodu do potravin Hruška, u paní Pokorné,
paní Pláškové a u všech kontejnerů.
Ještě jednou Vám všem
moc děkuji a prosím o další
pomoc.
Marie Plášková
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Vícemistr České republiky je ze Záhorovic
Mirek Matějík (na fotografii uprostřed) se stal vícemistrem České republiky v olympijském trapu v brokové střelbě. Mistrovství se konalo v Plzni ve dnech 16.-18. srpna 2013.
Po rozstřelu ho porazil olympijský vítěz David Kostelecký (na fotografii vlevo).

Záhorovice

SPORTOVCI - FOTBAL
Jarní část Základní třídy skupiny B začala zásluhou počasí
později. Ono hrát fotbal v závějích sněhu není nic, o co by většina hráčů a zejména správců hřišť stála. Po pár takových zápasech by se hřiště dala s úspěchem pronajmout občanům Vietnamu na pěstování rýže.
I přes pozdější začátek se mužstvo mužů vyrovnalo se soutěží
se ctí. V jarní části zaznamenali jen jednu prohru (na Březové)
a jednu remízu (Komňa), ostatní zápasy byly vítězné – mnohdy s rozdílem několika tříd. Do tabulky Základní třídy skupiny B poměrně výrazně promluvily kontumace některých zápasů, které byly uskutečněny, protože, dotyčná mužstva neměla
v pořádku registrační průkazy. I zásluhou této skutečnosti jsme
skončili na druhém místě tabulky a slavili postup do Okresní
soutěže. Zásluhou reorganizace však společně s námi postoupilo i pět dalších mužstev. Postupovali jsme ze druhého místa za
suveréní Březovou. Reorganizace byla v důsledku ekonomického rozložení okresu na Brodsko a Hradišťsko.

mu. V dohrávaném utkání jsme bohužel neuspěli a po zásluze
prohráli 1:0.
Sedmé kolo se neslo ve znamení derby s Pitínem. V zápase
nevalné úrovně jsme bohužel v poslední minutě nastavení inkasovali z posledního rohového kopu vyrovnávací branku na 2:2.
Zápas v Popovicích jakoby předznamenal počínající podzimní trápení. Po velmi nevydařeném prvním poločase jsme prohrávali 1:0, a to ještě domácí nedali pokutový kop. Ve druhém poločase se hra z naší strany poněkud zvedla, nicméně na výsledku
už se nic nezměnilo.
Posledním záchvěvem solidní úrovně hry z naší strany byl
domácí zápas s Bystřicí pod Lopeníkem, která přijela ve značně
oslabené sestavě. Zápas byl festivalem našich zahozených šancí.
Hosté se k ohrožení naší branky dostávali jen z „ofsajdových“
pozic, které hostující pomezní s bohorovným klidem přehlížel.
Činil to tak dlouho, až hosté za takové situace vyrovnali na 1:1.
To nás pozitivně motivovalo a konečný výsledek zněl 5:1.

Podzimní sezónu jsme zahájili ve vyšší soutěži, a to Okresní soutěži sk. B. Přitom ve složení mužstva došlo ke změně,
a to k návratu Mariana Vargy z hostování zpět do Bojkovic (o
tom, jaká ztráta to pro nás byla, hovoří i to, že se stal nejlepším
střelcem Bojkovic v podzimní části 1. A třídy). Místo něj posílil
naše zadní řady na hostování z Bojkovic Jarek Urubčík. Našimi
soupeři byli nejenom staří známí ze „čtverky“, ale rovněž nové
„trojkou“ zocelené týmy. A právě dva týmy z předchozí Okresní
soutěže jsme dostali nalosovány v prvních dvou kolech. Soutěž
jsme startovali na hřišti Dolního Němčí „B“ a po několika letech si zopakovali stejný výsledek jako při posledním střetnutí,
tzn. 2:1 pro domácí. V první půli jsme zaplatili nováčkovskou
daň a měli jsme respekt k soupeři. Druhý poločas již byl lepší,
nicméně domácí zaslouženě vyhráli.
Druhé utkání - a to rovněž venku - nás čekalo v Horním
Němčí. Tedy s týmem, který v předchozí sezóně skončil na třetím místě Okresní soutěže. Utkání nepřineslo fotbalovou krásu
(opravdu to zápas Dortmund – Neapol nebyl), nicméně po velkém boji jsme si odvezli první tři body po výsledku 2:3.
Ve třetím kole jsme hráli poprvé doma a narazili na staré
známé ze Suché Lózi. Zápas skončil naším jednoznačným vítězstvím 4:0. Čtvrté kolo nás zavedlo do Starého Hrozenkova.
Domácí jsou známí svou tvrdou hrou a nám se na jejich hřišti
příliš nedaří. V prvním poločase jsme byli lepším mužstvem, ve
druhém poločase zase byli nebezpečnější domácí. Výsledná remíza 1:1 tak byla zasloužená.
Sérii utkání s týmy z bývalé „čtverky“ jsme prodloužili domácím zápasem s velmi nebezpečnou Březovou. Po dobrém výkonu jsme alespoň částečně napravili prohru z jarního utkání
a zvítězili 3:2. Šesté kolo nás mělo zavést do Komně. Nicméně
zápas byl kvůli nezpůsobilému terénu odložen na konec podzi-

Zápas desátého kola v Boršicích u Blatnice se nesl především v duchu tlaku domácích. Ti vedli 2:0 a po vyloučení Petra
Dvořáka se zdálo, že je vše rozhodnuto. Nicméně v posledních
dvaceti pěti minutách hry jsme předvedli, co je to bojovné srdce
a povedlo se nám dotáhnout výsledek na konečných 2:2.
Zřejmě jsme asi vyčerpali veškeré bojovné srdce v Boršicích,
neboť další domácí zápas se Strání „B“ byl z naší strany nepříliš
vydařený. Jedinou akcí, za to nádhernou, byla parádní branka
Jiřího Gřunděla, kterou srovnával na 1:1. Bohužel jsme po chybě obrany inkasovali ještě jednu branku a zaslouženě prohráli
1:2.
Konečné šesté místo podzimní tabulky s bilancí čtyři výhry,
3 remízy a 3 prohry se skóre 21:14 a získaným počtem 15 bodů
bychom před začátkem soutěže asi brali. Nicméně při pohledu
na některá utkání je nutno říci, že jsme v mnohých z nich body
spíše ztratili, než získali. Nezbývá než věřit, že se v jarní části
tyto ztráty nebudou opakovat a tabulkou se budeme posunovat
k vyšším pozicím.
Za výkony v podzimní části lze pochválit Víťu Struhelku.
Ostatní hráči střídali světlé okamžiky s těmi tmavšími.
Nejlepším hráčem zápasu byli vyhlášeni:
Víťa Struhelka – 2krát
Zdeněk Hamšík, Jiří Gřunděl, Jara Urubčík, Jan Denemark, Richard Michalčík, Siarhei Bahrytsevich, Lukáš Klesnil,
Marek Surý 1x
Složení mužstva:
Víťa Struhelka – Petr Dvořák, Jiří Gřunděl, Zdeněk Kočí,
Petr Miroš, Jaroslav Urubčík, Jan Vladár, Jan Denemark, Igor
Polanský, Richard Michalčík, Radim Šust, Jiří Jál, Lukáš Klesnil, Siarhei Bahrytsevich, Viktor Šabršula, Tomáš Kročil, David
Ondrušek, Zdenek Hamšík, Marek Surý
Igor Polanský

Záhorovice
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Zaniklé objekty v Záhorovicích
Přímo ve vsi se v minulosti nacházely
objekty, které již zanikly a dnešní mladá
generace o nich nemá žádné tušení. Chtěl
bych tedy připomenout ona místa a trochu je popsat. Začnu v dávné minulosti.
Roku 1408 byla zapsána do Zemských desek událost, že Eliška ze Šternberku postupuje svému služebníku Petru Němčekovi ves Záhorovice. V tomto zápisu je
udáván také dvorec, mlýn, jatka a masný
krám. Tento dvorec je v některých dalších

prof. Haslinger se štítnou žlázou, který
naše kyselky, spolu s vodami z Nezdenic,
Luhačovic a Suché Lozi nechal u prof.
Gransse chemicky zkoumat. Luhačovice
byly jen malá osada a jejich vody nikdo
nevyužíval. Teprve po uveřejnění chemického rozboru postavil Vincenc Šereny malé lázně se 3 dřevěnými káděmi.
V Záhorovicích bylo v té době 5 vkusně
zařízených kabin, místo na zábaly a pocení a také byt pro ranhojiče, lazebnice

Komora před domem Koudelových
písemnostech nazýván i tvrzí. Tyto objekty ležely na levém břehu Olšavy v dnešním Čičákově humně. Ještě v roce 1517 je
o nich zmínka v Zemských deskách Olomouc. V roce 1560 je zmínka o mlýnu,
který měla od panství v nájmu Kateřina
Špíšková a od roku 1650 Johanus Mazacco a v roce 1700 jeho syn Jan Mazáč.
Po jeho smrti v roce 1717 vlastnilo mlýn
několik rodů. Nakonec si jej pronajal rod
Valíčků. Jak dvorec, masný krám, jatka
i mlýn pravděpodobně zanikly po velké
povodni asi v roce 1737, protože o nich již
dále v žádných písemnostech není zmínka. Nový mlýn si rodina Valíčků postavila
při cestě ke kyselce.
Záhorovskou kyselku popisuje prvně
zemský fyzik, alchymista Tomáš Jordan.
Ten v roce 1584 na příkaz císaře Rudolfa II. popsal téměr všechny známé
léčivé prameny na východní Moravě.
O Záhorovické kyselce napsal obsáhlou
zprávu a popsal také její účinky. Z roku
1669 máme zprávu, která popisuje lázně
v Záhorovicích. Sepsal ji lékař Dr. J. F.
Herrtod a roku 1750 byly zdejší lázně již
známé v celém mocnářství. Léčil se zde
14

a hajného, který se měl o vodu starat.
Bylo zde několik roubených domů. Tyto
lázně zanikly po velkém požáru od jiskry
z vlaku roku 1882. Počátkem 20. století chtěl vyhořelé lázně koupit MUDr.
Veselý, ale pole byla již rozdělena mezi
sedláky a ti se nemohli domluvit na ceně
pozemků. Navíc starosta František Berčík
byl nemocen, a tak nebylo nikoho, kdo by
rozvaděné uklidnil. MUDr. Veselý pak
zakoupil malé zadlužené lázně v Luhačovicích a na Záhorovice se zapomnělo.
Lázně zchátraly a dnes je po nich jen trocha zdiva a studna léčivé vody na dvorku
manželů Šašinkových č. 376.
Od starších občanů jsme slýchávali,
že v Záhorovicích stával kostel. Někteří tvrdili, že to byl kostel evangelický
nebo bratrský. Existence tohoto kostela
byla skutečně prokázána v archivu Olomoucké arcidiecéze, ale zatím se nepodařílo zjistit dobu vzniku. Nebyl to však
kostel jiné víry než katolické. Zápis v Moravských zemských deskách z roku 1390
jen uvádí kostelní podací, což je patronát
nad kostelem. Ten měl biskupský komorník Wikmann z Majetína. V té době

existovala jen sekta Valdenských, kterou
předtím rozprášil král Jan Lucemburský
a víra židovská. Objekt kostela je označen
jako TEMPLUM, tedy kostel katolický.
Poslední písemnou zprávu o něm máme
z roku 1644 od bojkovického faráře Pátera Serváce Slonického O.P.. Z vizitace,
kterou prováděl, se dovídáme, že kostel
v Záhorovicích je přidružený filialní patřící pod farnost v Bojkovicích. Po třicetileté
válce a nájezdech Kuruců tento kostel zanikl. Stával buď na místě dnešní prodejny
průmyslového zboží, nebo na místě Koudelova domku č. 59.
Dalším větším objektem býval lom
a vápenná pec nad kyselkou. Vznikl současně s výstavbou železných pecí pod
Světlovem zvaných Šmelcovna v roce
1840. Když tyto pece po 12 letech zanikly,
přestalo se i s pálením vápna a pozemky
dostala od hraběnky Jindřišky Larisch
Mönich panská kuchařka Anna Bosáková.
Roku 1920 po velké povodni zmizelo
9 domků na pravé straně Bánovské uličky
a v témže roce vyhořelo 13 domů, 3 sušírny ovoce a 5 stodol při velkém požáru na
horním konci. Ty však byly obnoveny.
V roce 1948 se zboural domek Kűglerových za školou (původně Tvarůžkových) pro výstavbu školního hřiště.
V těchto místech se pod starými morušemi našlo několik spečených kusů barevného skla. Tehdejší řídící učitel Vladimír
Matěj nám tvrdil, že jsou to zbytky oken
ze starého kostela. Tyto však nebyly dále
nikde zkoumány.
Jedna po druhé začaly mizet i sušírny ovoce, které stávaly téměř v každém
humně. Mezi domky Machalových a Miškaříkových na drahách stával malý domek
manželů Šojdrových. Ten se po jejich smrti rozboural koncem padesátých let. Tak
zmizel i domek Indrášků mezi mlýnem
Valíčkovým č. 49 a domkem manželů Šašinkových č. 192.
Při výstavbě dnešní prodejny Jednoty
se zbouraly domky Zdráhalových a Sedlářů. Také domek manželů Volaříkových mezi domky Valíčkových a Foltýnů uprostřed obce - ustoupil původně plánované
cestě k zamýšlené přehradě.
Při rozšiřování silnice v roce 1972
byla zbourána kaplička na horním konci
spolu s domkem Mazáčových a Odrůškových (Sojových). Dobu vzniku kapličky se
nepodařilo zjistit, ale na vojenské mapě
z dob Marie Terezie 1740-1780 již byla
zakreslena. Dávno zesnulá babička Neradíková, která se o kapličku starala, nám
jako dětem vyprávěla, že jak sošky Krista,
Panny Marie, tak i obraz sv. Bartoloměje pocházejí z původního kostela a i přes
jeho požár zůstaly neporušeny. Jestli je to
pravda, se dnes již asi nedá prokázat.
Záhorovice

V témže roce se zbouraly i domky
manželů Vlkových a Čiháčkových před
domem č. 18 (Petr Urubčík) a domek
před domem Kročilových. V roce 1975 se
zboural domek Sedlářů, kteří byli v padesátých letech krutě vystěhováni do Lhotky a před ním i bývalá Dědkova hospoda,
která také ustoupila výstavbě mateřské
školy a obecního úřadu. Nesmím ani zapomenout na zbouraný transformátor
vedle zvonice. V poslední době zmizel
domek Hřibových, dříve Kašpárků a ještě
před tím Králíků č. 1. Také se rozboural
malý domek Valáškových č. 109 vedle
Hradských a větší dům zvaný Švehlíkovec
č. 101.
Na dolním konci v místech dnešního
teracového kříže stával od nepaměti kříž
dřevěný. Ten byl několikrát vyměněn.
Dnešní kříž vysvětil P. Ludvík Matocha
v roce 1952. Kříž pod Pavlackým kopcem
byl postaven v r. 1970. V kronice farní je
zmínka, že dřevěný kříž na tomto místě
vyvrátila vichřice v r. 1897. Kříž u původního pramene kyselky u dolního železnič
ního přejezdu nechala postavit v r. 1830
z kamene hraběnka Haugwitcová. V r.
2000 jej vyrobil pan Vojtěch Dvořák č.
215 z teraca.
Chtěl bych se ještě zmínit o způsobu
bydlení v naší obci. V dávné minulosti
bydleli naši předkové jen v jakýchsi chýších o jedné místnosti polozapuštěných
do země. Tam bydlel mnohdy i drobný
dobytek. Větší dobytek byl ustájen venku
jen v jakýchsi proutěných ohradách. Dá se
říct, že zlom nastal až v 18. století za císařovny Marie Terezie, kdy se začala stavět
roubená stavení. Pak teprve se přistavoval tzv. šustník a síň, kam se přestěhovala
kuchyně. Komory a u majetnějších občanů sýpky začaly vznikat až po roce 1848.
Stávaly obyčejně před domy. Později
v těchto objektech bývaly i výminky pro
staré rodiče. Ještě za mého mládí stávaly
tyto objekty před domem Koudelovým č.
59 a Viceníkovým. Stáje a stodoly se začaly stavit až po r. 1880. Střechy domků
a chalup bývaly nejdříve pokryty větvemi
a drnem, později plochými kameny a pak
teprve došky. V 19. století se začaly používat šindely a po nich břidlice. Teprve
ve 20. století nastoupily pálené křidlice.
Zdi domků se po roubenkách stavily nejdříve z tzv. nabíjanice (hlína s plevkami
a řezankou ze slámy nabíjené mezi dvě
prkna), později z kamene a hliněných
cihel a teprve ve dvacátém století z pálených cihel, i když ty byly známy již ve
starověku. Velká přestavba domků proběhla za I. republiky, kdy se Záhorovice
změnily z typické zemědělské vesnice na
vesnici rolníků a zedníků. Poslední velká
přestavba proběhla v šedesátých letech
20. století.
František Mazáč
Záhorovice

Hodová výstava u příležitosti 640 let
od první písemné zmínky o obci
Obecní úřad ve spolupráci se školskou a kulturní
komisí a základní školou
připravil výstavu historických
fotografií, listin, školních
pomůcek, třídních výkazů,
různých přístrojů a dalších
zajímavých exponátů, které
ochotně také zapůjčili naši
občané. Výstava byla umístěna v prostorách tělocvičny
a chodby v základní škole
a občané a hodoví návštěvníci si ji mohli prohlédnout
v sobotním odpoledni a v neděli dopoledne i odpoledne.
Výstava se těšila velkému zájmu, což potvrzují i podpisy
v pamětní knize naší obce.
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Foto ohlédnutí 2013

Fašank

Střelnice
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Pivní slavnosti

Beseda s důchodci

Tříkrálová sbírka

Záhorovice

Hody
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č. j.: 311/002/82/8246/2013
Vyřizuje: Ing. Lenka Mrázová
Tel.: 572 530 228-9
E-mail: lenka.mrazova@svkuh.cz

CENOVÉ OZNÁMENÍ
Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., oznamují, v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990
Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů
změnu ceny vodného a stočného s účinností od 1. 1. 2014
cena v Kč/m3

cena bez DPH

cena vč. 15% DPH

vodné

33,65

38,69

stočné

29,10

33,46

celkem vodné+stočné

62,75

72,15

Cena vodného je stanovena za 1 m3 (1 000 litrů) odebrané pitné vody, cena stočného je
stanovena za 1 m3 (1 000 litrů) odpadní vody vypouštěné do veřejné kanalizace.
V souvislosti s úpravou ceny se nebudou provádět mimořádné odečty vodoměrů. Vyúčtování
bude provedeno v řádném fakturačním termínu s využitím technického propočtu k datu změny
ceny. Z tohoto důvodu žádáme odběratele, aby nesdělovali k 31. 12. 2013 stavy svých vodoměrů
V Uherském Hradišti 9. 12. 2013
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Společenská kronika
Jubilanti r. 2013
70 let Kratěna Jiří
Prachař Karel
Staníková Božena
Šašinka Jaromír
Dvořáková Válková Alžběta
Mikulková Anna
Prná Marie
Veselý František
Formánková Miroslava
Kašpárek Josef
75 let Bosáková Zdenka
Ondrušková Františka
Michalec Jan
Chovanec Stanislav
Prná Marie
Horák Jaroslav
80 let Zachová Anna
Jančařík Mojmír
Hamšíková Božena
Ondrušek Stanislav
Valíčková Miloslava
Salvetová Maria
Daňková Marie
Hamšíková Vlasta
Slivka Miloslav
Mareček Ludvík
Tóthová Marta
Kosyna Josef

Naši noví občánci

86 let Hamšíková Františka
Prachařová Františka
Mazáčová Anna
Ondrušková Jaroslava
87 let Mazáčová Miloslava
88 let Miličková Milada
Ondrušková Jiřina
89 let Jančářová Jarmila
Koudela Miloslav
Mastešová Helena
Gřunděl Felix
Mazáč Stanislav
90 let Zemek Jan
Mareček Josef

Halodová Emma
Heřmanský Antonín
Chytrý Dominik
Konečná Vanesa
Machala Viktor
Makydová Veronika
Šabršulová Beáta
Šašinka Josef
Tlachová Julie
Waclavik Šimon

V životě jsou chvíle,
se kterými se člověk nikdy nesmíří.

91 let Zavadilík Rudolf
92 let Ševčíková Janka

Odešli z našich řad
Hamšíková Božena
Stehlinský Stanislav
Vlčková Miloslava

85 let Machala Jan
Kočica Jan

Letos vzpomínáme na nedožitá jubilea
našich blízkých. 80. narozeniny by oslavila
paní Marta Prachařová
a 85 let pan Josef Prachař.
Žijí dál v našich srdcích.
S láskou dcery 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.

Přijetí žáků 1. ročníku na obecním úřadě:

Rozloučení s žáky 5. ročníku na obecním úřadě:

Štěpán Šopík, Dominik Prachař, Markéta Slámečková,
Christian Michalčík, Kateřina Kratěnová, Tomáš Judas,
Emma Charvátová

Tomáš Andrlík, Kristýna Píšová, Ondřej Formánek, Kristýna Pokorná, David Hublar, Michal Sechovec, Marek Charvát, Eduard Slivka, Gabriela Malých, Jolana Zlámalová

Záhorovice dnes - vydává Obecní úřad Záhorovice. Reg. číslo 371102491. Náklad 450 ks.
Sazba, osvit a tisk JOKER spol. s. r. o. Masarykovo nám. 35, Uherské Hradiště, tel. : 572 551 155. Vychází jednou v roce.
Záhorovice
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1933
Marie Daňková / rozená
Ondrůšková, Vlasta Hamšíková / rozená Šašinková, Marta
Tóthová / rozená Ondrušková,
Božena Hamšíková / rozená
Vakrčková, Marie Mudráková
/ rozená Ondrušková, Marie
Salvetová / rozená Mazáčová
Jiří Volařík, Josef Kosina,
Mojmír Jančařík, Ludvík Mareček, Miloslav Slivka

1943
Božena Plášková / rozená
Šašinková, Marie Prná, Marie
Holíková / rozená Valíčková,
Jana Prachařová / rozená
Polanská, Božena Staníková /
rozená Klimečková, Anna Mikulková / rozená Ondrůšková
Vojtěch Bosák, Josef Koudela,
Karel Prachař, Jaromír Šašinka, František Veselý, Miroslav
Hradský, Josef Kašpárek, Josef
Navrátil, Jiří Kratěna

1953
Dolinová Hana / roz. Ondrůšková,
Hajská Jarmila / roz. Korvasová,
Hradská Miroslava / roz. Osohová,
Kudělová Taťána / roz. Hudcová,
Machalová Jarmila / roz. Mastešová, Marčíková Hana / roz.
Viceníková, Ondrušková Božena
/ roz. Ševčíková, Ondrušková
Marie, Smetanová Jarmila / roz.
Krajíčková, Svitáková Zdeňka / roz.
Ondrůšková
Koudela Miloslav, Kratěna Jiří, Krč
Jiří, Krč Zdeněk, Milička Ladislav,
Šašinka Ludvík, Šust Jiří
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