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ROČNÍK XXII.

Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám jménem členů zastupitelstva obce, školské a kulturní komise
a také jménem svým propřála spokojené, láskou a porozuměním naplněné svátky
vánoční, v novém roce všechno dobré, mnoho štěstí, pevné zdraví a život v pokoji
a míru.
Jana Šašinková, starostka obce
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Záhorovice

Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
v krásné atmosféře první adventní neděle a v teple domova usedám ke psaní úvodního slova letošního zpravodaje. Uvědomuji si, že
Vánoce nám již klepou na dveře a že rok 2015 bude zanedlouho historií. Poslední den v roce, na Silvestra, bude většina z nás bilancovat,
jaký tento byl a co nám přinesl. Pro někoho to bude radostné a šťastné bilancování, pro jiného smutné a bolestné, ale tak už to v životě
bohužel chodí. Za starým rokem pak uděláme pokud možno tlustou čáru a vstoupíme do nového roku s optimismem, předsevzetími a
s přáním, aby byl lepší než ten předcházející.
Každoročně také využívám úvodního slova ke zhodnocení uplynulého roku z pohledu obce a na vás, vážení spoluobčané, stejně jako
v letech předcházejících ponechávám opětovné vyslovení závěru, zda naplnil vaše očekávání a zda jste s tím, co se podařilo vybudovat a
vykonat spokojeni, či ne.

Akce uskutečněné v roce 2015 nad rámec každoročních
běžných výdajů
• Rekonstrukce a přístavba budovy kluboven na školním hřišti – poněvadž se v roce 2014 nepodařilo z důvodu vysoké
vlhkosti zapříčiněné nepříznivými klimatickými podmínkami
výstavbu dokončit, musely být práce spočívající v položení
dlažeb, dřevěné podlahy, PVC a také v nainstalování kuchyňských linek přesunuty do roku letošního. A tak bylo v měsíci
březnu dokončeno dílo o celkové hodnotě Kč 7,423.773,--,
z čehož letos byla profinancována částka Kč 498.204,--.
• Vybavení budovy kluboven – k tomu, aby byl naplněn zamýšlený účel výstavby budovy kluboven, bylo zapotřebí tuto
vybavit stoly, židlemi, nádobím a spoustou dalších věcí potřebných pro zajištění spokojeného průběhu jak kulturních,
společenských a sportovních akcí, tak také akcí soukromých.
Ani se nechce věřit, že náklady vynaložené za tímto účelem
dosáhly dosud částky Kč 429.939,-. Opodstatněně říkám dosud, protože teprve provoz ukazuje, co ještě schází a tyto
věci jsou průběžně dokupovány. Slavnostní otevření budovy, na které jsem se moc těšila, ale ze zdravotních důvodů
jsem se ho nemohla zúčastnit, se uskutečnilo dne 30. dubna,
kdy jsme také oslavili 70. výročí ukončení II. světové války a
osvobození naší obce od fašistické
nadvlády.
• Rekonstrukce a oprava stávajícího
areálu školního hřiště – v začátku
r. 2015 byla zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci
plochy školního hřiště, prodejních
stánků a vybudování dřevěného
přístřešku. Stavební práce prováděla firma SILAMO s.r.o. Uherský
Brod, která se umístila ve výběrovém řízení na prvním místě. Náklady na tyto práce jsou prezentovány
částkou Kč 1,379.101,-.
• Velkokapacitní stan a pódium - pro
uskutečňování venkovních akcí a
to i za nepříznivého počasí byl pořízen v hodnotě Kč 240.732,- velkokapacitní stan a za částku Kč
333.843,- pódium včetně opláštění.
Celý areál jako komplex byl poprvé
využit při tradičních pivních slavnostech v měsíci červenci.
V programu vystoupil známý lidový vypravěč a zpěvák Franta Uher, který si zazpíval i dvě písně s naší dechovou hudbou
a výsledek byl vynikající, což konstatoval i sám Franta. Tímto vyslovuji velkou pochvalu našim zpěvačkám Dáši a Šárce
Kročilové a samozřejmě i našim pánům muzikantům.
Vážení spoluobčané, doufáme, že se nám podařilo vybudovat účelově funkční areál s příjemným zázemím, jehož celková
hodnota včetně oplocení činí dosud Kč 9,889.996,-. Velmi nás
těší, že vše bylo pořízeno z vlastních finančních prostředků obce
a že nebylo zapotřebí využít úvěr a zadlužit tak obec. A proč
opět říkám dosud, protože v příštím roce bychom rádi ještě poZáhorovice

řídili tzv. pivní sety - stolové zařízení pro pohodlné sezení ve
stanu a také vnitřní pódium s paravany do budovy kluboven pro
možnost konání divadelních představení a dalších vystoupení.
Našim přáním je, aby tento areál byl i nadále častým místem pro
setkávání nás všech při zajímavých akcích, aby byl také využíván
občany k soukromým účelům, např. k oslavám životních výročí.
Pokud tomu tak bude jako za kratičkou dobu fungování v letošním roce, budeme určitě všichni spokojeni a můžeme s radostí
konstatovat, že dobrá věc se podařila a to je ta nejlepší odměna.
Štěpkujeme a kompostujeme v obci Záhorovice“ – to je
název projektu, který byl úspěšně administrován a podaná žádost o dotaci z Operačního programu životního prostředí byla
schválena. Cílem projektu bylo pořídit štěpkovač a na základě
zájmu 70 ks kompostérů. Jenom pro zajímavost uvádím, že celkem bylo během tří let dáno občanům do výpůjčky 322ks kompostérů. Celkové náklady letošního projektu dosáhly částky
Kč 718.240,-, z čehož uznatelné náklady pro poskytnutí dotace
činily 691.152.-. Celková podpora činila Kč 622.036,-, z čehož
Kč 34.557,- bylo poskytnuto ze Státní fondu životního prostředí
a Kč 587.479,- z prostředků Evropské Unie, konkrétně z Fondu soudržnosti. Obec jako žadatel dofinancovala tento projekt
částkou ve výši Kč 96.204.-.

• Nákup zametacího stroje – pro údržbu místních komunikací
a chodníků byl zakoupen nový výkonnější zametací stroj o
celkové hodnotě Kč 206.184,-.
• „Zlepšení systému povodňové služby a preventivníprotipovodňové ochrany pro město Uherský Brod a Mikroregion Horní Poolšaví“ – jedná se o projekt zlepšení systému
povodňové služby, do něhož byla zapojena města Uherský
Brod a Bojkovice a obce Šumice, Nezdenice, Záhorovice a
Pitín. Výstupem z projektu pro naši obec je varovný informační systém obyvatel s napojením na HZS Zlínského kraje
a zpracovaný povodňový plán v digitální podobě. V rámci
projektu byl také pořízen povodňový hlásič s umístěním u
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mostu u hasičské zbrojnice. Celkové vynaložené náklady za
naši obec prezentuje částkaKč 528.419,-, z čehož spoluúčast
obce činí pouze Kč 50.043,-, zbývající část nákladů byla hrazena z poskytnuté dotace.
• Nákup notebooku do knihovny – z dotace od Ministerstva
kultury ČR byl pořízen do knihovny nový notebook, v němž
je nainstalován výpůjční protokol, což značně zjednoduší
práci paní knihovnici. Notebook byl pořízen za částku Kč
19.477,-, z čehož dotace činila Kč 13.000,-. .
• Oprava dvorku v základní škole – tento byl již delší dobu
z hlediska bezpečnosti ve velmi špatném stavu a nebyl využíván, proto bylo rozhodnuto o jeho opravě, která si vyžádala
náklady ve výši Kč 194.008,-. Dnes tak mohou žáci užívat
pěkný a hlavně bezpečný prostor, kde si mohou o přestávce
třeba zaskákat panáka.
Vybavení mateřské školy – v rozpočtu vyčlenila obec formou
závazného ukazatele částku Kč 115.000,- na nákup židliček do
jídelny, šatních lavic, lehátek a dalšího potřebného vybavení.
Oprava silnice II/495 – v měsíci říjnu bylo započato s opravou úseku této silnice v průtahu naší obce o délce 1750 m. Téměř
po dva měsíce byla dopravní situace v naší obci značně omezená, ale máme za to, že trpělivost, kterou jsme se museli po dobu
realizace obrnit, přinesla své ovoce. Dnes můžeme být rádi, že
se tato akce podařila,že se díky nově položenému asfaltovému
koberci značně ztišil provoz, čímž se zmírnily otřesy v domech
v blízkosti vozovky a v neposlední řadě se zlepšil i vzhled naší
obce. Ještě jednou Vám všem děkujeme za trpělivost a hlavně
děkujeme Ředitelství silnic Zlínského kraje, vlastníku silnice
za to, že se našla částka 18.3 miliónů korun k uskutečnění této
akce. Dalším pozitivem je skutečnost, že vyfrézovaná asfaltová
drť byla využita k vyspravení místních komunikací.

k podpisu kupní smlouva. Koupí těchto nemovitostí a výhledově snad i prodejny průmyslového zboží budou získány zajímavé
prostory pro rozšíření plochy areálu školního hřiště a případně
pro další možnou výstavbu.
V závěru hodnocení uplynulého roku bych ráda poděkovala
všem, kteří přispíváte jakoukoliv formou k chodu a rozvoji obce.
Bez vaší pomoci by nebylo možné uskutečnit spoustu projektů,
kulturních, společenských a sportovních akcí.
A na co se soustředíme v novém roce, v roce 2016? Plánována je oprava chodníků v ulici Nivky a Zahrady, dále rekonstrukce spojovací místní komunikace v Bánovské uličce, na kterou se
pokusíme získat dotaci od Ministerstvo pro místní rozvoj. Jak
jsem již zmínila, chystáme se pořídit pivní sety do velkokapacitního stanu a vnitřní pódium s paravany do budovy kluboven.
Dále je plánována úplná digitalizace kabelové televize, což bude
pro uživatele kabelové televize znamenat, že bude zapotřebí pořídit si buď nové televizory pro digitální příjem nebo setoboxy.
Realizována bude rovněž výsadba zeleně v zahradě základní
školy, na níž byla v prosinci letošního roku schválena dotace ze
Státního fondu životního prostředí ve výši 80% uznatelných nákladů, což je částka Kč 329.000,-. Tolik tedy k plánům, které bychom rádi realizovali v roce nadcházejícím. Doufám, že se nám
všechny tyto cíle podaří v budování naší obce společným úsilím
naplnit.
Jana Šašinková, starostka

Poděkování za třídění odpadu
V letošním roce získala naše obec v soutěží pro města
a obce Zlínského kraje ve třídění odpadu s názvem

„O keramickou popelnici 2015“
10. místo
a to v kategorii obcí nad 500 obyvatel.
Odkup nemovitostí po p. Ludvíku Marečkovi– zastupitelstvo obce rozhodlo na svém zasedání o odkupu nemovitostí –
rodinného domu č.p. 60 po p. Ludvíku Marečkovi včetně přilehlé zahrady před tratí i za tratí a pozemku na Nivkách za cenu
dohodou ve výši Kč 800.000.--. V současné době je přichystána
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Za tento úspěch patří velké poděkování všem těm, kteří
po léta odpad důsledně třídí, ale je také výzvou těm,
kteří se ještě třídit nenaučili, nebo se jim třídit nechce.

Záhorovice

Informace pro život VIII.
Odborná rada prevence OSH okr. Uherské Hradiště
informace pro zopakování

Typy hasicích přístrojů a jejich použití
Hasicí přístroje dělíme dle typu náplně na:

pěnové

vodní

práškové

sněhové

Správná volba hasicího přístroje je podmíněna druhem hořlavé látky - ty se dělí do tzv. tříd požáru:
tř.

druh hořlavé látky

A

hoření pevných látek hořících plamenem nebo žhnutím

B

hoření kapalných látek a látek, které do kapalného skupenství přecházejí

C

hoření plynných látek hořících plamenem

D

hoření lehkých alkalických kovů

F

hoření jedlých olejů a tuků

Jakým hasicím přístrojem co hasit
Pěnový HP
vhodný

nevhodný

nesmí se použít!

Pevné hořlavé látky

Hořlavé kapaliny mísící se s vodou

Elektrická zařízení pod proudem

Benzín, nafta, minerální oleje a tuky

Hořlavé plyny

Lehké a hořlavé alkalické kovy

Vodní HP
vhodný

nevhodný

nesmí se použít!

Papír, dřevo a další pevné hořlavé látky

Benzín, nafta, líh, ředidlo

Elektrická zařízení pod proudem

Alkoholy

Hořlavé plyny

Lehké a hořlavé alkalické kovy
Látky prudce reagující s vodou
(např. kyseliny)
Rostlinné a živočišné tuky a oleje

Cenné materiály (archivy)

Práškový HP
vhodný

nevhodný

nesmí se použít!

Dřevo, uhlí, textil

Lehké a hořlavé
alkalické kovy

Elektrická zařízení pod proudem
Hořlavé plyny
Benzín, nafta, oleje
Pevné materiály
Počítače, televizory a další elektronika

Sněhový HP (CO2)
vhodný

nevhodný

nesmí se použít!

Elektrická zařízení
pod proudem

Pevné hořlavé látky typu dřeva, textil, uhlí

Lehké a hořlavé alkalické kovy

Hořlavé plyny

Hořlavý prach

Hořlavé kapaliny

Sypké látky

Jemná mechanika a elektronické zařízení

POZOR! Při potřísnění pokožky CO2 hrozí nebezpečí vzniku omrzlin!

OSH Uherské Hradiště tel. 572 55 24 34
www.osh-uh.net

Záhorovice
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Z činnosti Mateřské školy Záhorovice za rok 2015

Nově od září 2015 jsou zde fotografie z MŠ ukládány měsíčně - na přání rodičů pod heslem, které Vám na vyžádání nadiktují paní učitelky ve třídách. Starší fotografie z MŠ máme staženy na flasch disku a můžeme jej rodičům na požádání zapůjčit
ke stažení.

že např. pokud chce rodič umístit své dítě v průběhu školního
roku 2016/2017 do MŠ, přijde se svým dítětem, rodným listem
a vyplněnou Žádostí o přijetí ( kterou si stáhne na internetových
stránkách MŠ a vytiskne ) k zápisu v dubnu roku 2016.
Jelikož jsme dvoutřídní mateřská škola, děti jsou rozděleny
z kapacitních důvodů na dvě poloviny podle data narození. I ve
třídních knihách a v seznamech nejsou děti zapisovány podle
abecedy, ale podle data narození. Tyto seznamy jsou přehlednější pro platbu stravného ( za nejstarší děti – př. s odkladem
školní docházky platí rodiče vyšší tarif za stravování ).
Úplata zůstává v tomto školním roce nezměněna, činí 300,Kč měsíčně, i když dítě navštíví MŠ pouze 1 den v měsíci. Pokud
je dítě řádně omluveno a nedochází do MŠ po celý měsíc, může
rodič písemně požádat o zkrácení úplaty na polovinu. Pokud
zákonný zástupce dítěte doloží ředitelce MŠ potvrzení o tíživé
finanční situaci, může být od úplaty osvobozen. Od úplaty jsou
osvobozeny taky děti předškolního věku po dobu jednoho školního roku.
Třídu Boučků navštěvují mladší děti a v tomto školním roce
je učí paní učitelky Naděžda Dvořáková a Jitka Ulková. Do třídy
Sluníček docházejí starší děti a v tomto školním roce 2015/2016
je učí paní učitelky Ilona Matyášová, Eliška Špačková ( do 15.
11. 2015 – nástup na mateřskou dovolenou ) a Lenka Skovajsová ( od 16. 11. 2015 ).

Provoz a organizace v MŠ:

Výchovně – vzdělávací práce s dětmi:

Provoz mateřské školy byl od 1. 11. 2015 prodloužen od 6.30
hod. - do 16.15 hod.
Ráno od 6.30 hod. se děti scházejí v přízemí budovy – v oddělení Broučků, kdy je dětí ještě menší počet. Po příchodu druhé paní učitelky – od 7.50 hod. jsou děti rozděleny do obou tříd.
A zase odpoledne okolo 15.30 hod. přicházejí děti z malého oddělení do třídy Sluníček v prvním patře, kde se rozcházejí. Při
tomto provozu si mají možnost děti z velkého oddělení pohrát
ráno u Broučků a odpoledne zase děti z malého oddělení si rádi
pohrají ve třídě Sluníček.
V loňském školním roce 2014/2015 navštěvovalo naši MŠ
celkem 47 dětí.
V letošním školním roce 2015/2016 máme zapsáno ve školce
49 dětí.
Řádně zapsané a přijaté děti nastupují do mateřské školy
v průběhu školního roku – podle potřeb rodičů. V dřívějších letech se do MŠ přijímaly pouze děti tříleté, v současné době je
KÚ Zlín povoleno přijmout i děti ne tříleté, ale mělo by to být
spíše výjimkou.
Zápis dětí do mateřské školy vyhlašuje ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem podle platné legislativy a probíhá obvykle
první polovině měsíce dubna předchozího školního roku. Tak-

Děti se po příchodu do MŠ hrají podle své volby s hračkami,
stavebnicemi, hrají hry, malují, cvičí, tancují. Po ranní svačince
probíhají denně činnosti podle plánovaných tematických okruhů, které máme vypracovány ve Třídních vzdělávacích programech ( TVP ) v každé třídě. TVP vycházejí ze Školního vzdělávacího programu ( ŠVP ), který v naší mateřské škole nese název
Rok plný objevování, kreativity, radosti a veselí. Tento ŠVP je
vytvářen podle Rámcových vzdělávacích plánů, vydaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Třídní vzdělávací program je rozpracován po měsících a
každý měsíc má rozpracovaná témata – na každý týden jedno.
V jednom týdnu procvičují paní učitelky ve vybraném tématu opět všechny činnosti – písničky, básničky, cvičí se, maluje,
modeluje, stříhá, lepí, čtou se pohádky, hraje divadélko, jsou
procvičovány matematické představy a všechny ostatní činnosti
potřebné pro vzdělávání a rozvíjení dětí.

Kolektiv zaměstnankyň mateřské školy se změnil v pedagogické oblasti:
ředitelka: Bc. Ilona Matyášová
učitelky: Naděžda Dvořáková
Jitka Ulková
Mgr. Eliška Špačková odešla v listopadu na MD
a nahradila ji Lenka Skovajsová, která již v MŠ Záhorovice pracovala
účetní:
ing. Iva Kunčarová
vedoucí školní jídelny:
Sylva Velecká
kuchařky - hlavní činnost: Zdeňka Šašinková
Věra Jančářová
doplňková činnost:
Lenka Podhradská
školnice:
Hana Kosynová
Telefony: MŠ – 572 69 10 02
ŠJ – 572 69 10 92

Internetové stránky MŠ:
http://ms-zahorovovice.kvalitni.eu
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Září – Kdo jsem a kde žiji
- Po prázdninách
- Naše MŠ, já mezi kamarády
- Místo, kde žiji
- Moje rodina

Záhorovice

Říjen – Plody podzimu
- Stromy a jejich plody ( ovoce )
- Co sklízíme ze záhonu ( zelenina )
- Podzim na poli ( brambory a řepa )
- Dary lesa ( houby, přírodniny )
Listopad – Proměny podzimu
- Drak
- Co se stalo s listy
- Vítr a déšť
- Malíř podzim
Prosinec – Za betlémskou hvězdou
- Mikuláš
- Těšíme se na Vánoce
- Vánoce přicházejí
Leden – Zima přichází
- Sníh a led aneb jak bylo o Vánocích
- Sněhulák, bílý pán
- Příroda v zimě ( co dělají zvířátka )
- Jak se oblékáme ( člověk v zimě )
Únor – Zimní radovánky
- Sportujeme – zimní sporty
- Lidské tělo
- Karneval
- Pohádkové bytosti
Březen - Příroda se probouzí
- Jaro, vítej nám
- Jaro dělá pokusy
- Malované vajíčko
- Hádej, čím jsem
Duben – Já a moje rodina
- Pracujeme na zahrádce
- Poznáváme květiny
- Co dělají táta s mámou
- Moje rodina – svátek matek
Květen – Kde žijete zvířátka?
- Hospodářská zvířata a jejich mláďata

Záhorovice

- Volně žijící zvířata
- Zvířata exotická ( ZOO )
- Můj domov, domov prarodičů ( město x vesnice )
Červen – Těšíme se na prázdniny
- Pečujeme o své zdraví aneb sportujeme v létě
- Cestujeme vlakem, autem, letadlem
- Cestujeme s rodinou na dovolenou
- Rozloučení s předškoláky
Kromě výchovy a vzdělávání v MŠ vedeme děti k samostatnosti v sebeobsluze při oblékání, obouvání, používání WC, stolování. Dobrých výsledků ale dosáhneme jen tehdy, pokud nám
budou rodiče a prarodiče nápomocní a budou tuto samostatnost
u dětí rozvíjet i v domácím prostředí.
Každou středu probíhá v MŠ logopedický kroužek vedený
paní logopedkou Věrou Křížkovou, který zaštiťuje DDM v Bojkovicích.
Měli jsme zajištěnou výuku anglického jazyka na naší mateřské škole, ale bohužel paní učitelka začala pracovat v zahraničí, proto z výuky sešlo. Jelikož byl z řad rodičů velký zájem o
hodiny angličtiny, hledáme novou paní učitelku ( učitele ) pro
tuto výuku.

Zájmová činnost pro děti:
Předplavecký výcvik – probíhá opět ve druhé polovině školního roku. Účastní se jej většinou děti ze Sluníček. Budeme
jezdit autobusem společně se ZŠ jednou týdně - v pondělí do
Aquaparku Delfín v Uh. Brodě. Předplavecký výcvik je veden
externími učitelkami z Plavecké školy v Uh. Hradišti. Děti se
zde pozvolna seznámí s prvními nácviky správného plavání, do
hlubší vody používají nadnášecí pásy, rukávky a plovoucí desky.
Většinou se zbaví strachu z hluboké vody, protože začínají hrami v malinkém dětském bazénku a v průběhu pololetí postupně
přecházejí do hlubší vody.
Kulturní akce – pro děti zveme profesionální herce s pohádkou do MŠ, jezdíme na pohádky do Bojkovic, Uherského
Brodu, do kina tamtéž. Zveme zajímavé lidi do MŠ na besedy
pro děti popř. jsme přizvaní na pohádky či besedy do ZŠ v Zá-
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horovicích.
Klub Čiperek – bude probíhat ve druhé polovině školního
roku a je určen pro menší děti, které ještě nenastupují do MŠ a
chtějí se i s rodiči seznamovat s novým prostředím školky. Děti
zde s p. učitelkou Dvořákovou tancují, zpívají, malují či dělají
různé výrobky a hlavně si hrají pro ně s novými hračkami.
Činnosti - jsou určeny pro děti, které nastupují do ZŠ. Probíhají po krátkém odpočinku při pohádce - několikrát týdně a jsou
zde s dětmi procvičovány – grafomotorika, výtvarné a pracovní
činnosti, logické uvažování, postřeh a pozornost nad pracovními
listy, matematické představy.

Akce pro děti a rodiče v MŠ:
V uplynulém roce jsme pozvali pro děti do MŠ hudební a
divadelní představení, kouzelníka, taky jsme pohádku a muzikál
navštívili v Bojkovicích a v Uh. Brodě, kde jsme shlédli i filmovou pohádku na Máji.
Proběhla pro děti beseda o kanisterapii – p. Junaštíková
z Bojkovic s vodícím psem – černým labradorem. Dále jsme
uspořádali besedu s ukázkou udic aj. potřeb pro rybáře s rybářkou – p. kuchařkou MŠ Věrou Jančářovou.
Před zápisem do 1. třídy jsme s dětmi navštívili hl. první třídu, podívali se – co se již žáčci naučili číst, psát a počítat. Prošli
jsme si celou budovu školy včetně počítačové třídy.
V únoru jsme pro děti uspořádali dětský karneval plný soutěží, her a tance. Děti se v maskách představovaly, dělaly promenádu a skotačily.
Na jaře bylo pro děti s rodiči uspořádáno velikonoční tvoření
v jídelně mateřské školy, kde si společně vytvářeli hezkou jarní
výzdobu.
V měsíci knihy – v březnu – jsme si s dětmi o knihách nejen
povídali, ale taky si vytvářeli i vlastní knihy, záložky. Taky jsme
uskutečnili besedu v místní knihovně, kde jsme dětem ukázali
pro některé nové prostředí a možnost si zde knihy zapůjčovat.
15. a 16. dubna 2015 proběhl v budově MŠ zápis dětí do mateřské školy.
V květnu si děti připravily společně s paní učitelkami hezké
vystoupení ke Dni matek pro své nejbližší. V tomto roce bylo
po prvé uskutečněno pro celou vesnici v sále nové budovy za
základní školou, kde po nás vystupovali žáci ZŠ.
Na konec školního roku jsme jeli společně s rodiči a prarodiči na výlet do ZOO v Lešné. Počasí nám oproti loňskému roku
přálo, tak jsme přijeli zpět spokojeni.
Taktéž proběhlo na konci června spaní předškoláků v MŠ
s kulturním programem a podvečerní vycházkou s baterkami po
Záhorovicích. Děti měly s bílé paní hluboký zážitek.
Společně se žáky ZŠ jsme se zúčastnili ukázky hašení a hasičského vybavení v prostorách školního hřiště.
Zprovozněn byl opět bazének na zahradě MŠ, kdy jsme jej
v letošním roce – kdy nám přálo teplé a slunné počasí – hojně
využili k osvěžení dětí.
Na zahájení nového školního roku 2015/2016 shlédly již děti
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v mateřské škole dvě divadelní přestavení a na jedno muzikálové představení jsme se jeli podívat na zámek Nový Světlov do
Bojkovic.
1. října 2015 jsme pro rodiče s dětmi uspořádali soutěže a
opékání na střelnici ve Žlébku se sladkou odměnou, kde nám
provoz myslivecké chaty včetně ohniště a dřeva zajistil pan David Slováček, za což mu tímto děkujeme.
3. prosince 2015 proběhlo v mateřské škole Mikulášské
nadělování. Děti plny očekávání s růžky na hlavičkách seděly
v půlkruhu u klavíru na židličkách ve třídě Sluníček a s nastraženými oušky čekaly zvuk zvonku či řetězů. Obojího se dočkaly
- přišel snad dvoumetrový čert s Mikulášem, andělíčkem a menším čertem. S obavami v očích děti přednesly básničky, zazpívaly i zatancovaly a po té je Mikuláš štědře obdaroval. V tento
den bylo v odpoledních hodinách i vánoční tvoření pro rodiče
s dětmi ve školní jídelně, kde si mohli společně vytvořit vánoční
přáníčka, svícínky, zápichy, košíčky, kolíčky s vánočním stromečkem či andílky.
15. prosince 2015 proběhne v dopoledních hodinách pro děti
besídka u vánočního stromečku, kde si společně zazpíváme koledy a vánoční písničky, rozdáme dětem dárky – nové hračky
zakoupené pro hry v MŠ.
19. prosince 2015 ještě děti naší MŠ zazpívají na vánočním
jarmarku u rozsvěcování stromečku na školním hřišti a nastane
jim krásný předvánoční čas.
Různé:
V naší školní jídelně se stravovalo v loňském školním roce
2014/2015 - 47 dětí a 9 zaměstnanců MŠ, 45 žáků ze ZŠ a cizí
strávníci.
V tomto školním roce 2015/2016 se stravuje ve ŠJ – 49 dětí a
10 zaměstnanců MŠ, 42 žáků ze ZŠ a cizí strávníci.
Ceny stravného: strávníci 3 – 6 let: přesnídávka 7,- + 3,- Kč
na nápoje
oběd 15,- Kč
svačina 7,- Kč
--------------------------------------------------------------celkem 32,- Kč
strávníci 7 – 10 let: přesnídávka 8,- + 3,- Kč na nápoje
oběd 20,- Kč
svačina 7,- Kč
----------------------------------------------------------------celkem 38,- Kč
Žáci ZŠ 7 – 10 let: oběd 20,- Kč
Žáci ZŠ 11 – 14 let: oběd 22,- Kč
Důchodci a ostatní strávníci: oběd 55,- Kč
Do mateřské školy byly pro děti zhotoveny na míru nové šatní skřínky, lavičky a věšáky v barvě žluté, oranžové, limetkové.
Byly vyměněny za staré a nevyhovující. Přes letní prázdniny byla
dokončena rekonstrukce dětských umýváren a záchodků ve stejných barvách včetně obkladů. Taky byly pro děti zhotoveny nové
stolky a židličky do školní jídelny, protože stávající staré již ne-

Záhorovice

vyhovovaly ( olupovala se z nich dýha – byly pro děti nebezpečné ). Děti již mají v MŠ odpovídající hezké a útulné prostředí.
Taky v tomto roce byla provedena výměna starých světel za
zářivky ve vestibulu budovy, ve třídě logopedie a v ředitelně.
Byla zhotovena nová lehátka do třídy Broučků, protože stará
( dříve již potažená látkou ) z hygienických i statických důvodů
nevyhovovala. Byla provedena výmalba oranžových stěn ve ŠJ,
na schodišti žlutá omyvatelná barva společně s natřením limetkového zábradlí.
Poděkování:
Velké poděkování patří zřizovateli – Obci Záhorovice - v čele
s paní starostkou ing. Janou Šašinkovou, který nám pomohl finančně, abychom mohli pořídit nové dětské šatny, lehátka, stolky, židličky a i hračky a tím vytvořit zase o něco hezčí prostředí
pro naše děti.
Další velké poděkování patří maminkám, které se podílely
na pomoci výmalby starých oprýskaných stěn na školním dvorku
dětskými motivy. Jsou to paní Vierka Valíčková se setrou, Nela
Šabršulová, Petra Waclawiková a Pavla Novotná. Skákací panáky s housenkou nakreslily paní učitelky naší MŠ.

Na rekonstrukci dětských umýváren a WC se podíleli pan
Radim Kundrata se synem Radimem, pan Michal Smetana a
pan Pavel Ščučinský. Taky jim patří velké poděkování.
Taky bych chtěla touto cestou poděkovat všem, kteří pomohli svým finančním, materiálním darem, cukrovinkami nebo čerstvým či sušeným ovocem rozsvítit očička našim milým dětem,
popř. pomohli opravami či jinak přiložili ruku k dílu. Jsou to
za ZPD Nezdenice – pan Josef Čičák, manželé Kolaříkovi, p.
Dana Platzl ( roz. Slámečková ), p. Jarmila Žaková, p. Radim
Šimoník, p. Zdeňka Zemková, p. Zdeněk Ondrušek ( PEON ),
p. Vlaďka Salvetová, p. Milan Formánek, p. Richard Huspenina, manželé Slámečkovi a Kočicovi, paní Marie Michalčíková a
p. Hana Ščučinská, p. Monika Hrnčeříková, manželé Neradovi
a Pokorní, p. Radim Valíček a p. Josef Ondrůšek, p. Marie Tlachová a p. Martina Sadílková.
Chtěla bych za děti a celý kolektiv naší mateřské školy popřát všech spoluobčanům spokojené a klidné prožití vánočních
svátků, do nového roku 2016 hlavně hodně zdraví.
Za kolektiv mateřské školy Bc. Ilona Matyášová - ředitelka MŠ.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁHOROVICE
Opět po roce se ozýváme z naší Záhorovské základní školy.
Stejně jako loni je naše škola malotřídní, tzn., že máme jen 3 třídy, ale 5 ročníků. Kolektiv pracovníků je stálý. Do školy k nám
dochází 45 žáků. V rámci prevence patologických jevů škola vytvořila i v letošním roce širokou nabídku volnočasových aktivit,
kde si každý žák mohl vybrat podle svých zájmů. Kroužky Hra
na flétnu a Zpívání s kytarou pak tvoří hudební programy i pro
občany naší obce.
Naše škola byla vybrána k účasti v pilotním šetření PIRLS
2016 (Progress in International Reading Literacy Study), které
bylo realizováno na jaře roku 2015 ve vybraných školách v České republice v rámci inspekční činnosti podle §174 odst. 2 písm.
a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Projekt PIRLS si klade za cíl získat poznatky o vědomostech
a dovednostech 9letých žáků v oblasti čtenářské gramotnosti.
Šetření organizuje Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA) a v České republice jej realizuje pod záštitou MŠMT Česká školní inspekce.
Výsledky naší školy jsou pro nás víc než uspokojivé.
Záhorovice

Další úspěchy naší školy:
• V dopravní soutěži školních družin v Uherském Brodě získali žáci 2. místo. Soutěžící: Štěpán Surý, Jana Synčáková,
Nikola Dudová – 3. ročník a Emma Charvátová 2. ročník.
• dopravní soutěž Mladých cyklistů – 1. místo v okresním kole
v Uherském Brodě a 4. místo v krajském kole ve Valašském
Meziříčí. Školu reprezentovali Radovan Kočica, Jiří Šašinka,
Zuzana Michalčíková - všichni 5. ročník, Miriam Veselá 4.
ročník.
• Soutěž v atletice školních družin v Uherském Brodě – 1. místo běh na 50 m Emma Charvátová (2. roč.), 1. místo hod
Alžběta Surá (1. roč.), 2. místo běh na 50 m Matěj Štěpáník
(1. roč.), 3. místo skok daleký Emma Charvátová.
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• Požární ochrana očima dětí, školního kola se zúčastnili všichni žáci. V okresním kole získal 3. místo v literární kategorii
Štěpán Surý a postoupil do krajského kola, kde obsadil také
3. místo. Ve výtvarné kategorii získala 2. místo v okresním
kole Kateřina Kratěnová.
• Výtvarná soutěž Živá zahrada (celorepubliková) – 1. místo
Simona Ondrušková (3. roč.).
• Výtvarná soutěž: Knihovna Bojkovice – 1. místo Karel Prachař (5. ročník).
• Hravě žij zdravě, školního kola se zúčastnilo 8 žáků. Žáci 5.
ročníku obsadili 1. místo ve Zlínském kraji, což jsme získali
již počtvrté v řadě za sebou.
Že nám není lhostejné ani místo, kde žijeme, můžete sledovat 2x ročně, když obecní rozhlas hlásí, že se v obci bude konat sběr druhotných surovin. Snažíme se u naší mladé generace
zvýšit povědomí o třídění odpadu a o šetření našeho životního
prostředí. Prakticky i teoreticky. Letos jsme odevzdali: 4 361 kg
papíru, 850 kg železa, 678 kg elektra, 16,5 kg barevných kovů a
99 kg baterií.
Prostředí naší školy neustále vylepšujeme. Už jsme ukončili
úplnou výmalbu školy. K barevným třídám jsme přidali i barevný nábytek a nové koberce, aby bylo ve třídách příjemně. Dveře a rámy získaly nový nátěr a nové kliky. Ze získaného grantu
10.000 Kč z Nadace Synot jsme zakoupili počítačovou techniku
a další nový počítač je z prostředků SRPŠ. Sponzorsky jsme získali od firmy Gemnet nový komunikátor. Místnosti školy jsou
pro lepší orientaci označeny novými dveřními štítky. Díky obecnímu úřadu máme nově vydlážděný vnitřní dvorek, který byl už
v havarijním stavu.
Touto cestou máme vždycky možnost poděkovat těm, kteří
naši školu podporují. Na prvním místě je to obecní úřad, který
nás podporuje zejména finančně, ale i materiálně. Dále jsou to
rodiče v SRPŠ, kteří nejen připravují akce pro děti i rodiče ve
svém volném čase, ale také nám pomáhají při akcích ve ško-

le. Ať jsou to 2x ročně tvoření, nebo předání dárků prváčkům
či páťákům, i při jiných příležitostech. Jsou to zejména Jarmila
Žaková, Martina Synčáková, Renata Ondrušková, Jitka Ulková, Lenka Michalčíková, Michaela Chytrá, Radka Slováčková,
Alžběta Prachařová, Jitka Šašinková a jejich partneři. Jiní zase
pomohli třeba materiálně a sponzorskyJ a proto děkujeme Radku Charvátovi za naladění klavíru, Petru Slámečkovi za chůdy
a nábytkářské opravy, Davidu Slováčkovi za opravy stěn v tělocvičně, manželům Kolaříkovým za kancelářské potřeby, Pavlu
Michalčíkovi, manželům Lysoňkovým, Ivě Hradské a Radimu
Valíčkovi. V naší obci máme i další složky, se kterými se snažíme spolupracovat. Když záhorovští zahrádkáři pořádali výstavu ovoce a zeleniny, vyzdobili jsme jim prostory výrobky našich
žáků. Stejně při otevření obecních prostor kluboven jsme uspořádali výstavu prací našich žáků. Ráda bych chtěla poděkovat
našim hasičům, kteří pro naše děti připravili skvělý cvičný poplach, ale také nám pomohli, když jsme stěhovali ve školní nábytek. Děkuji všem, kteří umí šířit dobrou náladu, které v dnešní
době opravdu není moc.
I nadále chceme, aby naše škola fungovala co nejlépe, aby
se našim dětem ve škole líbilo a všem se nám dobře pracovalo.
Děkuji celému kolektivu zaměstnankyň za výborně odvedenou
práci. Všem našim rodičům a spoluobčanům přeji krásné prožití
vánočních svátků v kruhu rodiny a přátel, hodně zdraví a spokojenosti v novém roce 2016.
Za kolektiv ZŠ Mgr. Magdalena Kočicová, ředitelka školy

Exkurze
Ve středu 11. 2. 2015 jsme jeli do Uherského Brodu. Jeli
jsme tam 4. a 5. třída spolu s paní ředitelkou na exkurzi do školy. Přijeli jsme tam autobusem. Škola se jmenovala Střední průmyslová škola. Jak jsme přišli, byla tam paní, která nám řekla,
ať se převlečeme a ať se rozhlédneme. Až jsme se rozhlédli, tak
jsme se vyfotili. Potom paní přinesla tabuli a na ní byly modré

Školní výlet 16.6.2015 Všemina
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a červené čtverečky. Rozdělili jsme se do skupin a začali jsme
soutěžit. Byly tam tři místnosti a různé úkoly. První místnost
byla velká. Rozdělili jsme se do dvojic a začali hrát X - box 360.
Potom tam bylo lego a stavěli jsme z toho různé výtvory. Pak
jsme šli do další místnosti s roboty. Měli jsme sestrojit na robotovi různé pohyby. Pak jsme šli do třetí místnosti, kde byly
tablety. Soutěžili jsme na tabletu, kde byly rozdíly a křížovky.
Potom jsme hledali a fotili QR kódy. Psali jsme to na papír, kde
byly otázky. Až jsme udělali všechny úkoly, tak nám paní dala
občerstvení. Byla to bageta, pití a jablko. Po svačině jsme šli do
3D kina. Na konci se vyhodnocovalo a přijel pro nás autobus.
Exkurze se mi líbila.
Miriam Veselá, 4. roč.

Exkurze v SPŠ-OA
Ráno v 8.15 začalo vyučování. V 8.20 přijel autobus a jeli
jsme do Uherského Brodu na exkurzi do SPŠ-OA. Rozdělili
jsme se do dvou týmů. Tým modrých měl 8 členů, červených 7.
Byly 3 stanoviště. Já, jako zástupce modrého týmu, musím říct,
že to bylo úžasné. Hráli jsme si s boffinem 300, x-boxem 360 na
dotykové televizi a dotykovém počítači. Taky jsme programovali
roboty a s infračervenou kamerou a šli jsme do 3D kina na film
Rexy. A jak jsme skončili, šli jsme do haly a tam jsme dostali
bagetu a jablko a banán a minerální vodu. Na konci bylo vyhodnocení soutěže. Tým modrých vyhrál první místo. A tak jsme jeli
domů na oběd.
Radana Ondrušková 4. roč.

Beseda s policií ČR
Ve středu 18. února 2015 jsme měli ve škole návštěvu. Přijela
k nám paní policistka z Uherského Hradiště. Vykládali jsme si o
chodcích a cyklistech. Bavili jsme se, po které straně má chodec
jít, když je na chodníku. Odpovídali jsme na různé otázky. Já
jsem odpovídal na docela hodně otázek. Ale nejvíc toho věděl
Adam Štěpáník. Určovali jsme dopravní značky. Hádali jsme,
jakou funkci má paní policistka. Buď pořádkovou, dopravní,
kriminální a nebo psovodní policistka. A byla pořádková policistka. Ještě jsme si říkali, jakou má mít povinnou výbavu kolo.
Před koncem besedy jsme měli soutěž o reflexní pásku. A tu
reflexní pásku vyhrál Adam. Pak jsme měli tu čest si vyzkoušet
pomůcky, které potřebují policisté. Ještě jsme dostali razítko na
ruku a na lístek, který nám paní policistka dala. Kdo chtěl tak si
mohl udělat otisk prstu.
Štěpán Surý, 3. ročník

v opravdovém silničním provozu. Po rozjížďkách se přesunuli
závodníci na skateboardové hřiště, aby předvedli, jak zvládají
kolo při překonávání různých překážek.
Jejich jízda byla bodovaná a také měřená stopkami. Když
všichni projeli danou trať, přešli zpět na dopravní hřiště a obě
skupiny se vystřídaly v činnostech.
Naše družstvo ve složení: Nikola Dudová, Jana Synčáková,
Emma Charvátová a Štěpán Surý získalo krásné 2. místo. Gratulujeme všem zúčastněným za úžasný úspěch a paní vychovatelce Daniele Kašpárkové za přípravu dětí na soutěž.
Mgr. Magdalena Kočicová

Požární ochrana očima dětí – vítězná práce:
Nezapomenutelné narozeniny
Jednoho dne v lese Smrkáči si zvířata naplánovala táborák.
Zvířátka se sešla u velké kupy dřeva. I svého krále pozvali, jak
se sluší a patří. Král ten táborák měl zahájit. Ten táborák uskutečnili proto, protože v ten den měl jejich král 100 let. A byl to
tchoř. Tchoři se dožívají až 400 let. A je to tu, král už se těšil,
jak zapálí táborák. A už se stalo. Ale nikdo si nevšiml, že chytla
suchá tráva. Přes tu trávu chytl jeden strom. Jenom jeden si toho
všiml, byl to brouk Ferda. Rychle to všem řekl a zavolal číslo
150. když zavolá 150, tak přivolá hasiče. Bobří hasiči rychle jeli
z bobří hasičské zbrojnice do lesa Smrkáče. Dorazili tam docela rychle. Hned nachystali hadice a hasili. Byl to těžký souboj.
Oheň se rychle šířil. Jednou vyhrál oheň a zase naopak. Jedna
ptačí rodinka uvízla v budce. Tak hasiči měli na pilno. A museli
rychle jít pro tu nebohou rodinu, protože tu budku už začaly
olizovat plameny. Ale hasiči ten boj zvládli a oheň uhasili. Jsou
to hrdinové, všichni děkovali Ferdovi a hlavně hasičům. A král
na ty svoje sté narozeniny v životě nezapomněl.
Štěpán Surý, 3. ročník

Exkurze do galerie Slováckého muzea

23. 3. 2015 jsme šli hned po plavání do muzea Jana Amose
Komenského. Byly tam další školy, které šly s námi. Psali jsme
citáty na kus papíru redis perem a inkoustem. Zažili jsme hořící
Lešno a sbírali jsme papírky, na kterých bylo něco napsané. Já
jsem si vybral 3x 1000 Kč, rodinné album a známky na dopisy.
Byla tma, no. Dostali jsme plakát Jana Amose Komenského a
odznak. Cestou do školy jsem si koupil párek v rohlíku. A potkal
jsem ve vlaku ségruJ.
Jirka Šašinka, 5. ročník

16. 11. 2015 jsme zavítali do Galerie Slováckého muzea
v Uherském Hradišti. Výstava nese název Kamarádi z knížek a
seznamuje s dílem známé české ilustrátorky Heleny Zmatlíkové. Její ilustrace jsme si připomněli i ve škole v letošním Týdnu
knihoven a také jsme se zapojili do soutěže knihovny v Bojkovicích „Ilustrace Heleny Zmatlíkové“, proto nás téma výstavy
zaujalo a rozhodli jsme se do Uherského Hradiště vydat. Žáci 4.
a 5. ročníku si prohlédli, jak vzniká ilustrace v knize, různé druhy obrázků, a měli radost, když objevili ilustraci, kterou znali ze
svých knih nebo z knížek ze školní knihovny. Potom se – v rámci
vlastivědy – vydali do ulic města prohlédnout si památky architektonické – domy, kostely, kašny a náměstí. 1., 2. a 3. ročník
zatím absolvovali doprovodný program v galerii – paní knihovnice měla připravené zajímavé povídání, jak Helena Zmatlíková
knížky ilustrovala, jakými technikami, jaké barvy používala, a
také o knížkách a pohádkách, které jsme na obrázcích viděli.
Děti potom četly z knih, které si s sebou přivezli z domu. Nakonec jsme si všichni zatleskali – my paní knihovnici za krásná
program a paní knihovnice našim žáčkům za hezké chování a
pozorné poslouchání. Domů jsme se vraceli plni hezkých dojmů
a zážitků.
Mgr. Helena Hofmannová

Okrsková dopravní soutěž školních družin

Záhorovské úspěchy

Ve středu 29. dubna 2015 se sešlo na dopravním hřišti 44
dětí z 11 školních družin z Uherského Brodu a okolí, aby poměřily své vědomosti a dovednosti z oblasti dopravní výchovy. Závodníci byli rozděleni do dvou skupin, aby soutěž probíhala bez
zbytečných prodlev. Zatímco první skupina odpovídala v malém testu na otázky týkající se pravidel chodce a cyklisty, druhá
skupina si vybírala jízdní kola přiměřené velikosti a zkoušela si
jízdu na nich. Na dodržování předpisů a respektování značek
dohlíželi dva strážníci městské policie, kteří též upozorňovali děti na jejich chyby a trpělivě jim vysvětlovali následky chyb

Také letos jsme se zapojili do dopravní soutěže vyhlášené
BESIPem – soutěž Mladých cyklistů. Už dlouhou dobu se naše
škola zabývá výukou dopravní výchovy, o čemž svědčí i letošní
krásné 2. místo, které vybojovali žáci 2. a 3. ročníku v soutěži
školních družin Uherskobrodska.
Po loňském úspěchu – 1. místo v okrskovém kole v Uherském Brodě a postup do krajského kola – jsme chtěli prvenství
obhájit. Nejprve bylo obtížné na naší malotřídní škole vybrat,
kdo nás bude reprezentovat, protože soutěže se může zúčastnit jen dvojice chlapců a dvojice dívek. Nakonec byli vybráni 3

Páťáci navštívili muzeum Jana Amose
Komenského

Záhorovice
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Den otevřených dveří 22.1.2015

Beseda s policií 18.2.2015

Výukový program v muzeu – Uh. Brod 22.4.2015
Velikonoční tvoření 26.3.2015

Hasičský poplach 26.6.2015
12

Záhorovice

páťáci a jedna čtvrťačka. Žáci se pod vedením paní vychovatelky
Daniely Kašpárkové začali připravovat: testy, dopravní značky,
křižovatky, jízda zručnosti, jízda na kole, poskytnutí první pomoci. Ráno, než začalo vyučování, odpoledne místo hry zase učení.
A pak nastal den D – 20. května 2015. Žáci: Radovan Kočica,
Jiří Šašinka, Zuzana Michalčíková /všichni 5. ročník a Miriam
Veselá 4. ročník spolu s paní vychovatelkou Danielou Kašpárkovou odjeli vlakem na dopravní hřiště v Uherském Brodě. A nám
ostatním ve škole nezbývalo, než jim držet palce.
Vše se zdařilo, jak jsme si naplánovali a prvenství bylo obhájenoJ
Naši žáci tak nechyběli 1. června v krajském kole, které se
tentokrát uskutečnilo ve Valašském Meziříčí. Umístili se na
krásném 4. místě a patří jim dík za reprezentaci naší školy.
Mgr. Magdalena Kočicová, ředitelka školy

Zdá se to nemožné, ale je to tak!!!
Již počtvrté za sebou se našim žákům z pátého ročníku podařilo zvítězit v republikové soutěži Hravě, žij zdravě.
Jsme opět Nejlepší třída Zlínského kraje!!
Umístili jsme se na
1. místě ve Zlínském kraji a
v republikovém souhrnu na
krásném 4. místě z 6 400 přihlášených žáků.

Dopravní výchova – Uh. Brod 22.4.2015

Gratulujeme paní učitelce
Mgr. Lence Kuchařové
a našim páťákům:
Sabině Kalousové
Radovanu Kočicovi
Zuzaně Michalčíkové
Josefu Ondruškovi
Pavlu Ondruškovi
Karlu Prachařovi
Jiřímu Šašinkovi
Michalu Ulkovi

Atletické závody školních družin 19.5.2015

Den Země 28.4.2015
Záhorovice
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Sbor dobrovolných hasičů
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů Záhorovice v roce 2015.
Letošní rok byl pro nás poklidnější. První akcí, na kterou
jsme se připravovali, byla okrsková soutěž v Šumicích a náš sbor
reprezentovalo družstvo mužů, které se umístilo na krásném 1.
místě.
V červnu jsme zorganizovali taneční zábavu s kapelou Premiér.
V září proběhla opět tradiční noční soutěž mladých hasičů v
požárním sportu, které se zúčastnilo celkem 25 družstev.
Další akcí, na kterou jsme se připravovali koncem listopadu,
byl 1. mikulášský jarmark s čerty Krampus.
Příprava probíhala intenzivně. Počet návštěvníků a ohlas nás
velmi překvapil, a proto se bude 2. ročník mikulášského jarmarku s čerty Krampus konat i v příštím roce, a to 26. listopadu
2016. Skupina čertů Krampus si zdejší atmosféru nemohla vynachválit, a to jen díky Vám, proto taky za Vámi rádi přijedou.
Tímto bych Vám rád poděkoval za podporu a už teď se můžete
těšit na akce, které budeme pro Vás organizovat i v příštím roce.

Dále bych chtěl zmínit činnost zásahové jednotky obce Záhorovice pod vedením velitele Alana Lysoňka. Členové jednotky se scházejí každý pátek v hasičské zbrojnici, kde probíhá
výcvik členů, údržba hasičské techniky a materiálu.
V letošním roce jednotka zorganizovala ukázku a nácvik
evakuace v základní škole. Na požádání obce zabezpečila zalévání betonové a travnaté plochy na školním hřišti, dále pomáhala při zabezpečení noční soutěže a 1. mikulášského jarmarku.
Zásahová jednotka v průběhu roku musela vyjet i k několika
požárům v obci, kdy se hasil travnatý porost u kolejí za svazarmem, na Losech za Čubíkovým a za bytovkou. Dále zahradní
domek za bytovkou a asi největší požár, co se likvidoval, byl
dům u Hamšíků na Zahradách.
Během těchto zásahů se naštěstí nikomu nic nestalo a uchránil se další majetek.
Závěrem bych chtěl poděkovat Obci Záhorovice a všem příznivcům za podporu a popřát nejen jim, ale i Vám všem do nového roku 2016 jen to nejlepší.
Libor Chytrý, starosta SDH Záhorovice

Noční soutěž SDH Záhorovice - září 2015

Cvičení a ukázka pro školu a školku

Cvičení a ukázka pro školy

Mikulášský jarmark
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Mikulášský jarmark
Záhorovice

Fotbal
V zimním období 2015 jsme sehráli dva přípravné zápasy. V
prvním prohráli s TJ Přečkovice 0:7, což bylo dáno nedostatečnou připraveností řady hráčů a především faktem, že podstatnou část utkání odehráli věkově mladší hráči, kteří s námi chodí
trénovat, a jejich výkonnost ještě není taková, aby náročnější
utkání zvládli. Po hříchu jim však starší a zkušenější hráči svým
přístupem vůbec nepomohli.
Druhé utkání již bylo o poznání vydařenější, když jsme po
boji s Luhačovicemi B prohráli 2:3 (mimochodem tento tým
skončil ve své skupině třetí třídy Zlínského okresu druhý).
Do jarní části nás posílili Pavel Krč (příchod z Nivnice) a
Jarek Urubčík (hostování z Bojkovic), Laďa Nášel (hostování
Sehradice).
Rozlosování jara postavilo před nás jasný úkol jen vyhrávat.
Začínali jsme doma s Pitínem, měli jet do Suché Lozi a pak
doma Starý Hrozenkov. Bohužel jsme začátek nezvládli a prohráli s Pitínem 1:3, i když herně bylo utkání spíše vyrovnané,
nicméně soupeř nám dal lekci z produktivity. Dále jsme měli
zajíždět do Suché Lozi, ale toto utkání bylo (naštěstí) odloženo.
Zápas s Hrozenkovem jsme opětovně nezvládli. Hosté představili nové hráče, kteří je kvalitativně pozvedli. V zápase jsme prohráli, pak srovnali a tlačili se dopředu, ale po zbytečném faulu
jsme z přímého kopu inkasovali.
Následoval zájezd do Popovic. Domácí fotbalisté se prezentují oku velmi lahodící technickou hrou a nás tak nečekalo nic
lehkého. V první půli byli domácí lepším týmem a po zásluze
se dostali do vedení. Ve druhé půlce jsme zpočátku hru více
vyrovnali a vyrovnali i skóre. Domácí nás pak přikovali k naší
šestnáctce, nicméně minutu před koncem se nám podařilo z ojedinělého protiútoku a standardní situace vsítit Ríšou Michalčíkem vítěznou branku.
Zápas v Uherském Brodě jsme měli podle předpokladů vyhrát. Ale nestalo se. Domácí vsítili jediný gól utkání velmi šťastně. My jsme neproměnili řadu šancí, což se pak přetavilo v křeč
a nebyli jsme schopni kloudné akce.

Záhorovice

Následoval zápas s Březovou myslící na postup. Měli jsme
rychlý nástup a vedli 2:0. Hosté pak poměrně šťastně srovnali
na 2:2. A krátce po přestávce vsítili i třetí branku. Navíc jsme
pak přišli o vyloučeného LaďuNášela. Přesto se nám podařilo
vyrovnat a po bojovném výkonu sehrát cenný bod.
Do Horního Němčí jsme jeli ve velmi okleštěné sestavě. Domácí byli po celý zápas jednoznačně lepší a na hřišti si dělali, co
chtěli. Tomu odpovídalo i konečné skóre 6:0 pro ně.
Prohrou v Horním Němčí jsme se dostali do pásma týmů bojujících o udržení. Potřebovali jsme proti Boršicím u Blatnice
zvítězit. Hostům již o nic nešlo, čemuž odpovídalo i jejich nasazení. My jsme zase se zvýšeným nasazením pálili stoprocentní
gólové šance jak na běžícím pásu. Nakonec jsme se dostali do
vedení po standardní situaci. Ve druhém poločase jsme pokračovali ve festivalu zahozených šancí a na konci přišel trest. Po
naprosto zbytečném faulu krátce před koncem zahrávali hosté
penaltu, po které srovnali.
Do zápasu na Strání jsme zajížděli s velkými obavami. Domácí B tým posílený o hráče z A týmu od začátku ukazoval,
kdo je pánem na hřišti. Naše obrana v čele s Víťou Struhelkou
statečně odolávala. Ve druhém poločase jsme se po ojedinělé
akci dostali do vedení. To byl pro domácí šok, který následně
umocnil mazácky proměněným samostatným únikem Dave
Ondrušek. To dostalo domácí fanoušky do varu a vyhecovalo
domácí tým ke zvýšení obrátek. Doslova nás uzamkli na naší polovině, ale až na snížení jsme jim nic nedovolili a cennou výhru
2:1 vybojovali.
Pokud byl zápas ve Strání z naší strany bojovný, další zápas
doma s Bánovem jsme bojovali maximálně sami se sebou. Hosté nás přehrávali, ale celkem naše obrana jakž takž odolávala.
Nakonec se hosté dostali do vedení po standardní situaci. Ve
druhém poločase nás do kolen dostala neubráněná standardka.
Ke konci se nám podařilo výsledek jen kosmeticky upravit.
Do zápasu v Komni jsme zajížděli již zachráněni. Domácí
stále hráli o body potřebné k definitivní záchraně. V prvním
poločase byla hra více méně vyrovnaná a odehrávala se mezi
šestnáctkami. Ve druhém poločase domácí nejprve zahrozili neproměněnou šancí a do vedení se dostali po standardní situaci.
Po chybě v rozehrávce jsme pak inkasovali druhou branku. Ve
snaze o vyrovnání jsme nastřelili břevno a snížili, ale k zisku
bodu či bodů již to nestačilo.
Poslední kolo nás zavedlo do Suché Lozi. Domácí již byli
odsouzeni k sestupu, přesto však chtěli poprvé na jaře vyhrát. V
prvním poločase byli o něco lepší a dostali se do dvou pološancí.
Vstřelili i branku, nicméně rozhodčí správně postřehli, že byla
dosažena úmyslně rukou.
Do druhého poločasu jsme nastoupili s odhodláním urvat tři
body. Hned v první minutě jsme skórovali a zanedlouho přidali druhou branku. Poté neproměnili několik šancí. Domácí se
pak dostali do zápasu po kontaktní brance (byť byla dosažena z
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offsidu). Naštěstí jsme pak přidali třetí gól a až do konce zápas
kontrolovali.
Celkově jsme skončili na devátém místě, což zhruba odpovídá naší výkonnosti. Šestkrát jsme vyhráli a šestkrát remizovali.
Bohužel desetkrát prohráli. Mrzí především prohra v Uherském
Brodě a remíza s Boršicemi.
Obranná fáze se oproti podzimu zhoršila, přesto však počtem inkasovaných branek bychom zaujali šesté místo. Horší je
však útočná fáze, kdy jsme vstřelili třetí nejnižší počet branek.

Okresní soutěž muži sk. B celkem po sezoně 2014 – 2015
(jaro)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bánov
Březová
H. Němčí
Strání B
Popovice
Pitín
Boršice u Bl.
Komňa
Záhorovice
Orel Uh. Brod
St. Hrozenkov
S. Loz

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

15
13
13
13
11
8
7
8
6
7
5
3

2
6
3
2
2
7
6
2
6
2
4
4

5
3
6
7
9
7
9
12
10
13
13
15

56 :27
58 :30
56 :30
55 :28
42 :33
36 :39
31 :36
36 :56
26 :34
31 :53
25 :52
22 :56

47
45
42
41
35
31
27
26
24
23
19
13

účast při zápasech a tréninkových jednotkách, což se projevilo
na konečném umístění.

Tabulka podzim 2015
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Klub
Březová
H. Němčí
O. Lhota
Boršice u Bl.
Pitín
Strání B
St. Hrozenkov
Žítková
Záhorovice
Přečkovice
Orel Uh. Brod
Komňa

Z
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

V
9
9
8
6
5
5
4
3
3
2
1
1

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

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

S
41:7
31:12
26:13
26:19
23:20
21:17
17:26
20:22
20:25
15:37
13:34
13:34

B
28
27
25
20
17
15
13
12
12
8
6
5

Podzimní část sezony jsme zahájili bez hráče Marka Surého,
což bylo velké oslabení, neboť na jaře patřil k důležitým hráčům. Kádr jsme doplnili o Patrika Vargu (přestup z Bojkovic) a
na hostování přišli mladí hráči z Újezdce u Luhačovic - Tomáš
Jančář a Adam Grác. V několika utkáních pomohl i Zdeněk
Hamšík, Marek Surý a Vladimír Nášel. V průběhu podzimu se
zranil brankář Vít Struhelka, kterého nahradil v bráně Viktor
Šabršula a nepříjemné zranění si přivodil taktéž Jiří Gřunděl.
Do kádru se měli začlenit i mladí hráči ze Záhorovic, což se
však zatím nepodařilo podle našich představ. Po celé přípravné
období a následnou podzimní část sezony nás provázela malá
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Rok 2015 začal pro SK Záhorovice tradičním průvodem
masek, který se konal v sobotu
14.2015 za nejhojnější účasti v
novodobé historii. Všem účastníkům patří velké díky.
V roce 2014 náš klub opět
zvítězil, v celorepublikové
soutěži Kopeme za fotbal –
Gambrinus a ve čtvrtek 28.5
2015 byla pro náš klub odměna
v podobě utkání proti hráčům
Synot ligy Sigmě Olomouc.
Po FC Slovácku tak naše vesnice přivítala další prvoligové
mužstvo! Sigma Olomouc k
nám přicestovala opět se všemi
hráči svého kádru. Naši chlapci
posílení o čtyři hráče z Bojkovic a Nezdenic sehráli úžasné
utkání, které skončilo výsledkem 18:7.
V sobotu 18.7 2015 se uskutečnily V. Pivní slavnosti pro
naše občany, kde vystoupil
Franta Uher, dechová hudba
Záhorovjané a kapela Sára
rock. Po celé odpoledne za
krásného počasíbyla čepovánapiva 11 pivovarů (21 vzorků).
21. - 23.8 2015 se uskutečnily tradiční Bartolomějské
hodové slavnosti. V pátek
vystoupila Sára rock, v sobotu účinkovala kapelaDarkil a
Street 69, neděle začala tradiční hodovou mší, losováním
tomboly a hody byly zakončeny skupinou Profil rock.
22.10. 2015 na hřišti v Lánech provedli ukázkovou tréninkovou jednotku v projektu
„ Kopeme za fotbal“ trenéři
ligového mužstva Baníku Ostrava. Tuto akci si všichni zúčastnění velmi užili.
V neposlední řadě musíme
vzpomenout, že byl založen
kroužek přípravky SK Záhorovice, ze kterého bychom chtěli
v roce 2016 založit po několika
letech opět mužstvo přípravky.
Těmto mladým následovníkům
záhorovské kopané se věnují
Richard Michalčík, Zdeněk
Kočí a Daniel Hřib. Zveme
tímto všechny další zájemce (i
děvčata), aby od jara 2016 přišli mezi mládež.
Závěrem bychom chtěli
poděkovat všem občanům a
fanouškům za podporu v roce
2015 a popřát příjemné prožití
svátků vánočních.
Za výbor SK Záhorovice
Miroslav Andrlík

Záhorovice

Současná problematika ve včelaření
Díky zprávám ve sdělovacích prostředcích se objevuje stále více informací o problematice
ve včelaření. Ve zpravodaji v roce 2014 jsem již informoval o tom, co nás nejvíce tíží. Na jaře
letošního roku se osud naplnil a náhle se všechno změnilo. I přes přísná veterinární nařízení
byl donesen mor včelího plodu do Šumic, ale i do dalších okolních obcí a katastr obcí Nezdenice, Záhorovice a Rudice se několikrát dostal do ochranného pásma. Nejhorší dopad však byl
z ochranného pásma Šumice a naši včelaři museli dát za nemalých finančních nákladů vyšetřit
včelstva na mor včelího plodu. Vyšetření v Nezdenicích a Záhorovicích bylo negativní, v Rudicích byl jeden nález, ale následné klinické veterinární vyšetření mor včelího plodu nepotvrdilo.
Jenom doufám, že kontrolní vyšetření v únoru 2016 dopadne také dobře. Díky finanční pomoci
našich obcí a zemědělských družstev se nám taktéž podařilo překonat finanční problém při
financování tohoto vyšetření a dalších nákladů.
Dalším problémem, který se objevil ve sdělovacích prostředcích, je kvalita medu. Mnohokrát jsem psal o blahodárném účinku včelího medu na zdraví člověka. Nyní však jsme stále
více informováni, že kvalita medu, který je k dostání v obchodních sítích, není dobrá. Honba
za ziskem vede k šizení medu a tento hlavní včelařský produkt se zařadil v hodnocení hned za
alkohol jako nejvíce pančovaný produkt v potravinářství.

Hlavní nekalosti ovlivňující kvalitu medu:
1) smíchávání medu s medem cizího původu – mnohdy neuvedeno na etiketě
2) doslazování medu sacharózou, kukuřičným sirupem a dalšími sladidly
3) přehřátí při výrobním zpracování k dosažení
delší tekutosti
4) přidávání barviv E150d – amoniak, karamel –
dříve melasa, nyní je méně dostupná
5) zavádějící používání označení „BIO“
6) prodej medu určeného pro cukrářské výrobky, který je běžně prodáván v Polsku, špatně značen
7) med obsahuje antibiotika a další zakázané
látky.
Jsou ještě rafinovanější způsoby šizení medu,
které běžný spotřebitel nemůže ani poznat. Řešením je nakupovat kvalitní med přímo u známého včelaře, tzv. „ze dvora“, kdy máte jistotu, že
nakupujete kvalitní a bezpečný med.
Kolínek Ludvík, předseda ZO ČSV Nezdenice, o. s.

Blahopřejeme
panu Jindřichu Pilátovi ml.
k udělení dvou certifikátů
za kvalitu medu.
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Myslivost v Záhorovicích
V dávných dobách si žádný z prostých občanů nemohl dovolit lovit lesní a polní zvěř. Obec od prvních písemných zmínek patřila pod světlovské panství a samozřejmě tomu náležela i celá honitba. Pořídit si zbraň neměli poddaní prostředků
a tresty za pytláctví se trestaly i smrtí. Samozřejmě, že se vyskytly případy pytláků,ale ti používali jen ok z drátů a podobné
prostředky. Teprve až koncem 19. století si někteří pytláci pořídili různé ládovačky. Vzpomínám, že i můj děd měl doma tři
pušky. Dvě pak věnoval panu učiteli Jaškovi do muzea. Jedna
byla ládovačka nabíjená zepředu, druhá ve tvaru čakanu, do
kterého se našroubovala pažba a odšroubovala špice. Rážeto
mělo 20 a požívaly se broky. Dále vlastnil i brokovou dvojku
Lancaster 16, kterou musel odevzdat v době okupace. Tyto
zbraně mu věnoval vrchní kuchmistr j. v. císaře France Josefa,
hrabě Bellegardy a děd je ovšem používal legálně, když působil jako šafář na statku Volenov.Vzpomínám, že děd vyprávěl
různé pytlácké příhody. Jednu z nich použil i vypravěč a spisovatel pan Zdeněk Galuška, který byl jeho známým. Je to ona
se zastřeleným divočákem a saních. Zakládá se skutečně na
pravdivé události, trochu upravené a potvrdil mně ji téžjeho
přítel, hajný František Bosák.
Celé toto pojednání jsem sepsal ze vzpomínek hajného
Františka Bosáka, mého děda a otce, přítele Josefa Ondrůška
a z různých archivních dokumentů.
Honitba v Záhorovicích o výměře 1083 hekterů se rozprostírá pod Bílými Karpaty a je ohraničena katastrálním územím
naší obce. Sousedí na západě z katastrem Nezdenic, na jihu
Bystřice a Komně, na východě s katastrem Bojkovic, na severu sahá až k Přečkovicím a Rudicím. Je tedy mezi povodím
řek Komenky, Olšavy a Kladenky. Prolínají se zde smíšené
lesy,hrázový porost, louky a polnosti. Nejvyšší kopec Valy je
vysoký 469 metrů nad mořem, nejnižší místo u soutoku Olšavy
s Kladenkou 230 m / n m. Jak již bylo napsáno v úvodu, myslivost byla od dávných jen dob záležitostí šlechty. První lovecký
řád byl vytvořen již ve 13. století za vlády Přemyslovců a honitba vsi Záhorovice byla ve vlastnictví pánů na Světlově. Po
získání občanských svobod v roce 1848 to v Záhorovicíchbylo
až v roce 1888. Šlechta totiž prosadila, aby se poddaní vykupovali dvanáctinásobkem ročních platů. Tak se na tento poplatek
muselo šetřit mnoho let. Honitba však stále zůstávala ve vlastnictví panství. V roce1906 koupil světlovské panství uherský
gróf AlladarKaratsony. Ten je za rok prodal polskému knížeti
JeržimuLubomierskému. Tento šlechtic se zachoval jako špatný hospodář. Nastaly nájezdy různých pánů a nehospodárné
vybíjení zvěře. Honitba na katastru Záhorovice byla zdevastována. Když se Záhorovským podařilo v roce 1906 odkoupit
část honitby, střelili pak na prvním honu jen jednoho zajíčka.
O toho se pak v hospodě pohádali a z ubohého zajíce nezbylo
nic. Honitba byla tehdy dána do podnájmu na jméno tehdejšího hostinského , pana Vincence Ondrůška,ve výměře 630 hekterů. Mezi členy můžeme číst, že jimi bylihostinský Vincenc
Ondrůšek, Martin Koudela, Josef Turza, Ferdinand Kašpárek,
František Buráň, Josef Bosák, Antonín Bosák, Jan Ondrůšek,
Leoš Foltýn, František Matějík, Vavřin Ondrůšek, Václav Ondrůšek, Jan Mareček a Vincenc Hamada. Po velkém rozhádání
na prvním honu byla činnost této společnosti poněkud utlumena. Do lesa pak chodili jen jednotlivci na čekanou. Ovšem
pořádali slavné bály, kdy se všichni setkali a dokonce i tančívali
při orchestrionu, který byl v hospodě před školou a žili velmi
společenským životem.
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Stalo se pak jedné bouřlivé noci v roce 1914, že kníže Lubomierský prohrál celé panství v kartách. Začala první světová
válka a kníže nastoupil jako generál na frontu.Panství i honitbu získala Pozemková banka v Praze. O nějaké formě myslivosti nemohla být ani řeč. V roce 1924 banka zbankrotovala
a zbytek panství získala v dražbě Hypoteční banka v Brně. V té
době byla provedena pozemková reforma a všechny pozemky
na Záhorovsku připadly obci. Z části si je zakoupili jednotliví
občané, zčásti družstvo singuralistů. V prvních letech po válce bylo velmi zle a nikdo si na myslivost ani nevzpomněl. Do
lesa chodili jenom pytláci. Zde musím poznamenat, že od dob
Marie Terezie byly lesy zpřístupněny ke sběru lesních plodů
i prostým lidem. Ovšem lesní pych byl vysoce trestným činem.
V roce 1926 znovu založilo 14 předních občanů Mysliveckou společnost v Záhorovicích.Ve stanovách této organizace
bylo především, že se jednotliví členové budou starat o přírodu jako celek a o ochranu zvěře. První akcí byla výroba krmelců a také starost o rozmnožení zvěře. Hlavním iniciátorem
byl hajný Šimoník, ale také nový hajný František Bosák, který
působil jako hospodář jednoty od jejího založení až do roku
1982. Mezi první členy patřili řezník František Koudela, Ondrůšek Ferdinand ( přezdívaný šmatlavý- divočák mu ve smrtelné křeči poranil nohu)Buráň František, mlynář Stanislav
Valíček,JosefTejzrč. 5 , JosefTejzr ( páleničář za vodou),Graja
Alois, Víceník Jindřich, Mandík František, Turza Josef, Čubík
František, Ondrůšek Alois (švec) Votýpka Jan a další. Po příchodu do Záhorovic, když se zrušil statek Volenov, se stal členem i můj děd František Mazáč a můj otec.
Zbraně v té době byly velmi různorodé. Bylo v provozu
i několik historických kousků, které myslivci získali nákupem
ze zrušené zámecké zbrojnice (nabíjených zepředu). Dále to
byly brokovnice, jednak jednoranné zadovky ale i několik dvojek s kohoutky značky Lancaster. Jedinou kulovnici vlastnil
pan Ferdinand Ondrůšek a to ruskou karabinu, kterou si přivezl jako legionářský důstojník z Ruska. Myslivci na sebe vzali
i povinnost dokrmovat v zimě zvěř. K tomu sloužilo několik
krmelců a zásypů pro bažanty, kteří sem byli dovezeni ve středověku z Kavkazu.
Jinak se zde po velkém vystřílení zvěře knížetem Lubomierskim a jeho kumpány začali znovurozmnožovat ve velkém
zajíci, divocí králíci, bažanti, srnci, velmi sporadicky se zatoulala divoká prasata a jeleni. Vyskytovala se zde ale velká hejna koroptví a také množství škodné a dravců. Do roku 1939
hospodařila jednota velmi dobře ale pak přišla okupace a s ní
zákaz myslivosti.
Všechny zbraně se musely odevzdat a byla ponechána jenom brokovnice hajnému Františku Bosákovi.
Do období první republiky spadá i pokus sjednotit myslivecké jednoty. V roce 1936 se založila společná jednota s Bojkovicemi. Toto spojení působilo jen do okupace, po válce se
sice obnovilo, ale pak bylo jen symbolické a nakonec z něj byla
založena okresní Myslivecká jednota v Uherském Brodě.
Brzy po druhé světové válce se podařilo činnost Myslivecké jednoty obnovit. Vedle starších členů vstoupili do organizace jak noví mladí, tak i starší členové. Není samozřejmě možné
jmenovat všechny, ale mladíci jako Milan a Zdeněk Čubíkovi, Miloslav Koudela, František Bosák ml., Vladimír Žila ml.,
bratři Jiří a Josef Ondrůškovi , AntonínHamšík, Josef Matějík
a další se přičinili, že kromě zvěře se myslivci začali zajímat
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také o sportovní stránku a to střelbu na asfaltové holuby. Je
sice pravda, že první pokus o sportovní střelbu začali tehdejší
mladíci již v době války a také tajně budovali u Modré vody
hliněný bunkr, ale skutečná střelba začala až po válce. Střílelo se směrem k Valům. K vybavení patřila vrhačka holubů na
dřevěné lafetě, která se dala otáčet na všechny strany. Další
střelnice byla vybudována na Valech, byl to betonový bunkr
pro dvě vrhačky holubů. Střílelo se tentokrát směrem k Modré
vodě. Brzy však přišli myslivci na to, že je od obce vzdálená
a tím méně přístupná. Další střelnice byla vybudována u nově
vzniklého rybníka a byl to opět hliněný bunkr pro jednu vrhačku. Když si členové JZD stěžovali, že střelba ruší krávy, padlo
rozhodnutí vybudovat střelnici novou. Pozemek na ni dal k dispozici člen jednoty, pan Jindřich Frola, který měl v Prnýchžlébkupostavenu chatu.
Jako první se začal stavit bunkr pro baterii, kde mělo být
umístěno 6 kovových vrhaček. To se stalo v roce 1953 a první
výkop pro bunkr provedl Milan Čubík spolu se mnou.( Můj
otec byl členem jednoty a klíče od chaty byly u nás.) Všichni členové jednoty se velmi ochotně chopili iniciativy. I když
se všechno dělalo ručně, bez techniky, byl bunkr velmi rychle
uveden do provozu. Ještě v prvním roce byl vybudován vedle
i malý hliněný bunkr pro jednu otočnou vrhačku. První střelecké závody se na nové střelnici konaly již v roce 1953 a v bunkru
byly umístěny 3 kovové vrhačky. Tyto se ještě spouštěly ručně.
Velká iniciativa tehdejších záhorovických mladíků přinesla první výsledky. Družstva z naší obce se začala umísťovat
i v celostátních soutěžích. Později se vybudovala ještě položka zajíc na průseku, ta se později zrušila a v roce 1970 vysoká věž. Baterie prošla mnoha vylepšeními. Vybudovala se zde
nová chata, když původní Frolova, kterou pan Jindřich věnoval společnosti, se přestěhovala na Sedlatou. Dále se zde vybudovalo přístřeší a posezení, také se přivedl elektrický proud
a vyvrtala studna. V budování pokračují členové i v dnešní
době. V současné době pořádají myslivci několik akcí na střelnici, z nich největšího věhlasu získal „ Memoriál Josefa Matějíka“ na počest svého člena, který zemřel v mladém věku.
Tato akce je známá a populární i mimo náš okres.Záhorovští
sportovní střelci získali mnoho cen jak v okresním, krajském
i celostátním měřítku. 15 let reprezentoval republiku Vladimír
Koudela. Miloslav Koudela nás reprezentoval jak v krajském
přeboru v desetiboji, tak i v celostátní soutěži. Další úspěšný
střelec v republikovém přeboru na baterii byl František Bosák
ml. V Krajském přeboru se umísťovali na předních místech
Jiří Ondrůšek, Vladimír Koudela (dolní konec), Milan Čubík,
jeho bratr Zdeněk, Leopold Janota a mnozí další. Častokrát
na naší střelnici trénoval i olympijský vítěz Josef Panáček.
Tato činnost úspěšně pokračuje díky mladým i v dnešní době
a například Miroslav Matějíkml.střílelza juniory v Brně. Byl
několikanásobným juniorským mistrem republiky a v současné době reprezentuje v KOMETĚ Brnonaši republiku v zahraničí. V posledních letech byla střelnice ve Žlébku značně
rozšířena a zmodernizována. Byl postaven přístřešek pro diváky, provedena přístavba a rekonstrukce chaty, rozvod vody
ze studny. Byly pořízeny automatické, elektronicky řízené
vrhačky s hlasovým vypouštěním asfaltových terčů a bylo vybudováno zastřešené střeliště. Dnes je naše střelnice jednou
z nejmodernějších na Moravě.
Vraťme se ale o několik let zpět do doby po druhé světové
válce. V roce 1951 se záhorovští přihlásili do celostátní akce
na vysazování muflonů do našich honiteb. Byli zde vysazeni
dva samci a 2 kozy a v prostoru Valy. Tato skupina se rychle
rozrostla, ovšem dnes cestuje i po sousedních honitbách. Již
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v roce 1956 měla 21 kusů. Později se toto stádo rozrostlo až
na 38 kusů. Nastal velký problém, protože se stádo drželo pospolu a začalo působit značné škody. Myslivci museli zaplatit
za tyto škody 28 000 Kč. Snížili tedy stav na 12 kusů. 10 z nich
bylo odchyceno a prodáno do Kynžvartu a několik bylo uloveno. Jejich trofeje získaly vysoké hodnocení i na mezinárodních
výstavách. 12 trofejí bylo oceněno zlatou medailí, 10 stříbrnou a 8 bronzovou.V roce 1956 postihla myslivce velká ztráta. Z 98% vyhynula populace divokých králíků myxomatozou,
která sem byla zavlečena z Francie. Brzy nato přišla pohroma
na zajíce v podobě z Tularemie. V důsledku velké zimy v roce
1963 vyhynulo až 80% vysoké zvěře. Doba po únoru 1948, kdy
se k moci dostali komunisté, nebyla pro myslivce velmi příhodná. Veškeré úlovky se musely odevzdávat povinně na dodávky
a jednota za ně dostávala jen symbolickou cenu. Pro myslivce
zůstalo jen velmi malé procento jako odměna pro honce a členy. Tak to zůstalo po dlouhé období. Další nepříjemností bylo,
že v důsledku ničení plevele a škůdců, ze strany JZD vyhynula
velká hejna koroptví,ale také mnoho bažantů. Jednotu však
stihla i další takříkajíc pohroma v podobě stranických čistek.
V padesátých letech muselo opustit řady myslivců několik politicky nespolehlivých členů. Mezi nimi v roce 1956 i můj otec.
Musel odevzdat tříranný automat a z jednoty byl vyloučen.
Další čistky proběhly v letech takzvané normalizace počátkem
let sedmdesátých.
Roku 1966 provedl úspěšné zkoušky na hospodáře Josef
Ondrůšek. Vté době byl odstřel králíků zdarma a v tom případě, když byl střelen králík v lese, dostal myslivec 1 Kčs náhrady.
Před výskytem různých nemocí se střílelo ročně velké množství
zajíců, bažantů, králíků, ale také množství škodné zvěře.
Rok 1974 byl velmi úspěšný na zvěř. Bylo střeleno 350 zajíců a 1065 bažantů. To již byli myslivci od povinných dodávek
osvobozeni. Výtěžek získala jednota. Kromě toho myslivci pořádali mimo střeleckých závodů i kulturní akce jako taneční
zábavy,plesy a zájezdy. Nelze pominout i brigádnickou činnost
pro obec, jednotu a JZD. Nedají se vůbec vyčíslit hodiny práce obětované při výrobě krmelců, zásypů, seníků a při krmení zvěře. Na hody v roce 1975 provedli naši myslivci výstavku
mysliveckých trofejí, která vzbudila velký zájem našich občanů.
V roce 1979 vzniklo spojením s Nezdenicemi sdružení
„Modrá voda“. Jeho předsedou se stal pan Jan Navrátil č. 124.
Toto působilo do roku 1985.
V současné době má jednota 25 členů. Od roku 1999 jí
předsedá ing. Josef Ondrůšek, původem ze Záhorovic č.269
bydlící v Bojkovicích. Hospodářem je Miroslav Matějík st.
Členové výboru jsou: MUDr. Marek Heča, Josef Krč, Jaromír Ondrušek, Jiří Ondrušek, Jiří Ondrušek st., Jindřich Pilát,
Jindřich Zetka,Miroslav Krč, Pavel Navrátil a David Slováček.
Myslivecká jednota má honitbu pronajatou od Honebního
společenství (sdružení vlastníků pozemků), jehož předsedou
je Josef Čičák. Hospodaření jednoty je řízeno ročními plány
chovu a lovu zvěře, které jsou schvalovány Honebním společenstvím a orgánem státní správy-odborem životního prostředí
krajského úřadu. Již několik let není v naší honitbě prováděn
lov bažantů a zajíců, protože tato zvěř, stejně jako jinde v naší
republice, je zde zastoupena v minimálních počtech. Příčinou
bylo v minulosti velké používání chemie, různé nemoci a v současné době zákaz lovu dravců, kteří tím, že se přemnožili, dovedou vyhubit nově se rodící populaci drobné zvěře. Chov
a lov je tak zaměřen na zvěř mufloní, dančí, srnčí a černou
zvěř, která je v současné době přemnožená.
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KOSTEL SV. PETRA A PAVLA V NEZDENICÍCH
– REKONSTRUKCE HAVARIJNÍHO STAVU STŘECHY
V roce 2013 byl proveden mykologický průzkum střešní
nosné konstrukce kostela sv. Petra a Pavla v Nezdenicích se
závěrem, že se jedná o havarijní stav. Následně byl zpracován
projekt na celkovou rekonstrukci kulturní památky s rozpočtem
téměř 2 miliony korun, byla vyřízena veškerá potřebná povolení k zahájení stavebních prací a provedeno výběrové řízení na
jejich dodavatele.
Vzhledem k tomu, že se jedná o finančně velmi náročnou
akci, rozhodla se ekonomická a pastorační rada rozdělit tuto do
několika etap. V roce 2014 se nepodařilo zajistit finanční prostředky a bylo proto rozhodnuto, že se rekonstrukce odloží. V
letošním roce byly získány finanční prostředky formou dotace
z Ministerstva kultury ČR, Arcibiskupství olomouckého a přispěly i obce Nedenice a Záhorovice. Za tímto účelem byla také
od 1.5. 2015 vyhlášena na dobu 3 let Veřejná sbírka prostřednictvím pokladniček umístěných na OÚ Nezdenice a Záhorovice. Zároveň byl zřízen i účet, na který je možno rovněž zasílat
finanční příspěvky. V měsíci říjnu 2015 byly finanční prostředky
ze sbírky vybrány na úhradu nákladů za letošní rok. Celkový obnos činil 76.000 Kč a to z pokladniček na OÚ Nezdenice 21.100
Kč a na OÚ Záhorovice 27.200 Kč, na účet bylo poukázáno
27.700 Kč. Tato Veřejná sbírka stále probíhá a příspěvky budou
využity na úhradu nákladů dalších etap rekonstrukce. Objem
nákladů na rekonstrukci v roce 2015 činíl 550.000 Kč.
1. etapa prací byla zahájena 4.7. 2015 dovozem lešení, které
bylo zapůjčeno z děkanátu Uherský Brod . Ukončení 1. etapy
bylo 14.11. 2015 odvozem lešení a úklidem okolí kostela.V důsledku složitosti a nepředvídatelných okolností trvala tato etapa
delší dobu než se předpokládalo, ale jsme rádi, že se podařilo
ji zdárně ukončit. A nyní již jenom doufáme, že se na další rok
podaří zajistit dostatek finančních prostředků, aby se mohlo pokračovat v započaté rekonstukci.
Využíváme možnosti touto cestou poděkovat firmě Teslice
Vsetín, která prováděla rekonstrukci. Poděkování patří Obci
Nezdenice za finanční příspěvek a zaměstnancům obce za zajištění odvozu a úklidu suti. Poděkování vyslovujeme Obci Záhorovice, Ministerstvu kultury ČR a Arcbiskupství olomouckému
za poskytnuté finanční příspěvky. Dále patří poděkování
všem občanům, kteří přispěli prostřednictvím sbírky nebo brigádnickou činnosti k uskutečnění
1. etapy rekonstrukce.
Je třeba poděkovat talé ekonomické a pastorační Radě farnosti a největší poděkování vyslovujeme panu
Ludvíku Dvořákovi
ze Záhorovic, který
prováděl stavební
dozor a každodenně
řešil nelehké úkoly
s velkou zodpovědností a obětavostí.

Před rekonstrukcí
Římskokatolická farnost Nezdenice se touto cestou dovoluje
obrátit na Vás, občany obcí Nezdenice a Záhorovice, s prosbou
o další pomoc.
Pokud Vám osud této kulturní památky není lhostejný a
rozhodnete se pomoci, můžete příspěvek zaslat na číslo účtu
269878780/0300 nebo předat do pokladničky umístěné na Obecním úřadu Nezdenice a Záhorovice, za což Vám předem děkujeme.
Dárcům můžeme na vyžádání vystavit potvrzení o daru pro
odpočet daně z příjmu.
Římskokatolická farnost Nezdenice

Po rekonstrukci

Milý Ježíšku!
Jsem moc hodný. Jsem Tomáš. Rád hraju na tabletě a ještě hraju fotbal. Snažím se být nejhodnější. Přál bych si LEGO NINJA, telefon, pistol, knížku. Děkuji Ti. Jen čtyři hračky si přeju. Když se
mi to nesplní, nevadí. Můžeš mi dát nějakou práci. Díky. Pošli mně zprávu. Brzy se Ti ozvu.
Dopis poslal Tomáš Chytrý.
Záhorovice
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Společenská kronika
Naši jubilanti
70 let

75 let

80 let

Idesová Vlasta
Andrlík Miroslav
Trundová Marie
Hamšík Jiří
Mareček Jan
Dvořák Josef
Hradská Milena
Šašinka Josef
Sedlářová Helena
Ondrušek Zdeněk
Lahutová Božena
Dvořák Ludvík
Dvořáková Božena
Ondrušek Petr
Andrlíková Milada
Chovancová Irena
Miličková Marie
Šašinka Josef
Prná Božena
Nováková Pavla
Ondrůšková Anežka
Kosynová Marie
Šašinková Marie

85 let

Bublíková Zdenka
Zemková Ludmila
Valíček Miloslav
Pavlíčková Jiřina

86 let

Jančařík Ludvík

87 let

Machala Jan

88 let

Hamšíková Františka
Prachařová Františka
Mazáčová Anna
Ondrušková Jaroslava

91 let

89 let

Mazáčová Miloslava

90 let

Miličková Milada
Ondrušková Jiřina

92 let

Jančářová Jarmila
Koudela Miloslav
Mastešová Helena
Gřunděl Felix
Mazáč Stanislav
Marček Josef

93 let

Zavadilík Rudolf

Odešli z našich řad
Naši noví občánci
Belha Václav
Kořenková Julie
Mahdal Robin
Pospíšilová Emma
Šašinka Jakub
Šimoníková Ema
Vidrmanová Adéla

Červinka Vladimír
Gřunděl Felix
Korvasová Emilie
Koudela Miloslav
Machala Bohumil
Mareček Ludvík
Prný Josef
Šašinková Jana
Šašinková Lidmila
Ševčík Antonín
Ševčíková Janka
Zachová Anna

Počet obyvatel k 30. 11. 2015

1068

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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Střípky 2015

Výstava ovoce

Novoroční koncert v kostele sv. Petra a Pavla v Nezdenicích

Osvobození obce - ohňostroj

Čerti z Vodňan

Čerti z Vodňan
Záhorovice
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Prváci

Dušan Novotný, Sebastian Michalčík, David Kočica, Linda Judasová, Lucie Hanáčková, Pavel Dvořák

Páťáci

Jiří Šašinka, Michal Ulek, Karel Prachař, Sabina Kalousová, Zuzana Michalčíková, Radovan Kočica

Ročník 1955

Jarmila Vaňková roz. Hamšíková, Jarmila Šabršulová roz. Miličková , Marie Šimoníková roz. Krčová, Marie
Nešporová roz. Ondrušková, Libuše Tesaříková roz. Tejzrová, Milada Josefíková roz. Žilová, Alena Blahůšková
roz. Veselá, Libuše Sedláčková roz. Veselá, Jiří Ondrušek, Alois Höckel, Josef Dostál, Petr Škovran, Jaroslav
Kašpárek, Jaromír Daněk, Oldřich Kratěna, Radek Šmigura
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