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ROČNÍK XXI.

Vážení a milí spoluobčané,
přeji Vám jménem zastupitelstva obce, školské a kulturní komise a také jménem svým
krásné Vánoce se spoustou kouzelných a radostných chvil v kruhu svých nejbližších.
V novém roce ať Vás po všechny dny provází pevné zdraví, láska, štěstí a porozumění.
Jana Šašinková, starostka obce
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Záhorovice

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
v době, kdy dokončuji psaní úvodního slova, zapalujeme na adventním věnci třetí svíci, což znamená, že kouzelný vánoční čas se velmi rychle blíží a stejně tak rychle spěje do svého závěru i rok 2014, který jako léta předcházející nesmazatelně vstoupí do historie naší obce.
Stejně rychle také uběhly čtyři roky volebního období 2010–2014, v nichž se podařilo uskutečnit spoustu investičních a neinvestičních
akcí, které přispěly ke zlepšení života v naší obci.
Na sklonku každého roku bilancujeme úspěchy či neúspěchy. Dříve než k tomuto přistoupíme, dovolte mi, vážení spoluobčané, abych
Vám jménem svým i jménem ostatních členů zastupitelstva obce poděkovala za Vaši důvěru, kterou jste nám v letošních komunálních
volbách, které se konaly ve dnech 10.– 11. října, svými hlasy vyslovili. Osobně si velice této Vaší důvěry vážím a tato skutečnost je pro mě
a určitě i pro další členy nově zvoleného zastupitelstva obce více než zavazující. Budeme se snažit, abychom tuto nezklamali.
A nyní přistoupíme k avízovanému bilancování. Nejdříve zhodnotíme rok 2014. Posouzení o jeho úspěšnosti či neúspěšnosti nechávám na Vás, vážení spoluobčané.
• Oprava chodníku do Nezdenic - vzhledem k tomu, že chodník do Nezdenic byl ve velmi špatném stavu a pro chůzi byl
tak nebezpečným, na což upozorňovali i občané, bylo rozhodnuto v zastupitelstvu obce o jeho přeložení, které prováděli zaměstnanci ZPD Nezdenice. Po sejmutí zámkové dlažby bylo zjištěno, že tato je položena na měkkém podkladě
(potěrák). Proto musela být tato vrstva vybrána a nahrazena
kamenivem, aby se podloží zpevnilo a nedošlo tak znovu
k propadání dlažby. Hodnota oprav činila Kč 350.363,07.

• Oprava chodníku a místní komunikace ke družstvu – jak
bylo uvedeno v předešlém zpravodaji, v r. 2013 byla vypracována projektová dokumentace na realizaci této akce a bylo
provedeno výběrové řízení na dodavatele, kterého se zúčastnili i zástupci firmy JAMIBO s.r.o. a také předseda představenstva ZPD Nezdenice. Tyto firmy se také spolupodílely
na financování opravy místní komunikace a to částkou Kč
381.000,--, kterou hradili rovným dílem. Oprava chodníku byla hrazena plně z rozpočtu obce. Náklady vynaložené
na tuto akci dosáhly částky Kč 1,169.985,--, z čehož oprava
chodníku činila Kč 226.762,--a oprava místní komunikace
Kč 943.223,--.

Záhorovice

• Dětské hřiště – v letošním roce byla dokončena postupná
obnova prvků na dětském hřišti a to zakoupením nové šplhací sestavy – včetně montáže Kč 24.478,--.
• Nátěr mostu u hasičské zbrojnice – i v letošním roce bylo
pokračováno v naplňování rozhodnutí zastupitelstva obce
týkajícího se postupného ošetření zábradlí mostů přes řeku
Olšavu nátěrem. Tato údržba týkala mostu u hasičské zbrojnice. Vynaložené finanční prostředky spojené s touto akcí
činily Kč 62.558,--. V roce 2015 je plánováno natření mostu
přes řeku Olšavu na dolním konci.
• Kompostování občanů na Bojkovsku – 2. etapa – naše obec
se zapojila v rámci Mikroregionu Bojkovsko i do 2. etapy
zmíněného projektu, v rámci něhož bylo občanům dáno
do pětileté výpůjčky 60 ks 900 l kompostérů a 5 ks 600
l kompostérů. Celkové náklady spojené s pořízením kompostérů jsou představovány částkou Kč 164.578,-, z čehož
Kč 145.791,- bylo spolufinancováno Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu životní prostředí. Zbývající
část, tj. Kč 18.787,- uhradila obec z rozpočtu.
• Sadové úpravy v obci Záhorovice – to je název projektu,
pod nímž byla v konci r. 2013 na základě rozhodnutí zastupitelstva obce podána žádost o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí na obnovu veřejné zeleně
na pozemcích ve vlastnictví obce a to před EKO hotelem,
před mateřskou školou a na Švehlíkovci. Z celkové částky
Kč 1,056.957,- byly jako způsobilé uznány výdaje ve výši
Kč 928.100,- (cibuloviny a traviny nejsou způsobilými výdaji). Z těchto způsobilých výdajů byla poskytnuta dotace ve
výši Kč 649.669,76 ERDF a Kč 46.404,98 ze SFŽP – celkem
tedy dotace činí Kč 696.074,74 (tj. 66%). Kromě nákladů
souvisejících s výsadbou vznikly další náklady spojené s přípravou ploch pro osázení a s vybudováním mlatové cesty,
což znamená, že komplexní náklady činily Kč 1,234.854,--.
V roce 2015 budou kolem cesty osazeny lavičky pro klidné
posezení v pěkném prostředí a jedna lavička bude rovněž
umístěna před EKO-hotelem.
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• Knihovna – v konci r. 2013 byla podána na ministerstvo
kultury žádost o poskytnutí dotace na pořízení výpůjčního
protokolu v celkové hodnotě Kč 12.100,--, z čehož 8.000,-Kč činila dotace. Pořízením protokolu se usnadnilo paní
knihovnici půjčování knih, zpřesnila se tato evidence
a zrychlila se i kontrola knižního fondu, který čítá 6 830
knih. V letošním roce byla podána opět žádost o poskytnutí
dotace v r. 2015 na obnovu technického vybavení knihovny,
konkrétně na pořízení notebooku s možností připojení na
dataprojektor.
• Mateřská škola – částka Kč 103.000,-- byla poskytnuta
na nákup myčky a nerez stolů do školní jídelny. Dále byl
původní rozpočet příspěvku MŠ navýšen v průběhu roku
o částku Kč 20.000,- s určením na pořízení WC zástěn.
• Základní škola – od r. 2002 dochází v základní škole neustále ke snižování počtu žáků. Dlouhodobě zpracovaná
prognóza ukazovala, že ve školním roce 2013/2014 dojde
k poklesu žáků na dosud nejnižší počet, což se také naplnilo – základní školu navštěvovalo jen 43 žáků. Zastupitelstvo obce se dlouhodobě zabývá řešením této nepříznivé
situace a zavázalo se, že bude přispívat z rozpočtu obce na
mzdy pedagogů včetně odvodů, aby nedošlo ke snížení kvality výuky jazyka českého, anglického a matematiky, která
probíhá i nadále pro každý ročník samostatně. Proto došlo
k navýšení původního rozpočtu závazného ukazatele na
mzdy z Kč 150.000,-- na Kč 350.000,--.
• Příspěvek na nákup stříkačky - na základě žádosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska , SDH Záhorovice byl
poskytnut příspěvek ve výši Kč 55.000,-- na nákup motorové stříkačky PS 12 pro výcvik mladých hasičů.
• Nákup kopírky – původní kopírka, která byla na obecní
úřad pořízena v r. 2002, již byla neopravitelná, proto byla
zakoupena za Kč 37.981,90 kopírka nová.
• Oprava chodníků Nivky, Zahrady – v začátku roku byl
zpracován za částku Kč 45.000,- projekt na opravu chodníků v uvedených lokalitách. Dle finančních možností bude
tato akce zařazena k realizaci.
• Přeložka veřejného osvětlení Nádražní ulice – z důvodu
opravy železničního přejezdu a realizace stavby závor u nádraží, musel být přemístěn sloup elektrického vedení a tím
provedena i přeložka veřejného osvětlení a rozhlasu. Náklady spojené s touto akcí činily Kč 57.054,--.
• Rekonstrukce a přístavba budovy kluboven v Záhorovicích
– tak zní oficiální název investiční akce, která je stěžejní
akcí nejen roku 2014, ale i volebního období 2010-2014.
Dne 5.12.2014 byla stavba kolaudována s tím, že nebude
z důvodu vysoké vlhkosti způsobené nepříznivými klimatickými podmínkami v průběhu výstavby položena dřevěná
podlaha, dlažby, PVC a nebudou nainstalovány kuchyňské
linky. Toto bude dokončeno v I. čtvrtletí r. 2015 po dokonalém vyschnutí podkladních betonů. Celkové náklady vynaložené na tuto akci dosáhly v letošním roce Kč 7,407.240,--.
Záměrem zastupitelstva je dokončení celého areálu jako
uceleného komplexu a to v průběhu r. 2015. Bude se jednat
o opravu plochy školního hřiště, postavení krytých přístřešků včetně podlah ze zámkové dlažby, opravu prostor pro
prodej, zhotovení nebo zakoupení mobilního pódia, vybavení místností stolovým zařízením, drobným materiálem,
posilovacími stroji, zkrátka a dobře vším, co je zapotřebí
k naplnění plánovaného využití nové budovy a hlavně ke
spokojenosti obyvatel naší obce, že byl vybudován objekt,
který bude využit k rozvoji spolkového, kulturního, sportovního a společenského života. Tolik k vyhodnocení akcí
roku 2014.
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Vzhledem k tomu, že o jednotlivých nejdůležitějších a finančně nejnáročnějších akcích v letech 2010 – 2014 jste byli
průběžně každoročně informování ve zpravodajích, vyhodnotila jsem tato léta v celkových vynaložených nákladech
s rozdělením na investiční a neinvestiční akce v jednotlivých
letech.
Rekapitulace celkových nákladů vynaložených na neinvestiční a investiční akce ve volebním období 2010-2014
Rok
2011
2012

Náklady
neinvestiční akce
3,826.204,50
3,087.397,--

Náklady
investiční akce
124.000,--

Náklady
celkem
3,950.204,50

1,655.578,--

4,742.975,--

2013

3,167.150,--

92.038,--

3,259.188,--

2014

3,719.818,97

7,464.294,--

11,184.112,97

Celkem

13.800.570,47

9,335.910,--

23,136.480,47

Možná zajímavá budou ještě následující čísla, která postihují vynaložené náklady ve volebním období v rámci jednotlivých
kapitol – jedná se o náklady nad každoročně se opakující běžné
výdaje. Dovolím si uvést jen kapitoly s nejvíce vynaloženými náklady. Kapitola školství – MŠ a ZŠ Kč 4,725.399, kapitola silnice
(chodníky, místní komunikace, mosty) Kč 5,595.298,64 a kapitola kultura – Kč 7,407.240,-- - výstavba na školním hřišti.
Jako velké pozitivum vidím skutečnost, že obec není zadlužená a že dobře hospodaří, což vyplývá z hodnocení společnosti
CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., která aktuálně ohodnotila
hospodaření obce Záhorovice za rok 2013 druhým nejvyšším
iRatingovým stupněm „B+“ a udělila obci čestný Certifikát.

Záhorovice

Stupeň „B+“ prokazuje vynikající finanční stabilitu ekonomických ukazatelů, v nichž obec převyšuje rámec obcí se srovnatelným počtem obyvatel, tj. 1000 -4999 obyvatel. Podle analýz
společnosti CRIF Czech Credit Bureau, a.s. není navíc finanční
stabilita obce výrazně ovlivněna okolním prostředím a horšími
ekonomickými podmínkami regionu. Z celkového počtu 78 obcí
v okresu Uherské Hradiště dosáhlo hodnocení iRatingovým
stupněm „B+“ pouze 9 obcí a v celém Zlínském kraji pak pouze 7,6 % obcí. Hodnocení vycházelo z rozpočtových a účetních
výkazů obce, vybraných dat Českého statistického úřadu a z dalších nefinančních ukazatelů, jako například míra nezaměstnanosti v okresu, podnikatelská aktivita v okresu, průměrná mzda
v kraji a další. Reflektuje celkový vývoj ukazatelů za poslední
tři roky.
V závěru bilancování bych chtěla, vážení spoluobčané, poděkovat všem členům zastupitelstva obce za odvedenou práci
v uplynulém volebním období, která je prací velmi zodpovědnou. Můj velký dík patří panu Oldřichu Mazáčovi ml., veliteli

zásahové jednotky, který po 12 let vykonával svou funkci velmi zodpovědně a svědomitě a rozhodl se na tuto z osobních
důvodů rezignovat. Je velká škoda, že vše dopadlo, tak jak
dopadlo. Poděkování vyslovuji i předsedům a členům výborů
zastupitelstva a komisí za jejich aktivní činnost, dětem, paním
ředitelkám a učitelkám mateřské a základní školy, členům zásahové jednotky obce, našim muzikantům z dechové hudby
Záhorovjané a Záhorovjánek, složkám a to hlavně SK – oddílu
kopané a SDH a také našim občanům za jejich vstřícný přístup
při zajišťování kulturních akcí. Nejenom mým přáním, ale i přáním ostatních členů zastupitelstva obce je, aby tato vynikající
spolupráce pokračovala i v dalším volebním období a hlavně
společným přáním nás všech je, abychom uměli využívat novou
budovu na školním hřišti k pořádání daleko více zajímavých kulturních, sportovních a společenských akcí. Doufám, že se nám
tento cíl, stejně jako další cíle v oblasti budování naší obce, podaří společným úsilím naplnit.
Jana Šašinková, starostka

Poděkování starostce obce a komisi pro občanské záležitosti
Každý má v životě milý kout, kam se vždy vracívá rád,
na tebe vesničko rodná má, budu si vždy vzpomínat.
Tato sloka písně „Záhorovská dědinka“ od Františka Mazáče vystihuje naše pocity při slavnostním přijetí záhorovských rodáků
ročníku 1944 paní starostkou 13. září 2014.
Vztah k rodné „dědince“ se nám všem promítl během krásného projevu paní starostky a milého vystoupení dětí ZŠ, které
připravila komise pro občanské záležitosti pod vedením paní Petry Dudové. Všem těm patří náš velký DÍK za onu vzácnou chvíli
a považujeme za velmi dobrý počin obce konat taková setkání. Našeho setkání se nedožili tři spolužáci – Jaromír Šašinka, Marie
Šuchmová a Pavel Pavlíček. Zavzpomínali jsme a dokonce jsme zvládli zpěvem celou „Záhorovskou dědinku“ za pomoci členek
komise. Moc milo a příjemno nám bylo a rádi se budeme vracet…
Za spolužáky ročníku Miloslava Prachařová – Datinská.

Doplňující volby do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 10.-11. ledna 2014 - I. kolo
Počet hlasů
Počet osob, zapsaných do výpisu ze stálého a zvl.
seznamu celkem

899

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky

243

Počet odevzdaných úředních obálek

243

Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem
Účast

241
27,03 %

Jan Talaš
Jana Juřenčáková
Radomír Rafaja
Luděk Maděra
Libor Lukáš
Patrik Kunčar
Zuzana Zdráhalová Lapčíková
Jíří Remeš
Milena Kovaříková

28
13
12
5
97
60
6
1
19

Doplňující volby do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 17.-18. ledna 2014- II. kolo
Počet osob, zapsaných do výpisu ze stálého a zvl. seznamu celkem

898

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky

242

Počet odevzdaných úředních obálek

240

Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem

238

Účast

Počet hlasů
Libor Lukáš

125

Patrik Kunčar

113

26,95 %

Volby do Evropského parlamentu ve dnech 23.-24. května 2014
Počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu vo890
ličů celkem
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
120
Počet odevzdaných úředních obálek
120
Počet platných hlasů ve ve volebním okrsku cel120
kem
Účast
13,48 %

Záhorovice

Počet hlasů
KDU - Československá strana lidová
Česká strana sociálně demokratická
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury

35
19
17

Každá ze zbylých zvolených jedenácti stran v naší obci získala
méně jak 12 hlasů.

5

Volby do zastupitelstva obce 10. -11. října 2014
Počet osob, zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Počet odevzdaných úředních obálek
Účast

891
452
451
50,73 %

Zvolení členové zastupitelstva obce
Komunistická strana Čech a Moravy
Miroslav Andrlík
Zdeněk Ondrušek
Josef Čičák
Ludvík Šašinka

KDU – Československá strana lidová
Ing. Jana Šašinková
Ing. Milan Surovec
Ing. Jaromír Kročil
Ing. Jiří Milička
Ing. Pavel Milička
Předseda finančního výboru – Ing. Jiří Milička
Předseda kontrolního výboru – Zdeněk Ondrušek

Ustavující zasedání ZO se uskutečnilo 6. listopadu 2014, starostkou obce byla zvolena Ing. Jana Šašinková, místostarostou obce
Ing. Milan Surovec.

Informace pro život IV.

Informace pro život VI.

Odborná rada prevence OSH okr. Uherské Hradiště
informace pro zopakování.

Odborná rada prevence OSH
okr. Uherské Hradiště
informace pro zopakování

Co to je mimořádná událost?
dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných
činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.
Dělení mimořádných událostí:
1. Mimořádné události vyvolané činností člověka
2. Mimořádné události vyvolané přírodními vlivy
3. Havárie
Varianty mimořádných událostí:
1. Povodně a záplavy, vzniklé rozrušením vodních děl (hrází rybníků, přehrad apod.) a táním sněhu.
2. Požáry, rozsáhlé lesní požáry a velkoplošné požáry.
3. Vichřice, sněhové a námrazové kalamity.
4. Sesuvy půdy a svahové pohyby.
5. Rozsáhlé dopravní havárie (hromadné autohavárie, velká železniční neštěstí, letecké katastrofy.)
6. Výbuchy plynovzdušných směsí.
7. Výrony nebo úniky nebezpečných škodlivin (např. únik čpavku
z chladícího zařízení, únik chlóru z úpravny vody apod.)
8. Nebezpečí radioaktivního zamoření po havárii jaderných energetických zařízení, nehody při přepravě radioaktivního materiálu,
nesprávné uložení radioaktivního materiálu apod.
9. Smogová situace a zdraví ohrožující zhoršení kvality ovzduší.
10. Epidemie nakažlivých onemocnění lidí a epizootie zvířat (např.
salmonelóza, mor prasat atd.)
11. Nedostatek vody a základních potravin.
Varování obyvatelstva
V případě hrozby nebo vzniku mimořádné události jste na tuto
skutečnost upozornění prostřednictvím varovného signálu „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem
sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Ostatní druhy signálů (sirén) v příští kapitole
periodiky.

OSH Uherské Hradiště, tel. 572 55 24 34,

Evakuační zavazadlo
Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ
opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné události
nebo nařízené evakuace.
Pokud půjde o evakuaci krátkodobou, vezměte
s sebou pouze doklady, peníze a léky.

Zavazadlo obsahuje:
• Osobní doklady
• Peníze, platební karty, pojistné smlouvy
a cennosti
• Léky, zdravotní pomůcky a brýle ke čtení
• Zákl. trv. potraviny, nejlépe v konzervách,
chléb a pitnou vodu na 2 - 3 dny
• Toaletní a hygienické potřeby
• Psací potřeby
• Kapesní svítilnu + náhradní baterie, svíčky
• Jídelní nádobí (misku a příbor), otvírák na
konzervy
• Přenosné rádio + rezervní baterie
• Náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku
• Spací pytel nebo přikrývku, karimatku nebo
nafukovací lehátko
• Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti
• Drobné hračky pro děti
Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh,
cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým
jménem a adresou.

OSH Uherské Hradiště, tel. 572 55 24 34,

www.osh-uh.net

www.osh-uh.net
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Záhorovice

OBEC ZÁHOROVICE
Nařízení obce č. 1/2014, kterým se vydává

TRŽNÍ ŘÁD
Zastupitelstvo obce Záhorovice se rozhodlo dne 28. srpna
2014 usnesením č. 226/25/2014/ZO vydat na základě ustanovení §
18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 11
odst. 1, § 84 odst. 3 a § 102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení obce:

Čl. 1
Předmět úpravy
(1) Účelem tohoto nařízení je vymezit podmínky, za kterých lze
uskutečňovat nabídku, prodej zboží a poskytování služeb na
území obce Záhorovice mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1
(dále jen „mimo provozovnu“).
(2) Tržní řád je závazný na celém území obce bez ohledu na to, zda
jde o nabídku, prodej zboží a poskytování služeb na pozemcích ve
vlastnictví obce nebo jiné právnické či fyzické osoby.
Čl. 2
Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb
(1) Pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu se na území obce
Záhorovice stanovují tato místa:
a) tržní místo na veřejném prostranství - zpevněná plocha
vedle prodejny Jednota, tj. část pozemku parcela č. 3917
ostatní plocha, k. ú. Záhorovice,
b) stanoviště pro prodej zboží a nabízení služeb z pojízdné
prodejny na veřejném prostranství - zpevněná plocha vedle
prodejny Jednota, tj. část pozemku parcela č. 3917 ostatní
plocha k. ú. Záhorovice,
c) stanoviště pro prodej zboží a nabízení služeb z pojízdné
prodejny na veřejném prostranství - zpevněná plocha před
hasičskou zbrojnicí, tj. část pozemku st. 250/1 zastavěná
plocha a nádvoří, k. ú. Záhorovice,
d) stanoviště pro prodej zboží a nabízení služeb z pojízdné
prodejny na veřejném prostranství - parkoviště u prodejny průmyslového zboží, tj. část pozemku parcela č. 3676/7
ostatní plocha k. ú. Záhorovice,
e) restaurační předzahrádky před provozovnou s hostinskou
činností na celém území obce.
(2) Všechna místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb
mimo provozovnu jsou vyznačena v Příloze č. 1 tohoto nařízení.
Čl. 3
Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti tržního místa
(1) Kapacita tržního místa v prostoru u prodejny Jednoty je stanovena na jedno prodejní místo.
2) Tržní místo musí být vybaveno tak, aby byl zajištěn jeho řádný
a nerušený provoz, mezi prodejními místy musí být vytvořen
prostor pro pohyb zákazníků a zásobování a zajištěna
požární ochrana v souladu se zvláštními předpisy.
Čl. 4
Doba prodeje zboží a poskytování služeb (prodejní doba)
Prodejní doba na tržním místě a stanovištích pojízdných prodejen je stanovena denně od 7:30 hodin do17:00 hodin v pracovních
dnech a v restauračních předzahrádkách denně od 10.00 hodin do
21.00 hodin.
Čl. 5
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti
Provozovatelé, prodejci zboží a poskytovatelé služeb na místech pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb jsou povinni:
a) k nabídce zboží, jeho prodeji a poskytování služeb užívat
jen místa k tomu určená,
b) udržovat prodejní místo v čistotě a po skončení doby prodeje je zanechat čisté a uklizené,
1) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Záhorovice

c) dbát na to, aby provozem nedocházelo k narušování veřejného pořádku,
d) odpady ukládat do vyhrazených nádob nebo na vyhrazená
místa,
e) při prodeji živočišných produktů a zvířat a při poskytování
služeb, při nichž je nakládáno se živými zvířaty, jsou prodejci povinni se řídit zvláštními právními předpisy2) upravující
veterinární a hygienické podmínky a požadavky.

Čl. 6
Pravidla řádného provozu míst pro prodej zboží
a poskytování služeb
Provozovatel tržního místa je povinen: přidělit konkrétní prodejní místo prodejcům zboží a poskytovatelům služeb,
vést řádnou evidenci prodejců zboží a poskytovatelů služeb,
včetně údaje o druhu jimi prodávaného zboží či poskytované služby, dohlédnout na čistotu a pořádek v průběhu i po skončení prodeje.
Čl. 7
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto
nařízení nevztahuje
Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při slavnostech, sportovních, kulturních
nebo jiných podobných akcích, včetně podomního a pochůzkového
prodeje provozovaného místními spolky při pořádání těchto akcí,
na prodej zboží a poskytování služeb v době konání Bartolomějských hodů, na ohlášené očkování domácích zvířat a na veřejné
sbírky3).
Čl. 8
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytovaných služeb
(1) Na celém území obce Záhorovice je zakázán tzv. podomní
a pochůzkový prodej.
(2) Pochůzkovým prodejem je nabízení, prodej zboží nebo poskytování služeb s použitím přenosného nebo neseného zařízení
(konstrukce, tyče, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek a podobných zařízení) nebo přímo z ruky. Nerozhoduje, zda ten,
kdo zboží nebo služby nabízí, prodává a poskytuje, se přemísťuje nebo stojí na místě.
(3) Podomním prodejem se pro účely tohoto nařízení rozumí nabízení, prodej zboží nebo služeb provozované formou pochůzky,
kdy je bez předchozí objednávky v bydlišti fyzické osoby nebo
sídle či provozovně právnické osoby nabízeno, prodáváno zboží
nebo poskytovány služby.
Čl. 9
Kontrola a sankce
(1) Kontrolu dodržování tohoto nařízení jsou oprávněni provádět pověření zaměstnanci obce, zařazení do Obecního úřadu
Záhorovice (účetní, zaměstnanec obce)a pověření členové zastupitelstva obce (starosta, místostarosta). Tímto není dotčeno
provádění kontroly orgány státního dozoru podle zvláštních
předpisů4).
(2) Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.
(3) Porušení tohoto nařízení obce se postihuje podle zvláštních
předpisů.5)
Čl. 10
Účinnost
Toto nařízení obce nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni
jeho vyhlášení.
...........................................................................................................
Ing. Milan Surovec
Ing. Jana Šašinková
místostarosta obce
starostka obce
2) Například zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon).
3) Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách).
4) Například zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), zákon č.
64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákon
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)
atd.
)
5 Například zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
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Z činnosti mateřské školy za rok 2014
Kolektiv zaměstnankyň zůstal v uplynulém roce nezměněn:
ředitelka: Bc. Ilona Matyášová
učitelky: Naděžda Dvořáková
Jitka Ulková
Mgr. Eliška Špačková
účetní:
ing. Iva Kunčarová
vedoucí školní jídelny: Sylva Velecká
kuchařky - hlavní činnost: Zdeňka Šašinková
Věra Jančářová
doplňková činnost: Lenka Podhradská
školnice: Hana Kosynová

Provoz a organizace v MŠ:
V loňském školním roce 2013/2014 navštěvovalo naši mateřskou školu celkem 55 dětí. Jelikož odešlo hodně dětí do 1. ročníku základní školy (více než bylo přijato nových dětí do MŠ), bude
v tomto školním roce 2014/2015 navštěvovat naši školičku 47 dětí.
Děti nastupují do MŠ postupně v průběhu školního roku po
dovršení 3 let věku. Výjimečně (ze závažných důvodů – jako je
nástup matky do zaměstnání anebo dlouhodobý pobyt v nemocničním zařízení aj.) jsou přijaty i děti ne tříleté. Zápis dětí do MŠ
vyhlašuje ředitelka školy podle platné legislativy po dohodě se
zřizovatelem a koná se obvykle v první polovině měsíce dubna.
Provoz MŠ Záhorovice je od 6.30 hod. - do 16.00 hod.
Ranní scházení dětí od 6.30 hod. je v přízemí v oddělení
Broučků. Při příchodu druhé p. učitelky na ranní směnu jsou
již děti rozděleny do dvou tříd. V obou třídách je provoz po celý
den, až opět odpolední rozcházení dětí probíhá od 15.30 hod.
v prvním patře budovy – v oddělení Sluníček.
Děti maminek na MD mohou od 3 let věku navštěvovat MŠ
neomezeně.
Třídu Broučků navštěvují děti mladšího věku a v tomto školním roce zde učí paní učitelky Naděžda Dvořáková a Jitka Ulková. Třídu Sluníček navštěvují děti starší a děti předškolního
věku, učí tady paní učitelky Ilona Matyášová a Eliška Špačková.
Jednou týdně je pro děti v MŠ zřízen logopedický kroužek
vedený v tomto roce paní logopedkou Věrou Křížkovou (DDM
Bojkovice), cena za 1 pololetí je 280,- Kč. Od začátku školního
roku děti již dosahují velmi dobrých výsledků.

hem roku zaměřují a rozvíjejí s dětmi všechny složky vzdělávání
ve všech oblastech – pohyb, řeč, poznávání, ekologie praktické
činnosti, estetika . Tento nový ŠVP mají rodiče k dispozici vyvěšen na vstupní nástěnce v hale MŠ.
Je u dětí mateřské školy důležité zvládnutí sebeobsluhy,
správného stolování a hygienických návyků tak, aby při přechodu do ZŠ byly již samostatné. Proto je důležité, aby si i rodiče
našli pro své děti více času, nespěchali a trpělivě je každodenně
k těmto návykům vedli.
V letošním roce jsme si s dětmi ve třídách založily portfolia,
kde si zakládají své plošné výrobky, výkresy, pracovní listy nebo
též např. otisky své dlaně, nožky (malé děti si je budou moci
za rok 2 porovnat). Portfolia si mohou na požádání zapůjčit na
víkend domů a ukázat je př. rodičům, prarodičům, návštěvě.
Aby si děti předškolního věku částečně navykly plnit doma
úkoly a nedělalo jim to problémy při nástupu do 1. třídy ZŠ,
zkoušíme v tomto roce zadávat dětem většinou na sobotu a neděli domácí úkoly (omalovánku, pracovní list nebo jenom naučit
maminku novou básničku či písničku, popř. donést do MŠ skleničku nebo předmět, se kterým budeme s dětmi v MŠ pracovat). Za každé splnění úkolu dostane ,,předškoláček ´´ razítko
smajlíka na nástěnku a za splnění 4 úkolů (4 smajlíků) může po
celý den nosit na krku medaili s nápisem ŠIKULKA. Děti tato
metoda dobře motivuje a úkoly rády plní nejenom ,,předškolácid“, ale i děti mladšího věku ze Sluníček.

Zájmová činnost pro děti MŠ:
-

-

-

-

kulturní akce – jako jsou divadla, pohádky, koncerty, muzikály buďto v MŠ Záhorovice a nebo jezdíme do Bojkovic na
zámek Světlov či ZUŠ, popř. do Uh. Brodu na Dům kultury
předplavecký výcvik – probíhá v druhé polovině školního
roku 1x týdně v Uh. Brodě a je veden externími lektorkami
z Plavecké školy z Uh. Hradiště (autobusem jezdíme společně se žáky ZŠ)
pro děti předškolního věku – budou probíhat 3x týdně činnosti, kde s nimi p. učitelky budou procvičovat garfomotoriku, výtvarné a pracovní činnosti
klub Čiperek – probíhá ve 2. pololetí školního roku a je určen pro děti, které ještě nenastoupily do MŠ (věk 2 – 3 roky).

Pečení perníčků

Výchovně – vzdělávací práce s dětmi:
Po třech letech jsme vypracovaly nový Školní vzdělávací program, který je opět platný na 3 následující školní roky s názvem
,,Rok plný objevování, kreativity, radosti a veselí ´´. Je vytvářen podle Rámcových vzdělávacích plánů a přizpůsoben podmínkám naší mateřské školy a tomu, na co se chceme s dětmi
v průběhu celého roku zaměřit. Tento ŠVP je konkrétně rozpracován v každém oddělení na Třídní vzdělávací programy, které
mají na každý měsíc svoje téma a čtyři podtémata (zpravidla na
každý týden jedno), na které se již paní učitelky konkrétně bě-
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Hry ve třídě
Záhorovice

Děti se při nástupu do MŠ lépe adaptují, protože prostředí
již znají – není pro ně cizí.

Akce pro děti MŠ:
-

-

-

-

-

před zápisem do ZŠ navštěvujeme v lednu se staršími dětmi
z MŠ základní školu, hlavně žáky 1. třídy a ŠD, projdeme ale
téměř všechny prostory školy, aby při samotném zápisu byly
naše děti již seznámeny s novým prostředím
kromě pohádek a divadel probíhá v únoru dětský karneval
v MŠ plný her a soutěží
v březnu – měsíc knihy s návštěvou knihovny buďto v Záhorovicích, nebo v Uh. Brodě
na jaře velikonoční tvoření s pomlázkou, pečení a zdobení
velikonočních perníčků
v květnu probíhá besídka ke Dni matek
společně se ZŠ jsme se zúčastnili ke Dni dětí branného závodu s opékáním na střelnici
v červnu výlet – v tomto roce jsme navštívili společně s rodiči
Dinopark a ZOO ve Vyškově, kde se dětem moc líbilo
spaní pro ,,předškoláky“ s kulturním programem a diskotékou pro rodiče bylo z konce června, kdy byl v MŠ velký
výskyt neštovic, přesunuto na konec srpna. I tak si děti užily
tajemné chození s baterkami a bílou paní po školce.
v září proběhl na zahradě U Štěpánky koncert skupiny
Mudrlanti a pěveckého sboru Notabene, polovina výtěžku
z dobrovolného vstupného rodičů a přátel MŠ šel na nákup
maňásků pro MŠ Záhorovice a druhá polovina pro nákup
maňásků pro MŠ Nezdenice
v říjnu se naše děti zúčastnily Drakiády, kterou pořádala ZŠ
v listopadu jsme s dětmi pekly perníčky pro adventní čas
v prosinci jsme měli Mikulášskou besídku s programem
a nadílkou, proběhne ještě besídka k Vánocům u stromečku
v MŠ s programem a dárky (hračky a stavebnice pro děti do
MŠ)
děti z mateřské školy se účastní kulturního programu při vítání občánků na OÚ, při vánočním vystoupení pro seniory
ve ŠJ, v letošním roce se pokusí vystoupit v předvánočním
čase s krátkým programem před OÚ společně se žáky ZŠ

Hry ve třídě

Branný závod

Dům na stromě u Koudelů
Záhorovice

Hry na dvorku
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Různé:
Před mateřskou školou byly díky novému projektu OÚ vykáceny vzrostlé smrky a vysázena nová hezká parková zahrada, kde je
nejenom stromková, keřová a travní výsadba, ale budou zde na jaře
vykvétat zasázené cibulky krokusů, tulipánů a jiných jarních květin.
V tomto roce bylo zakoupeno nové nerezové mycí centrum
do školní kuchyně, které nahradilo již staré a nevyhovující.
V naší školní jídelně se stravuje v tomto školním roce
2014/2015 47 dětí a 9 zaměstnanců MŠ, 45 žáků ze ZŠ, 30 cizích strávníků.
Zaměřili jsme se na zdravější stravování hlavně pro děti MŠ,
kdy dostávají téměř denně na 1 svačinu cereální pečivo a každý
den více druhů ovoce a zeleniny (i když není vše vždy zapsáno
v jídelníčku, protože p. kuchařky vycházejí aktuálně z momentální nabídky místního obchodu), snaží se méně kořenit a hlavně solit a zařazují nové jídelní recepty a potraviny.
Kvůli bezpečnosti byly zabudovány mříže na okna ve skladištích a WC, kde je potřeba větrání i v nočních hodinách.
Došlo k přestěhování ředitelny, kanceláře p. účetní a místnosti pro činnosti předškolních dětí – v prvním patře budovy.

dují konkrétní potřeby jednotlivých dětí a jejich rodin, snaží se
jim porozumět a vyhovět. Rodiče mají možnost podílet se na
dění v mateřské škole. Jsou průběžně informováni o tom, co se
v mateřské škole děje – výrobky, výkresy, básničky a písničky
v šatnách. Učitelky jednají s rodiči ohleduplně, taktně, diskrétně a s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Rodiče
se začínají více zapojovat do dění v MŠ (společné akce – rodiče
a děti), jsou ochotni přiložit ,,ruku k dílu“ a přijít do MŠ na brigádu (jaro 2015 – výmalba školního dvorku).

Poděkování:

MŠ spolupracuje se zřizovatelem, se sousední ZŠ, PPP
v Uherském Brodě, Plaveckou školou Uh. Hradiště, ZUŠ Bojkovice, DDM Bojkovice, Mysliveckým sdružením Záhorovice, místní a uherskobrodskou knihovnou a hlavně s rodiči. Ve
vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra,
otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Spolupráce funguje na základě partnerství. Učitelky sle-

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem těm, kteří se podíleli buďto finančním darem, materiálním darem, cukrovinkami
nebo nám pomáhali při opravách v MŠ: jsou to – OÚ Záhorovice zastoupený p. starostkou, Jednota COOP, pan Josef Čičák za
Podílnické zemědělské družstvo Nezdenice, všichni spoluobčané – kteří přispívali dobrovolným vstupným na koncertu v září
a skupina Mudrlanti nám polovinu výtěžku darovala pro MŠ,
pan Pavel Michalčík, p. Jarmila Žaková, p. Dana Platzl (roz.
Slámečková), p. Hanáčková, manželé Neradovi, manželé Pokorní, p. Radim Kundrata, p. Libor Kočica, p. Helena Kolaříková, p. Radim Valíček, p. Alan Lysoněk, p. Petra Waclawiková,
manželé Slámečkovi, p. Huspeninová, p. Josef Ondrůšek, p. Pavel Ščučinský, p. Michal Šašinka, manželé Mlčůchovi, p. Pavla
Novotná, manželé Judasovi a pan Milan Formánek.
Chtěla bych touto cestou popřát všem spoluobčanům za děti
a celý kolektiv naší mateřské školy krásné prožití vánočních
svátků a do nového roku 2015 hodně zdraví, štěstí, pohody.
Za mateřskou školu Bc. Ilona Matyášová.

Karneval v MŠ

Školní výlet

Spolupráce:

Besídka ke Dni matek
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Základní škola
Každý rok v adventním období dostáváte do schránek zpravodaj ze Záhorovic. Jinak tomu není ani letos, tak se i my ze
základní školy připomínáme. Kladný vztah dětí ke škole a ke
vzdělávání je pro nás prioritou. Snažíme se dětem vytvářet příznivé školní klima. Naši žáci jsou pro nás jako zrcadlo. Pokud
jsou spokojení oni, jsme spokojené i my. Proto nás těší, že se
naši bývalí žáci za námi stále vracejí a vzpomínají, jak jim v naší
škole bylo dobře.
Stále máme vzhledem k nízkému počtu žáků pět ročníků spojených do tří tříd. Ale v září nastoupilo do první třídy 16 žáčků,
což nám počet žáků na škole zvedlo na 47. V I. třídě je třídní učitelkou Mgr. Božena Miličková. II. třídu tvoří 2. a 5. ročník a třídní
učitelkou 15 ti žáků je Mgr. Radka Kalousková. III. třídu tvoří 3.
a 4. ročník, o 17 žáků se stará Mgr. Magdalena Kočicová, která
je současně i ředitelkou školy. Na škole dále učí Mgr. Lenka Kuchařová a Mgr. Helena Hofmannová. Ve školní družně je paní
vychovatelka Daniela Kašpárková. O provoz školy se stará paní
školnice Jarmila Salvetová a o úklid paní Jitka Šašinková.
Letošní rok byl pro nás, co do reprezentace školy, obzvlášť
úspěšný. Na poli sportovním jsme se zúčastnili soutěží ve florbalu v Uherském Brodě, ve vybíjené v Bojkovicích a v atletických
závodech v Uherském Brodě. V dopravní soutěži „Mladý cyklista“ okrsku Uherský Brod, kterou pořádá BESIP po celé republice, jsme z 16 ti družstev získali 1. místo. Žáci Adéla Hubocká,
Lubor Hubocký, Dominika Kramářová a Radovan Kočica postoupili do krajského kola, které se konalo v Otrokovicích, a tam
se umístili na 4. místě. Dominika Kramářová se stala nejlepší
cyklistkou okrsku. A že to není lehké vyhrát v takové soutěži –
žáci musí ovládat testy pro účastníky silničního provozu, musí
umět dobře jezdit na kole na dopravním hřišti, zvládnout jízdu

zručnosti, a také umět použít informace ze zdravovědy a poskytnout první pomoc. I školní družina se zúčastnila dopravní
soutěže v Uherském Brodě „Mladý chodec“ a žáci Marek Žak,
Daniela Hrubčová, Michaela Novotná a Štěpán Surý získali 6.
místo. Velký úspěch máme už tradičně v celorepublikové soutěži „Hravě žij zdravě“, kde jsme potřetí za sebou získali první
místo jako Nejlepší třída ve Zlínském kraji. Žáci 5. ročníku dostali hodnotné dárky od sponzorů soutěže. Ale naši žáci jsou
šikovní i v jiných disciplínách – v soutěži Požární ochrana očima
dětí – okresní kolo – literární část: 2. místo Dominika Kramářová, ve výtvarné části -1. místo Radana Ondrušková a 3. místo
kolektiv dnes už 2. třídy. Dále jsme se velmi úspěšně zapojili
do fotografické soutěže Ptáčku, jak zpíváš, která byla vyhlášena
Základní školou Vsetín, Sychrov 97 ve spolupráci s Lískou-o.s.
pro EVVO ve Zlínském kraji a Muzeem regionu Valašsko u příležitosti 5. ročníku osvětové kampaně: „Ptáci- žijí tady s námi“
– 1. místo získala školní družina pod vedením Daniely Kašpárkové, 2. místo Radovan Kočica. No a v říjnu jsme zatím slavili
úspěch naposled – na okrskové recitační soutěži školních družin
v Uherském Brodě získala Bětka Surá krásné 3. místo a Emma
Charvátová dostala Cenu poroty.
Školní výlet jsme pojali pohádkově. Navštívili jsme zámek
Milotice. Děvčata i chlapci se převlékli do historických kostýmů
a prohlídku si užili jako pážata a dvorní dámy. Moc se nám
to všem líbilo. Pak jsme se seznámili s různými ptáky – dravci. A poté jsme se ještě jeli podívat do blízké hodonínské ZOO
a tím jsme krásný den zakončili.
V květnu se naše škole prezentovala v Hostětíně na akci
„Zahradní slavnost“. Paní vychovatelka Daniela Kašpárková
tam spolu s dětmi měla stánek, kde děti předváděly, co se dá

Atletické závody v Uherském Brodě

Zahradní slavnost

Školní družina - hledání pokladu v lese

Regionální soutěž mladých cyklistů

Záhorovice
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Školní výlet na zámku v Miloticích

Školní výlet na zámku v Miloticích

Sportovní odpoledne

Beseda s hasiči

tvořit z materiálu, který jiní považují za nepoužitelný. Děkuji
i rodičům, kteří si našli čas a děti do Hostětína doprovodili.
Naše škola se dlouhodobě zapojuje do projektů, které se zabývají ochranou naší přírody. Vždyť 2x do roka pořádáme sběr,
a co dalšího ještě sbíráme, se píše v jiné části zpravodaje. Vánoční odměnou pro děti z vydělaných peněz za sběr je divadelní
představení Nezbedné pohádky od Josefa Lady ve Slováckém
divadle v Uherském Hradišti, kam děti pojedou v pátek 19. 12.
Abych vyjmenovala všechny akce, které pro žáky naší školy
chystáme, na to tady ani není místo. Kdo sleduje naše webové
stránky, tak ví. Ale připomenu aspoň tu podzimní – Bramborový
den. Měla velmi kladnou odezvu, protože družstva žáků společně
tvořila, pracovala a hlavně spolupracovala, protože v družstvech

byli namíchaní žáci z různých ročníků, aby se od sebe navzájem
učili. Největší úspěch měla bramborová pochoutka, kterou si žáci
mohli sami z uvařených brambor udělat, usmažit a sníst.
Vybavení školy se snažíme neustále zlepšovat. Vymalovali jsme
všechna patra chodeb, schodiště a tělocvičnu. Následující rok se
zaměříme na jednotlivé třídy. A také na úpravu školního dvorku.
Lavice pro nejstarší žáky dostaly nové dřevěné desky a pod stromečkem je čekají nové židle. V první třídě jsme o prázdninách
opravili staré skříně a s pomocí pana Davida Hofmanna jsme je
barevně natřeli, aby se prostor třídy esteticky zlepšil. Díky manželům Alexandře a Pavlu Michalčíkovým budou mít děti pod vánočním stromečkem nové míče a různé další náčiní do tělocvičny. Také
jsme zakoupili nové vzdělávací hry a programy na počítače.

Den Země

Velikonoční tvoření
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Hlavním sponzorem a podporovatelem školy je zřizovatel,
kterým je Obec Záhorovice. Ve spolupráci se zřizovatelem jsme

pořádali oslavy Osvobození obce, Branný závod, Vánoční zpívání a pravidelně připravujeme hudební program pro vítání občánků, setkání s rodáky nebo setkání se seniory. Děkuji sdružení
rodičů, které při škole pracuje a připravuje pro žáky školy akce,
zejména manželům Renatě a Radkovi Ondruškovým, manželům Lence a Romanovi Michalčíkovým, manželům Synčákovým, manželům Žakovým, Jitce Ulkové, Ivaně Hradské, Jitce
Šašinkové, dále manželům Aleně a Radimovi Valíčkovým, Nině
Pavlíkové, manželům Lysoňkovým, paní Hubocké za nákup
SCIO testů pro žáky 5. ročníku, Veronice Slámečkové, Zdence
Veselé, Zdeňce Jančářové, manželům Laďce a Martinovi Zemkovým, Mgr. Elišce Špačkové, manželům Slováčkovým, manželům Pokorným, paní Nadi Valíčkové, manželům Neradovým
a také panu Josefu Ondruškovi za odstranění nevyhovujících
průlezek na školní zahradě. A samozřejmě všem zaměstnancům školy a dalším, kteří škole jakkoli pomáhají.

Do nového roku 2015 přejeme všem spoluobčanům hlavně
hodně zdraví, zaslouženého klidu, pohodu v rodině a spokojenost v životě.
Pracovní činnosti - uprava záhonků na školní zahradě

Za kolektiv školy Mgr. Magdalena Kočicová, ředitelka školy

Školní družina - týden se skřítky

Z činnosti Sdružení rodičů při základní škole
SRPŠ při naší Základní škole v Záhorovicích i v tomto roce pořádalo
pro děti mnoho různých soutěží a jiných aktivit. Ve druhém pololetí jsme
přispěli na dopravu na plavání dětí v Uh. Brodě, v únoru se konal tradiční
– mezi rodiči velmi oblíbený - ples SRPŠ, kde nám hrála skupina NA-EX
z Uherského Hradiště. Z výtěžku jsme pak přispívali na dopravu na různé soutěže mimo naši školu, kterých se děti rády a s úspěchem zúčastňují.
Na Den dětí jsme všem dětem ve škole koupili malou pozornost v podobě
zmrzliny. Na školní výlet do Milotic a Hodonína jsme dětem uhradili dopravu. Na konci školního roku proběhl pod záštitou SRPŠ ve spolupráci
s obecním úřadem a JSD hasičů branný závod, který jsme ukončili opékáním špekáčků na myslivecké chatě. Také jsme zakoupili knížky pro nové
prváčky a odcházející páťáky. Tento školní rok jsme zahájili drakiádou na
Nivkách, počasí nám velmi přálo, na konci jsme si opekli špekáčky a završili tím krásné odpoledne. Nyní se blíží doba Vánoc, tak už chystáme pro
děti tradiční vánoční balíčky. Děkujeme všem, kteří se podílí na organizaci
a fungování všech akcí. V dnešní hektické době je bohužel velmi těžké si
udělat chvilku a věnovat ji organizaci a přípravě těchto akcí. Proto si velmi
vážíme a ceníme všech stávajících i „nových“ členů SRPŠ, kteří jsou ochotni
nám pomáhat.
Za SRPŠ Renata Ondrušková
Záhorovice

Výzva pro naše spoluobčany!
Jednoduchý a ekologický
způsob recyklace.
„Díky recyklaci vytříděného odpadu se šetří
přírodní zdroje, které se jinak musejí složitě
získávat, což má dopad na životní prostředí.“

Ve škole celoročně sbíráme:
• Vyřazené elektrospotřebiče
• Vybité tužkové baterie
• Vršky od PET láhví / jenom od nápojů,
NE od šamponů, čisticích prostředků apod./
• Nepotřebné CD A DVD nosiče
• Hliník
• Prázdné laserové tonery a inkoustové
cartridge
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Hasiči
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás seznámil s činností sboru dobrovolných hasičů Záhorovice v roce 2014.
Letošní rok byl pro nás organizačně náročnější. První akcí
byl fašankový průvod naší obcí. Dále jsme provedli přednášku
v naší základní škole spojenou s náborem do kroužku mladých
hasičů. Po této přednášce jsme obnovili činnost mládeže a začali
se scházet a připravovat se na soutěže. V květnu jsme se zúčastnili okrskové soutěže v Rudicích, kde nás reprezentovalo družstvo mužů, které se dále účastnilo několika soutěží ve Zlínském
kraji. Dále nás čekala příprava hodových slavností, které se konaly v srpnu, a přes technické problémy z důvodu rekonstrukce
hřiště zastupitelstvo obce nám vyšlo maximálně vstříc a vše se
stavební firmou přichystali tak, že se slavnosti podařilo na hřiš-
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ti uskutečnit. Tímto bych jim chtěl jménem sboru poděkovat.
V pátek slavnosti zahájila kapela Kosovci. V sobotu počasí moc
nepřálo a pro jeho nepřízeň jsme museli odvolat kapelu Street
69, a tak celý večer doprovázel hudbou DJ z rádia Kiss publikum Vlasťa Macík. V neděli se díky sponzorům losovala již tradiční hodová tombola a večer zahráli DJ Bob a Tom. V říjnu se
naše mládež zúčastnila branného závodu v Nezdenicích. Během
celého roku jsme uspořádali pro členy sboru několik brigád.

Závěrem bych chtěl poděkovat sponzorům, Obecnímu úřadu Záhorovice a všem příznivcům za podporu
a popřát nejen jim ale Vám všem do nového roku 2015
jen to nejlepší.
Libor Chytrý, starosta SDH Záhorovice

Záhorovice

Fotbal
Po dlouhých letech okusilo v soutěžním ročníku 2013-1014
opět první mužstvo mužů Okresní soutěž (sk. B) okresu Uherské Hradiště. Po vydařeném podzimu, kdy mužstvo skončilo na
pátém místě se ziskem 17 bodů, panovala spokojenost. Dokonce
se ozývaly hlasy, že by se dalo postoupit v tabulce i výše. V euforii se poněkud zapomnělo na to, že jaro je výsledkově „tradičně“
horší než podzim. Zimní příprava se nesla v tradičním duchu
a došlo i na soustředění. Bohužel ji provázel nepříliš velký zájem
hráčů. Přípravné zápasy naznačily, že nás na jaře nečeká nic lehkého. Ovšem jaro předčilo i ty nejčernější představy.
V celé jarní části ročníku 2013-2014 jsme získali pouhé čtyři
body. A bohužel ani předváděná hra nebyla právě lahodící oku.
Za vše hovoří bilance posledních tří kol, které byť jsme je převážně odehráli na domácím hřišti, vyzněly se skóre 1:9 pro soupeře. I přes jarní mizérii jsme dosáhli historického úspěchu (zatím
se tato skutečnost v dějinách klubu nepovedla) a i s potřebnou
dávkou štěstí Okresní soutěž zachránili. V konečné tabulce jsme
skončili na devátém místě s 21 body a bilancí pěti výher, šesti
remíz a jedenácti porážek při pasivním skóre 32:40. I přes nelichotivé umístění jsme měli pátou nejlepší obranu, bohužel však
produktivita pokulhávala a v počtu nastřílených branek jsme byli
třetí nejhorší (vždyť taky nejlepší střelec našeho mužstva v jarní
části nastřílel do soupeřovy sítě pouhé tři branky).
Navíc jsme domácí fanoušky příliš nepotěšili, neboť na domácím hřišti jsme získali jen 13 bodů a byli tak druzí nejhorší.
O něco lépe se nám vedlo na hřištích soupeřů, s osmi získanými
body jsme skončili na osmém místě.
Nicméně i přes nepovedené jaro jsme udělali fanouškům
radost vítězstvím v soutěži v projektu Kopeme za fotbal. Jako
odměnu jsme dostali možnost zahrát si s prvoligovým soupeřem
(na výběr jsme měli Baník Ostrava, Sigma Olomouc a 1 FC Slovácko). Volba byla takřka jednohlasná a zvítězilo 1. FC Slovácko, které pak zavítalo na naše hřiště do Lánů.

V utkání jsme nastoupili v této sestavě:
Vít Struhelka – Patrik Varga, Jaroslav Kociňák, Jiří Gřunděl,
Pavel Krč – Daniel Vacula, Jan Denemark, Richard Michalčík,
Lukáš Klesnil – Viktor Šabršula, Marian Varga
Na střídání byli připraveni: Jan Vladár, David Ondrušek,
Igor Polanský, Zdeněk Kočí, Tomáš Andrlík, David Kubica …
Prvoligový tým přijel v takřka nejsilnější možné sestavě (i
s pozdějším nejlepším kanonýrem podzimní části první ligy,
Liborem Doškem) a v prvním poločase to bylo více než znatelné. Hosté dobývali obranný val domácích a bylo jen otázkou
času, kdy poprvé skórují. Otevřít skóre zápasu se jim podařilo
v 15. minutě. Do konce prvního poločasu přidali ještě dalších
šest branek, i když některé byly ze situací zavánějících ofsajdem.
Na druhou stranu měli i další šance, které neproměnili. Nicméně domácí hráči (byť posíleni o výpomoc spřátelených hráčů
z jiných klubů) odolávali statečně a také oni směrem dopředu
předvedli několik velmi slibných náznaků šancí, vč. jedné poměrně výrazné.
Ve druhém poločase nastoupila za prvoligový tým jiná jedenáctka. Ta se nechtěla nechat svými spoluhráči nijak zahanbit.
(Ve hře byla sázka, která ze dvou jedenáctek dá domácích více
branek, ta vyhrává. Poražené pak čekala speciální tréninková
jednotka navíc). A tak po několika zmatcích v domácí obraně
Záhorovice

skóre pro hosty utěšeně narůstalo. Nicméně domácí fotbalisté
nepřijali úlohu obětního beránka, lehce a občas nebezpečně
zahrozili. Výsledkem byla penalta, kterou domácí brankář Tomáš Andrlík bezpečně proměnil. Když pak domácí benjamínek
David Kubica využil hrubku v rozehrávce hostů a vstřelil druhý
gól domácích (a svůj první v soutěžním či přátelském zápase za
domácí klub v životě), euforie dosáhla vrcholu. A nezkazil ji ani
další přísun branek do domácí sítě. Celkové skóre se zastavilo na ukazateli 2:15. I přes poměrně vysokou, ale očekávanou
porážku domácí diváci odměnili své hráče dlouhým potleskem.
Před začátkem nového ročníku 2014-2015 došlo k odchodu
některých hráčů (Zdeněk Hamšík, Lukáš Klesnil, Radim Šust),
a to převážně z pracovních důvodů. Nově se členem našeho
mužstva stal Bronislav Beníček a postupně, zvláště ke konci
podzimní části, se více a více zapojovali do mužstva mladí hráči
(někteří ještě v dorosteneckém věku).
Odchodem výše uvedených hráčů jsme ztratili téměř polovinu branek vstřelených do sítí soupeřů v ročníku 2013-2014.
Což naznačilo, že mohou nastat problémy se střelbou branek
v podzimní části ročníku 2014-2015. Ale že budou až tak velké,
nečekal nikdo.
V prvních třech kolech jsme hráli dvakrát doma (Komňa,
Suchá Loz) a jednou venku (Pitín). Optimisté očekávali devět
bodů. Realitou byly body tři, za tři bezbrankové remízy. Přičemž
zápasy v Pitíně a zejména doma se Suchou Lózí jsme měli vyhrát. Následoval zápas v Hrozenkově, který jsme i přes velké
množství šancí zbytečně po jedné individuální chybě prohráli.
I když to asi málokdo čekal, další zápas se silnými Popovicemi
byl tak pro nás nesmírně důležitý. Po velmi dobrém a bojovném
výkonu jsme zvítězili 3:0. Hosté navíc nedali penaltu. Ale v tomto zápase jsme šli štěstí naproti.
V šestém kole přišla pohroma podzimu. Hráli jsme druhý
zápas za sebou doma, tentokráte s Orlem Uherský Brod. A místo potvrzení tří bodů z předchozího
zápasu jsme selhali v přístupu k zápasu
a samotnému utkání. Po mnoha zbytečných chybách a neproměněné penaltě
jsme prohráli 2:3. Přičemž hosté nám
ukázali, jak kopat penalty, když své dvě
proměnili. Na horkou půdu do Březové se nám neodjíždělo lehce. Navíc ve
značně oslabené sestavě, kdy poprvé
v základní sestavě dostal prostor mladý
Michal Mikeska. Prvních 15 minut bylo
pro nás z říše snů. Domácí jsme přehrávali a už svou druhou
šanci přetavili v gól. Bohužel školácká chyba v obraně znamenala penaltu, ze které domácí v podstatě ihned srovnali. Po další
hrubce v obraně jsme inkasovali druhý gól a poločas tak skončil
2:1. Ve druhém poločase byli domácí lepší, ale zahazovali šance,
a tak se potvrdilo okřídlené: „nedáš – dostaneš“. Po standardní
situaci jsme pár minut před koncem srovnali na 2:2. Následovalo velmi povedené utkání s Horním Němčí, které jsme po bojovném výkonu vyhráli brankou Richarda Michalčíka 1:0.
Následoval nepodařený zápas v Boršicích u Blatnice, kde
jsme neproměnili penaltu a inkasovali po tečované střele z dálky. I přes množství šancí na obou stranách se výsledek již nezměnil a domácí vyhráli 1:0.
V desátém kole jsme přivítali na domácím hřišti první tým
tabulky FC Strání B. V prvním poločase existovalo na hřišti jen
jedno mužstvo, a to FC Strání B. Domácí jako by nebyli. Hosté měli množství šancí, nedali penaltu (Vít Struhelka ji chytil)
a domácí jasně přehrávali. Poločas skončil milosrdně pro domácí 0:2. Do druhého poločasu jsme nastoupili odhodlaněji
a přitlačili hosty k jejich šestnástce. Bohužel jsme však z brejku
inkasovali a naše snížení přišlo pozdě. Konečný výsledek, zcela
zaslouženě, 1:3.
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Na hřiště do Bánova se nám nezajíždělo jednoduše. Domácí - v té době druhý tým tabulky
- byl silný soupeř. Naštěstí pro nás neměli právě den a my jsme po delším čase opět předvedli
dobrý bojovný výkon. Podařilo se nám vyhrát los
a první poločas jsme hráli po větru. To dělalo do-

Nejlepší hráči v podzimní části:
Pořadí
1

(1)

Tým
Strání

Z
11

V
8

R
0

P
3

Vst
29

Ink
13

Body
24

2

(3)

H. Němčí

11

6

2

3

19

15

20

3

(2)

Bánov

11

6

1

4

25

12

19

4

(4)

Březová

11

4

5

2

21

16

17

5

(5)

Boršice u Bl.

11

5

2

4

15

12

17

6

(6)

Popovice

11

5

0

6

18

20

15

-

(6)

Pitín

11

4

3

4

18

20

15

8

(10)

Záhorovice

11

3

4

4

11

10

13

9

(11)

Komňa

11

4

1

6

20

30

13

10

(12)

S. Loz

11

3

2

6

10

18

11

11

(9)

St. Hrozenkov

11

3

2

6

11

20

11

12

(8)

Orel Uh. Brod

11

3

2

6

16

27

11

mácím, zejména jejich brankáři (zlí jazykové tvrdí, že nebyl právě nejstřízlivější) značné problémy. Přes množství šancí jsme se
však prosadili do poločasu jen jednou. Domácí vůbec. S obavami jsme vstupovali do druhého poločasu. A obavy se potvrdily.
Kromě větru začal hrát s domácími i rozhodčí, který pak viděl
faul našeho hráče na domácího útočníka (na stadionu ji viděl
asi jen on a zájezd ze slepeckého ústavu). Naštěstí Vít Struhelka
potvrdil svou formu a penaltu vyrazil. S následnou dorážkou si
již naše obrana poradila a odklidila míč do bezpečí. Zanedlouho
nato po chybě domácí obrany se k míči dostal Petr Dvořák, který
udělal kličku i brankáři domácích. Tomu se to moc nezamlouvalo, a tak Petra podrazil. Následovala penalta (ale už ne červená
pro brankáře domácích, která měla podle pravidel následovat),
kterou Marek Surý proměnil. Za vítězství dva nula jsme si odvezli velmi důležité tři body.
Tabulka po podzimní části je velmi vyrovnaná. Od posledního místa nás dělí dva body, od čtvrtého místa čtyři. Patří nám
osmé místo s bilancí tří výher, čtyř remíz a čtyř porážek. Inkasovali jsme nejméně branek ze všech účastníků soutěže (pouze 10), ale rovněž vstřelili jako druzí nejméně branek (jen 11).
Právě špatná produktivita způsobila, že jsme skončili na osmém
místě. Kromě Richarda Michalčíka žádný z útočníků nevstřelil
ani jednu branku.
Další ranou pak je ukončení kariéry Richarda Michalčíka
(jednoho ze dvou nejlepších střelců domácího týmu v podzimní
části), a to kvůli zdravotním problémům.
Pokud se na jaře chceme vyhnout záchranářským starostem,
musíme si udržet formu v obranné fázi. A značně zlepšit produktivitu v útočné fázi.
Sestava:
Vít Struhelka – Zdeněk Kočí, Jiří Gřunděl, Petr Dvořák,
Marek Surý, Jan Vladár, Jan Denemark – David Ondrušek,
Sergej Bahritsevitch, Jiří Jál, Igor Polanský, Michal Mikeska –
Viktor Šabršula, Richard Michalčík, Bronislav Beníček, Tomáš
Kročil, David Kubica
Záhorovice
16

V roce 2014 byly uspořádány tradiční Pivní slavnosti, již
4.ročník.Tato akce musela být uspořádána v náhradních prostorách na fotbalovém hřišti z důvodu výstavby na hřišti za
školou. Akce se opět setkala s velkou odezvou všech občanů
i účastníků z okolních obcí.
Po celý rok jsme byli opět zapojeni v projektu Kopeme za
fotbal a umístili se na 3.místě v oblasti celé Moravy. Na jaře
nás čeká přátelské utkání se Sigmou Olomouc!!
Na konci letošního roku rovněž prošli trenérským kurzem
čtyři naši členové a v roce 2015 bychom rádi znovu pokračovali v mládežnické kopané žáků nebo přípravky.
Na závěr bych chtěl touto cestou poděkovat všem pořadatelům za velkou obětavost při pořádání sportovních a kulturních akcí,našemu početnému Fanclubu a všem občanům
za účast.

Za výbor SK Záhorovice přeji všem občanům příjemné prožití svátků vánočních a do roku 2015 hodně
zdraví a pracovních úspěchů.
Andrlík Miroslav

Záhorovice
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Mlýny v Záhorovicích
František Mazáč
Toto pojednání jsem sepsal na paměť všech mlynářů a také
proto, že jeden z mých předků býval za starých dob mlynářem
v Záhorovicích.
Použil jsem materiál z okresního a krajského archivu, ale
také vzpomínek svých přátel a dostupných materiálů od Miroslava Pavlackého, syna posledního záhorovického mlynáře.
Z historie známe, že mletí obilí je velmi stará záležitost. Již
od počátku, kdy lidé začali pěstovat obiloviny, vznikla potřeba
tyto zpracovávat. Zpočátku to byly pouhé dva kameny, které
obilí drtily a pak se přesívalo. Mnohem později začaly vznikat
lidskou silou poháněné jednoduché žernovy. Rozvojem větších
statků vznikla i potřeba účinnějších mlýnů. O prvních mlýnech
se dovídáme již ve starověku a na našem území máme písemné
zmínky již od dob Přemysla Otakara I.
O mlýně v Záhorovicích máme písemnou zmínku z roku
1408, kdy Eliška ze Šternberku přepustila svému členu ozbrojené družiny Petru Němčekovi dvorec, mlýn, jatka a masný krám
do užívání. Tento dvorec je v některých pramenech nazýván tvrzí
a je vzpomínán i v Kodexu Diplomaticus roku 1370. Tento mlýn
měl vodní pohon mlýnským kolem a stával na Olšavě v dnešní
Čičákově zahradě. V archivech je psáno, že vlastníkem mlýna
byla vrchnost, ale jméno mlynáře známo není. V roce 1598 na
něm seděla podle olomoucké matriky vdova Kateřina Spíšková.
Byl to podobný mlýn jaký můžeme vidět ve skanzenu v Rožnově
pod Radhoštěm.
V roce 1628 byl nájemcem tohoto mlýna Jakoppo Mazacco přistěhovalý pro víru z Olomouce. Jeho potomek Jan Mazáč
zde mlynařil ještě roku 1717, kdy byl jeho život násilně ukončen.
Mlýn si pak pronajal Martin Kulíšek. Podle register nebyl mlýn
v soukromých rukou. V roce 1748 seděli na mlýně nájemní mlynáři a jedním z nich byl i Jan Dubek. Při velké povodni byl tento
mlýn stržen, s ním i opuštěná tvrz a jatka. Jan Dubek se rozhodl
postavit nový mlýn v horní části obce nad vesnicí. O jeho zřízení
vydal 1. května 1748 světlovský pán Josef hrabě ze Saint Julien
za 220 rýnských poukazující list, kterým je mu povoleno postavit
vlastní mlýn na dvoje složení. To znamená, že měl dvě vodní
kola za sebou. Tento list uvádím sice trochu v zkráceném znění,
ale na významu tím neztrácí.
Já Josef Svatý Řimské říše hrabě ze St. Julien a Waltse, dědičný pán panství Nového Světlova a Starého Warternburku,
nejvyšší zemský folken, jejich C.K. apoštolské jasnosti komor-

ník, tajný rada a nejvyšší C.K. dvorský kuchmistr mé dědice
a budoucí držitele panství vyznávám, kterak mě ve vší poníženosti a pokoře žádal a prosil Jan Dubek podbřežský neb Zahorovský mlynář na mém panství Světlově jinak člověk svobodný,
abych jemu mou tu velkou hraběcí milost poukázal a jemu
jistou zahorovskou tak se jmenující živnost od všech poviností vrchnostenských osvobodil a potom naproti složení pět set
rýnských za vlastní odprodal.
List dále pokračuje vyjmenováním všech polností, které
k tomu patřily. Je zde vzpomínána i Dubkova dcera Marina,
kterou měl pojat za manželku jeho poddaný Jan Valíček pocházející z Březové, syn mlynáře v Bojkovicích. Dále je zde vzpomínán i sousední pozemek Neradovský, Šimona Mazáče a Jakuba
Špačka. Vzpomínán je i pastorek Jana Dubka jakýsi Jan Míča.
Doslovný opis tohoto listu jsem poskytl potomkovi posledního
mlynáře Miroslavu Pavlackému.
Za stavbu nového mlýna zaplatil Jan Dubek podle dochovaných zpráv 270 zlatých a zároveň požádal o zproštění nájmu
původního mlýna, který již byl poničený povodní, za což zaplatil
200 zlatých. Stalo se to v roce 1775. Kromě toho musel vrchnosti
ročně odvádět 45 rýnských. Jan Dubek měl spory jak s manželkou, tak i se svým zetěm Janem Valíčkem, který si pak postavil
nový mlýn o něco níže při cestě ke Světlovu. Spory se týkaly jak
věna, tak i společného náhonu, který vybudovali od Bojkovic
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a ústil zpět do Olšavy u dnešního domku Ondruškových. Dnes
po tomto náhonu zbylo jen několik starých vrb a stromů, ale
v mém mládí to bylo místo našich her, přestože nás naši rodiče
strašili, že v náhonu sídlí zlý vodník. Tekla tam průzračně čistá
voda a v ní bylo množství ryb, raků a škeblí.
Po neshodách se svým tchánem si postavil Jan Valíček, jak již
bylo napsáno, mlýn nový roku 1779 a tak mu velmi konkuroval.
Spory mezi nimi řešila i komise mlynářských cechmistrů. Horní mlýn Jan Dubek pro rozhárané rodinné poměry neudržel.
V matrice nezdenické farnosti můžeme ještě číst o sňatku Jiřího
Dubka s Olánií Jančíkovou. Svatba se však nekonala ve mlýně
ale na čísle 42.
Na přelomu osmnáctého a devatenáctého století koupil
zpustlý mlýn Jiří Pavlacký, syn Martina Pavlackého, mlynáře
v Jamách. Byl to dnes již zaniklý mlýn na Olšavě za dnešní
Zevetou, směrem k Pitínu. Jiří Pavlacký se narodil roku 1779
a oženil se s Josefou Veselou. Byl spolumajitelem mlýna v Jamách spolu s Janem, synem Fabiána Pavlackých, jemuž v roce
1815 odstoupil spoluvlastnictví za 4 200 zlatých. Jiří zemřel
v 72 letech roku 1851. Mlýn a celý majetek po něm převzal
syn František, který se oženil s Annou Novákovou, dcerou
bojkovického mydláře. Po nich se majetku a mlýna ujal jejich
syn Jan, který se oženil s Marií Sedlářovou, dcerou mlynáře
v Újezdci. V té době byl mlýn rozšířen o pilu takzvanou jednušku, jakou můžeme ještě dnes spatřit ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm.
Jejich syn František Antonín 1895-1950 hospodařil ve mlýně
s manželkou Anežkou, rozenou Miškárovou z Nivnice až do své
předčasné smrti. Byl velmi váženým občanem Záhorovic a po
několik let zastával i funkci starosty. Mlýn velmi zvelebil. Staré mlýnské kameny nahradil válcovými stolicemi. Jedna z nich
vyráběla i kroupy různé velikosti. Kromě toho zde byl i výkonný šrotovník. V roce 1936 byla stará mlýnská kola nahrazena
výkonným kolem „ Duplex“ rozměru 450 mm o 36 lopatkách
a výkonu 10,6 KS. Bylo to takzvané Peltonovo kolo. Dokumenty

k této turbině dosud opatrují v rodině Pavlackých a jsou zájemcům k nahlédnutí. Kopie vlastní i autor. V roce 1947 zmodernizoval František Pavlacký i pilu a pořídil si moderní katr, který
zpracovával klády na řezivo o mnoho rychleji. Po připojení mlýna na elektrický proud, přešel brzy mlýn na elektrický pohon
a turbina byla používána jen ve špičkách. V dobách druhé světové války bylo ve mlýnech dovoleno mlít jenom na povolenky.
Přesto se mnohdy mlelo načerno.
Posledním mlynářem od roku 1950 byl syn Františka Pavlackého Miroslav, který byl přinucen mletí ukončit počátkem šedesátých let a vstoupit do JZD, kde až do své předčasné smrti
pracoval jako skladník.
Mlýn dolní při cestě na Světlov postavil zeť Jana Dubka Jan
Valíček, krátce po sporu se svým tchánem. Rod Valíčků pocházel ze slavného rodu mlynářů na Březové. V roce 1779 je Jan Valíček uváděn jako mlynář v Záhorovicích. Jeho syn Antonín narozený roku 1828 byl pokračovatelem a následoval jej potomek
Julius narozený roku 1852. V roce 1869 zde živnost mlynářskou
provozoval František Vytásek. Nevíme, jaký vztah měl k rodině
Valíčkové, ale posledním mlynářem byl Stanislav Valíček narozený v roce 1899. V roce 1929 se oženil s dcerou zvěroklestiče
Ludvíka Marečka. Celý mlýn přestavěl, zrušil mlýnské kolo, osadil místo něj Francisovu turbinu a do mlýnice nechal nainstalovat dvě válcovací stolice. V době druhé světové války zde byl na
pohon nainstalován spalovací motor na dřevěný plyn, takzvaný
koksák. Ten se využíval, když byl vypnut elektrický proud i po
válce. Ve Valíčkově mlýně se za války semlelo velké množství
obilí načerno bez povolenek.
Toto měl provádět pan Antonín Petira, který se zde ukrýval
před nasazením na frontu. Syn Stanislava Valíčka Stanislav se
sice vyučil mlynářem, ale byl přinucen mlýn zavřít a zaměstnání
našel v průmyslu.
Tím historie záhorovských mlýnů končí. Pavlackých mlýn by
bylo možné po větší investici i spustit. Valíčkův mlýn je však již
nadobro zničený a slouží dnes k jiným účelům.

Valíčkův mlýn
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Práce žáků naší základní školy:
O VÍLE JEŘABINCE
Ve čtvrtek 28. listopadu 2013 byla celá škola v Bojkovicích na
divadle. Byla to odměna za to, že třídíme sběr. Byl tam zlý čaroděj,
tři skřítkové a víla Jeřabinka. Čaroděj chtěl Jeřabinku za ženu, tak
ji unesl. Ale skřítkové ji chtěli zpátky. Čaroděj jim dal úkol schovat
třikrát Jeřabinku, aby ji ochránili před čarodějem. Však dvakrát ji
našel. Potřetí jim pomohla matka Příroda, čaroděj prohrál a musel
odejít. A tak skřítkové vyhráli nad zlým čarodějem a zachránili Jeřabinku.
Ráďa Kočica, 4. ročník

NÁŠ VÝLET
Cesta autobusem se mi líbila. Seděl jsem se Sabčou Kalousovou.
Jak jsme dorazili na zámek v Miloticích, tak jsme měli tu čest si
obléct krásné dobové kostýmy. A vzít si k tomu klobouky a plastové
meče. Mohli jsme se projít po zámku. Provázela nás paní hraběnka, která měla čtyři děti. A ty byly na prázdninách. Jak jsme byli v
sále, každý z kluků si měl vybrat dámu. Já jsem si vybral Danielku
Hrubčovou. Kluci si mohli vybrat mezi tancem a šermem. Já jsem
si zvolil tanec.
Koupil jsem si meč a v ZOO Hodonín skleněná zvířátka pro rodinu. V ZOO jsme si vyprávěli o kočkovitých šelmách. Krmili jsme
surikaty. Potom jsme se mohli i sami projít po zahradě. Já jsem šel s
Michalem Jančářem a Markem Žakem. Taky jsme si zvířata vyfotili.
O čtvrt na tři jsme měli dojít k pokladně. Když jsme jeli zpátky, tak
jsme zpívali. Výlet bych si klidně zopakoval!
Štěpána Surého z 2. ročníku
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CO DĚLAJÍ HASIČI?
Co dělají hasiči?
Spouštějí se po tyči,
potom helmu na hlavu si dají
k hasičským autům pospíchají.
V dálce asi někde hoří
nebo vítr střechy boří,
nebo velká voda byla
a všechny mosty prolomila?
Dominika Kramářová 5. ročník
(báseň v soutěži Požární ochrana získala 2. místo)

PLANETÁRIUM
Dne 30. 5. 2014 k nám do školy přijelo mobilní planetárium. Bylo to za odměnu za sběr. Byl to takový velký kulatý
stan, do kterého jsme vešli bez bot a museli jsme si lehnout,
protože se film promítal na stropě stanu. Vystupovali tam
dva trpaslíci Vševěd a Zvídálek. Vševěd byl učitel Zvídálka. Vševěd a Zvídálek v kouzelném raketoplánu pozorovali
planety sluneční soustavy. Planetárium se mi líbilo, protože
jsme mohli ležet na podlaze.
Adéla Hubocká, 5. ročník
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Žáci ZŠ - vystoupení na akcích obce

30. 4. 2014 - Osvobození obce

28. 2. 2014 - Tvoření

Vánoční tvoření v ZŠ
20

3x Kácení lípy u Kramárového
Záhorovice

Foto ohlédnutí 2014

Děti MŠ na procházce

Stavění máje

Sběr starého papíru

MŠ před výsadbou

EKO hotel před výsadbou

MŠ po výsadbě

EKO hotel po výsadbě

Záhorovice

21

Společenská kronika
Jubilanti r. 2014
70 let Ševeček Ludvík
Slámečková Marie
Kratěnová Eliška
Tejzr Jan
Prachařová Marie
Koudelová Terezie
Šašinková Jana
75 let Kašpárková Jana
Valíček Josef
Valášková Marie
Mazáč Oldřich
Ondrušek Josef
Pavlacká Anna
Hamšík Miroslav
Šašinková Vlasta
Šašinková Lidmila
Hradský František
Ondrušek Josef
80 let Koudelová Zdena
Ondrušková Marie
Bosáková Maria
Šašinka Jindřich

Naši noví občánci
Bartončíková Natálie
Beníčková Adéla
Hanáček Radim
Chytrá Barbora
Jaborník Matyáš
Jančařík Jáchym

85 let Lucký Bořivoj
Jančařík Ludvík
Korvasová Emílie
86 let Machala Jan
87 let Hamšíková Františka
Prachařová Františka
Mazáčová Anna
Ondrušková Jaroslava
88 let Mazáčová Miloslava
89 let Miličková Milada
Ondrušková Jiřina
90 let Jančářová Jarmila
Koudela Miloslav
Mastešová Helena
Gřunděl Felix
Mazáč Stanislav
91 let Mareček Josef
92 let Rudolf Zavadilík
93 let Ševčíková Janka

Odešli z našich řad
Hřib Vojtěch
Kočica Jan
Lucký Bořivoj
Machala Miroslav
Slivka Miloslav
Zemek Jan

Surá Johanka

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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Prváčci:

Filip Duda, Lukáš Kratochvíl, Michal Slováček, Jan Kolařík, Matěj Formánek, Veronika Křížová, Lucie Zemková, Tomáš Chytrý,
Alžběta Surá, Adam Zemek, Tobiáš Trunda, Jakub Hamalčík, Tomáš Slivka, Richard Huspenina, Matěj Štěpáník, Vendula Ščučinská,

Páťáci:

Lukáš Zetka, Martin Štěpáník, Tomáš Struhelka, Tereza Kratěnová, Dominika Kramářová, Lubor Hubocký,
Adéla Hubocká, Vendelín Hradský, Ludmila Halamčáková,
Záhorovice
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1944 - Marie Důbravová, roz. Šabršulová, Věra Hastíková, roz. Šašinková, Miloslava Prachařová, roz. Datinská, Marie
Slámečková, roz. Hřibová, Jiřina Zvonková, roz. Ondrůšková, Stanislav Klimeček, Pavel Míča, Ludvík Ševeček, Jan Tejzr

1954 - Marie Rotroeklová, roz. Ondrušková, Hana Kubišová, roz. Ondrůšková, Josef Viceník, Věra Matějíčková,
roz. Ondrůšková, Ladislav Zemek, Jaroslava Polanská, roz. Zavadilíková, Zdena Lukášová, roz. Šašinková, Miroslav
Daněk, Zdeněk Koudela, Josef Belko, Leo Foltýn, Miloš Pavlíček, Josef Malaska
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