Prosinec 2016

ROČNÍK XXIII.

Přejeme Vám radostné a spokojené Vánoce
a jen to nejlepší v novém roce.

Fotoohlédnutí 2016

Fašank.

Fašank předávání práva.

Farní ples Nezdenice.

Dětský karneval.
Dětský karneval.

Fašankové právo.

Tříkrálové

koledován

í.

Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
vánoční čas opět klepe na dveře a s ním i tradice vydávání našeho zpravodaje, který Vám každoročně před nadcházejícími svátky
dodáme do Vašich domovů. Pokusíme se v něm slovem i ve fotografii přiblížit, co se letos v naší obci událo a co se podařilo vybudovat.
Vraťme se proto nyní do prvních měsíců končícího roku 2016 a začněme postupně rekapitulovat.
Digitalizace kabelové televize – tato byla realizována v měsíci dubnu a je prezentována částkou Kč 410.788,-. Jednalo se
o akci investičního charakteru spočívající ve výměně technologie na hlavní vysílací stanici. Každý nový provoz sebou přináší
určitá úskalí a chviličku trvá, než se vše podaří doladit, což platilo i v tomto případě. V počátku se vyskytovaly problémy s HD
programy, jejichž pozemní příjem byl velmi kolísavý, proto se
přešlo na příjem ze satelitu. Ráda bych také podotkla, že kvalita
signálu je často ovlivňována na přenosových trasách nepříznivým počasím a to nejen v naší oblasti. Dalším častým problémem je skutečnost, že při zapojení více televizorů v rámci jedné
domácnosti bývá chyba v připojení rozvodových kabelů, což má
za následek rovněž špatnou kvalitu vysílání.
Nákup pivních setů – za účelem dosažení lepší kultury posezení při venkovních akcích v areálu školního hřiště byly do
velkokapacitního stanu pořízeny pivní sety - 50 ks stolů a 100 ks
lavic - o celkové hodnotě Kč 129.000,-.
Nákup mobilního pódia – pro konání kulturních a společenských akcí ve vnitřních prostorách budovy na školním hřišti
bylo zakoupeno za částku Kč 105.045,- mobilní pódium, které je
možné z jednotlivých dílů dle potřeby stavebnicově sestavovat.
Sadové úpravy ve školní zahradě, na hřišti a předprostoru
ZŠ v obci Záhorovice – v průběhu roku došlo k realizaci výsadby
zeleně v okolí budovy základní školy a ve školní zahradě. Tato
byla z 80% uznatelných nákladů, tj. ve výši Kč 317.644,- financována z podpory poskytnuté Státním fondem životního prostředí
České republiky. Z vlastních zdrojů uhradila obec Kč 111.182,-.
Výsledkem projektu bylo vysazení 355 ks dřevin a 53 ks popínavých rostlin a hlavně bylo dosaženo hezčího vzhledu zmíněných
prostor.

Přeložení chodníku – v ulici Bánovská byl přeložen pro
chůzi již hodně nebezpečný panelový chodník a to za hodnotu
Kč 39.217,-.
Klimatizace – v budově obecního úřadu byla zabudována
klimatizace, která pomůže zpříjemnit v horkých letních měsících jak práci zaměstnanců úřadu, tak veškeré slavnostní obřady
konané v obřadní síni. Náklady spojené s touto akcí jsou prezentovány částkou Kč 157.181,-.
Mateřská škola – v rámci příspěvku, který je schvalován
v rozpočtu obce, byly mateřské škole přiděleny finanční prostředky na položení nové podlahové krytiny ve školní jídelně
a na schodišti mateřské školy, dále na výměnu osvětlení ve školní jídelně a na výmalbu schodišťových prostor. Všechny vyjmenované akce byly realizovány za částku Kč 168.542,-.
Zastřešení vstupu do školní jídelny a oprava přístupového
chodníku do mateřské školy – pro zvýšení bezpečnosti pohybu
dětí a žáků byl přeložen do zámkové dlažby přístupový chodník do mateřské školy a také bylo zcela zastřešeno schodiště,
po němž vchází žáci základní školy do školní jídelny. Toto bylo
zejména v zimních měsících velmi nebezpečné. Celkové náklady
oprav činily Kč 140.194,-.

Základní škola – v rámci příspěvku poskytnutého z rozpočtu
obce na provoz školy došlo k pořízení nových šatních skříněk,
k výměně okna včetně balkonových dveří s východem na terasu
přístavby budovy, k montáži žaluzií v počítačové učebně a k obložení WC, to vše za částku Kč 143.518,-.
Ohrazení kontejnerů na tříděný odpad – kontejnery na tříděný odpad umístěné u EKO hotelu byly ohrazeny dřevěným
oplocením, čímž se dosáhlo jednak hezkého vzhledu, ale také
zabránění jejich sjíždění na hlavní silnici při větrném počasí. Cílem bylo také zakrýt nepořádek, který kolem kontejnerů vzniká.
Výdaje na tuto akci činily Kč 87.700,-. V příštím roce bude pokračováno v ohrazování dalších stanovišť kontejnerů.
Oprava a rekonstrukce místních komunikací – od měsíce
února letošního roku bylo vyřizováno stavební povolení na rekonstrukci spojnice místní komunikace ulice Hlavní a Bánovská, které po všech potřebných vyjádřeních dotčených orgánů
nabylo právní moci až dne 5.9.2016. Zastupitelstvem obce bylo
rozhodnuto, že kromě rekonstrukce spojnice bude provedena
i oprava místní komunikace Lány. Na základě soutěže o veřejnou zakázku předložila nejnižší cenovou nabídku na realizaci
díla firma SILAMO Uherský Brod – celková hodnota díla činí
Kč 3,506.337,-, z toho investiční akce „Rekonstrukce spojnice
Hlavní a Bánovská ulice“ představuje částku Kč 1,020.774,Záhorovice
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a oprava místní komunikace v části Lány Kč 2,485.563,-. Rekonstrukcí spojnice ulice Hlavní a Bánovská dojde ke změně
provozu na provoz jednosměrný a to z důvodu, že šíře vozovky
neodpovídá požadované normě. Touto úpravou dojde rovněž ke
zvýšení bezpečnost provozu v tomto úseku.

Oprava účelových komunikací – vyfrézovaná asfaltová drť
z opravovaných místních komunikací byla využita k vyspravení
účelových komunikací. Náklady s touto akcí spojené činí Kč
72.520,-.
Chodníky Zahrady – na základě rozhodnutí zastupitelstva
obce měla být v letošním roce provedena rekonstrukce chodníků v části Zahrady a Nívky. Vzhledem k tomu, že pro vydání
stavebního povolení bylo zapotřebí souhlasu vlastníků pozemků, na nichž jsou tyto vybudovány, začali jsme majitele pozemků oslovovat se žádostí o podepsání souhlasu práva provedení
stavby s tím, že nejpozději do konce r. 2018 by obec pozemky
vykoupila. Bohužel se našli i takoví jedinci, kteří nám nechtěli
udělit souhlas s provedením stavby, čímž znemožnili podání žádosti o vydání stavebního povolení. Na základě vzniklé situace
rozhodlo Zastupitelstvo obce Záhorovice na svém jednání v měsíci říjnu, že započne pozemky vykupovat za cenu 95,- Kč/m², což
je cena odpovídající ceně obvyklé v naší obci za výkup pozemků
ostatní plocha - komunikace. V současné době je objednáno geodetické zaměření, kterým bude ověřen stav uvedený v katastru
nemovitostí a budou vytvořeny scházející geometrické plány. Na
toto naváže sepsání kupních smluv a jejich vklad do katastru

nemovitostí. Věříme, že se již nenajde nikdo, kdo by dobré věci
škodit chtěl a že se podaří opravy chodníků v příštím roce zahájit.
Nákup malotraktoru - na základě skutečnosti, že provoz
stávajícího traktorku je z hlediska oprav již hodně finančně náročný a opravy jsou stále častější, rozhodlo zastupitelstvo obce
o pořízení nového malotraktoru, jehož pořizovací hodnota činila Kč 654.930,-.
Vybavení prostor – v měsíci říjnu bylo ještě zakoupeno dalších 10 stolů a 30 židlí do nově zbudovaného areálu na školním
hřišti a byla rovněž zakoupeno 20 židlí do zasedací a obřadní
místnosti na obecním úřadě, vše za Kč 120.297,-.
Kromě výše uvedeného byly realizovány i další akce, které
nejsou tak finančně náročné, ale z důvodu údržby obecního majetku jsou nezbytné. Bylo například natřeno oplocení víceúčelového hřiště, provedeno podsetí trávníku na školním hřišti, vysazeny šeříky na Švehlíkovci, které vytvoří pěkné rozhraní před
neudržovaným sadem a samozřejmě spousta dalšího.
Jak se říká, nejen prací je člověk živ, proto se snaží obec vytvářet i podmínky pro rozvoj kulturního a společenského života.
V měsíci únoru byl uspořádán dětský karneval s bratry Chabičovskými a v závěru roku v rámci besedy s důchodci koncert
Veselé trojky. V měsíci září, kdy bylo ve venkovních prostorách
nového areálu sehráno divadelní představení s názvem „Normální debil“, se obec spolupodílela na jeho uskutečnění. Ze
strany obce jsou rovněž podporovány složky při pořádání akcí
v jejich režii. Na závěr bych chtěla moc poděkovat všem, kteří
přispěli k pořádání kulturních a společenských akcí, poděkovat
jim zejména za jejich obětavost a za ukrojení si spousty času
ze svého osobního volna. Děkuji rovněž těm, kteří se jakýmkoliv způsobem přičinili o zajištění chodu obce a všech akcí
pořádaných obcí.
Co se týká vize do nového roku, budeme pokračovat v dokončení započatého díla a v realizaci nových akcí, které jsou
součástí zpracovaného strategického plánu rozvoje naší obce
a po finanční stránce jsou i součástí rozpočtu obce na rok 2017.
Vážení a milí spoluobčané, přeji Vám požehnané a hřejivé svátky
vánoční prožité v kruhu svých nejbližších a v novém roce jen to dobré, pevné zdraví, lásku, štěstí, spokojenost aporozumění.
Jana Šašinková

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA ZLÍNSKÉHO KRAJE
VE DNECH 7. A 8. ŘÍJNA 2016 V NAŠÍ OBCI
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů
Počet voličů, který byly vydány úřední obálky
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem
Křesťanskáa demokratická unie – Československá strana lidová
Svobodní a Soukromníci
Ano 2011
Česká strana sociálně demokratická
Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)
Komunistická strana Čech a Moravy
Občanská demokratická strana
Starostové a nezávislí
Otevřený kraj
Úsvit – Národní Koalice
Moravané
Strana Práv Občanů
Top 09
Nezávislí
Koalice Republikánů Miroslava Sládka, Patriotů České republiky a HOZK
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894
321
321
317
Počet hlasů
55
49
48
41
31
30
26
15
7
4
3
3
2
2
1

Záhorovice

Děkujeme Vám, vážení spoluobčané,
za opětovné dosažení krásného umístění
v třídění odpadů za rok 2016.

POTŘEBUJETE POMOC
PRO NEMOCNÉHO ČLENA RODINY?
JSTE SOCIÁLNĚ SLABÁ RODINA
A NEVÍTE SI RADY?
POTŘEBUJETE DOUČOVÁNÍ PRO SVÉ DĚTI?
HROZÍ VÁM EXEKUCE?

OBRAŤTE SE NA CHARITU!
Oblastní charita Uherský Brod nabízí občanům kromě tradičních sociálních služeb (viz internetový odkaz níže) také služby, které provozuje a zajišťuje nad rámec zákona o sociálních
službách:
• Centrum potravinové a materiální pomoci - potravinová
a materiální pomoc pro sociálně slabé rodiny a jednotlivce, úhrada obědů pro děti, úhrada za pobyt v internátě,
školní pomůcky, oblečení, vybavení domácností, sbírková
činnost, Tříkrálová sbírka, humanitární činnost, atd.
• Domácí zdravotní péče - hradí zdravotní pojišťovny na
základě indikace od lékaře
• Domácí hospicová péče - pomáháme nevyléčitelně nemocným lidem kvalitně žít
• Dobrovolnictví – např. doučování dětí ze sociálně slabých
rodin, doprovázení, návštěvy klientů, předčítání, společná modlitba, povídání, tvoření a jiné formy aktivizace
• Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek – elektrické polohovací postele, antidekubitní matrace, invalidní vozíky, oxygenátory, dávkovač léků, injekční pumpa, enterální pumpa (dávkovač výživy), infuzní pumpa,
rolátory, toaletní židle, chodítka, atd.
• Převoz vozíčkářů speciálně upraveným vozidlem – zavezeme k lékaři, na úřady, apod.
• Kuchyň s jídelnou, dovoz stravy – obědy vaříme a dovážíme každý den, tzn. 365 dnů v roce
• Pedikúra – péče o nohy a o jejich zdraví, poskytují vyškolené pedikérky
• Poradenství v obcích - široké sociální poradenství poskytované v budově OÚ, vč. dluhového poradenství, poradíme, na co máte nárok, co se jak hradí, kam se obrátit
• Pomoc při mimořádných událostech – jsme součástí Integrovaného záchranného systému ZK
• Spolupráce s vysokými a středními školami – bezplatné
studijní a odborné praxe, stáže, exkurze, spolupráce při
řešení závěrečných prací (Bc., Mgr.)
• Zaměstnávání občanů na veřejně prospěšné práce – cílem je umožnit uchazečům o zaměstnání obtížně umístitelným na trhu práce pracovat v době, kdy nemohou najít
standardní práci
• Probační a mediační služba – nabízíme odsouzeným
možnost odpracovat si svůj trest, neboli vlastní aktivitou
odčinit své trestné jednání. Úspěšně vykonané obecně
prospěšné práce (OPP) přinášejí prospěch jak společnosti, tak odsouzenému, který v případě vykonaných
OPP pokračuje ve svém životě s „čistým štítem“
Podrobné informace o Oblastní charitě Uherský Brod:
http://www.uhbrod.charita.cz
Kontakt:
Ludmila Bartošová – vedoucí Charitního domu
tel. č. 724 651 259 ludmila.bartosova@uhbrod.charita.cz
Jarmila Kubáňová, DiS. – sociální pracovnice
tel. č. 739 547 626 jarmila.kubanova@uhbrod.charita.cz
tel. č. na zařízení: 724 651 341
Záhorovice
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Informace pro život.
Odborná rada prevence OSH okr. Uherské Hradiště
informace pro zopakování.

Vánoce bez požárů
I přes tento krásný čas bychom si měli uvědomit všechna rizika, která jsou s používáním otevřeného ohně doma spojená. Domovy jsou dnes doslova přeplněny vysoce hořlavými materiály. Koberce, čalounění, záclony – to vše je dnes vyrobeno z umělých vláken,
které snadno hoří. Požáry v bytech se vlivem blízkosti hořlavých materiálů rychle šíří a mohou způsobit značné materiální škody.

Pamatujte, že hořící svíčka je otevřený oheň a jako s takovým by se s ní mělo zacházet.
-

velkou pozornost věnujte už tomu, jaký adventní věnec vlastně kupujete.
správně vybírejte i svíčky na věnec.
zapálenou svíčku nelze položit kamkoli a na cokoli.
svíčka by měla být umístěna na stabilní nehořlavé podložce bránící přímému kontaktu hořící svíčky s podkladem (např.
chvojím adventního věnce).
riziko, že nám věnec vzplane, je velké.
svíčky umísťujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, rozhodně je nedávejte k oknům do průvanu, blízko záclon,
do těsné blízkosti sedaček či jiných textilií, ani na poličku nebo skříň, neboť oheň se rychle přenese na nábytek a zařízení
bytu.
rizikovým faktorem jsou i děti nebo zvířata, které mohou hořící svíčku převrhnout.
zapálené svíčky, ať již umístěné na adventních věncích nebo jinde, nesmíte nechat během jejich hoření bez dozoru.
zhasněte je vždy, když opouštíte domov nebo jdete spát.

Pokud přes všechna bezpečnostní opatření přece jen dojde k požáru, je třeba zachovat chladnou hlavu. Nezapomeňte, že lidské
zdraví je vždy cennější než majetek a rozhodně se nepokoušejte případný požár uhasit za každou cenu sami.
OSH Uherské Hradiště tel. 572 55 24 34 , www.osh-uh.net

Informace z Mateřské školy Záhorovice
Kolektiv zaměstnankyň
Bc. Ilona Matyášová – ředitelka
učitelky:
Naděžda Dvořáková
Jitka Ulková
Lenka Skovajsová
účetní:
ing. Iva Kunčarová
vedoucí ŠJ: Sylva Velecká
kuchařky:
Zdeňka Šašinková
Věra Jančářová
Lenka Podhradská (do 30. 6. 2016)
uklízečka:
Hana Kosynová
Telefony: MŠ – 572 69 10 02 email: mszahorovice@tiscali.cz
ŠJ – 572 69 10 92 www.ms-zahorovice.kvalitni.eu

Provoz a organizace mateřské školy
Provoz mateřské školy je od 6.30 hod – do 16.15 hod.
V loňském školním roce 2015/2016 navštěvovalo mateřskou
školu 49 dětí, v letošním školním roce 2016/2017 je zatím zapsáno 44 dětí a 2 děti ještě budou přijaty v průběhu školního roku .
Mateřská škola Záhorovice je dvoutřídní. V přízemí budovy
je oddělení Broučků, kde učí paní učitelky N. Dvořáková a J.
Ulková a toto oddělení navštěvují nejmladší děti. V prvním patře budovy je třída pro starší děti – Sluníčka, zde působí paní
učitelky I. Matyášová a L. Skovajsová.

Výchovně – vzdělávací práce s dětmi
Školní vzdělávací program s názvem ,,Rok plný objevování,
kreativity, radosti a veselí “ vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a navazuje na proměny
v přírodě v průběhu celého roku.
Mezi naše výchovné a vzdělávací priority patří vytváření
pohodového, podnětného, kreativního a radostného prostředí,
prožitkové učení, zájem o přírodu a vše živé formou objevování.
Dále jsou to komunikace, mezilidské vztahy, vstřícná spolupráce s rodiči, zdravý životní styl, příprava na vstup do základní školy a nabídka zajímavých aktivit – předplavecký výcvik, pro děti
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předškolního věku místo odpočinku na lehátku jsou to činnosti
(grafomotorika, Vv, Pv, rozvíjení pozornosti a soustředění formou her aj.), spaní v mateřské škole (na konci školního roku),
podzimní, velikonoční popř. předvánoční tvoření rodičů společně s dětmi ve školní jídelně mateřské školy, angličtina, exkurze,
kulturní akce, výlety.

Akce mateřské školy v minulém školním roce
1. září – pohádka ,,O Červené karkulce “ - na zahájení nového
školního roku (učitelky MŠ)
3. září – 3 pohádky ,,O kůzlátkách “, ,,O veliké řepě “, ,,Perníková chaloupka “(divadlo Janečkovi v MŠ)
1. října – odpolední setkání rodičů a dětí - soutěže a opékání
špekáčků na střelnici ve Žlébku
3. prosince – dopoledne besídka a nadílka Mikuláše, anděla
a čertů
– odpoledne společné předvánoční tvoření rodičů a dětí
ve školní jídelně
4. prosince – vystoupení čertíků (dětí) pro starší občany Záhorovic v multifunkční budově na školním hřišti
17. prosince – dopolední vánoční besídka a rozdávání dárků
v mateřské škole
19. prosince – vánoční zpívání a recitování u stromečku na školním hřišti
12. ledna – návštěva 1. třídy a všech prostor základní školy před
zápisem
17. února – karneval a soutěže v mateřské škole
2. února – začátek předplaveckého výcviku v Uh. Brodě
(1x týdně celé 2. pololetí)
21. března – jarní a velikonoční tvoření v mateřské škole
22. března – návštěva knihovny Fr. Kožíka v Uh. Brodě, galerie
na Panském domě a výstavy tvorby dětí na ZUŠ v Uh.
Brodě
31. března – návštěva a beseda v místní knihovně v Záhorovicích
28. dubna – Indiánské pohádky – divadlo Hvězdička – v MŠ,
(p. Horáková)
Záhorovice

5. května – odpolední besídky pro maminky a babičky ke Dni
matek
12. května – vyšetření očí dětí firmou Prima vizus z Prahy (jen
přihlášené děti)
19. května – 3 pohádky ,,Hrnečku vař “, ,,O zlaté rybce“,
,,O Smolíčkovi “ v MŠ (divadlo – Janečkovi)
25. května – účast na plavecké soutěži mateřských škol v Uh.
Brodě - ,,Žabka Žofka “
26. května – vystoupení kouzelníka v mateřské škole ke Dni dětí
2. června – výlet, soutěže a cesta za pokladem – Broučci na
střelnici ve Žlébku, Sluníčka na Modré vodě a myslivecké chatě
10. června – vystoupení a koncert žáků ZUŠ Bojkovice a hostů
na DK v Bojkovicích.

Předškoláci.

Pohoda v brouzdališti.

Návštěva ZPD.

Na Modré vodě.

Karneval v mateřské škole.

Divadlo.

Stavění sněhuláků.

Záhorovice
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17. června – výlet do Luhačovic - návštěva lázeňského domu Miramare s besedou, krmení divokých kačen a ryb, ochutnávání kyselek, návštěva galerie, zpívání u klavíru na
kolonádě
20. června – koncert a nábor dětí v ZUŠ v Bojkovicích
22. června – poslední volné plavání v aquaparku Delfín
v Uh. Brodě
23. června – rozloučení ,,předškoláčků “ s mateřskou školou
– program, slavnostní hostina za pomoci všech rodičů, diskotéka, noční pochod se svítilničkami obcí, ohňostroj, bílá paní a spaní v mateřské škole

Opravy
Naší snahou je z příspěvku zřizovatele, kterým je Obec Záhorovice, zvelebovat prostory mateřské školy.
Opravu a natření bazénku na školní zahradě nám zabezpečil
p. R. Kundrata.
V letní prázdniny se podařilo vyměnit stará a nefunkční světla ve školní jídelně za zářivky. Dále byly položeny nové podlahové krytiny z PVC ve školní jídelně, na schodišti a chodbě
v 1. patře budovy, u Broučků byl položen i nový koberec. Firma
pana Latináka nám vymalovala omyvatelné žluté sokly na chodbách a schodišti MŠ.
Natření zahradního domku se zhostil pan Konečný, barvu
nám poskytl pan Šimoník.

Různé
V letošním školním roce 2016/2017 se v naší školní jídelně
stravuje 42 žáků ZŠ včetně zaměstnanců ZŠ, 44 dětí MŠ včetně
zaměstnanců MŠ a jejich bývalých pedagogických pracovnic, které
jsou již ve starobním důchodu a ze zákona mají nárok obědy v naší
mateřské škole i nadále odebírat. Toto vaření spadá do hlavní činnosti mateřské školy a není na něj zapotřebí živnostenský list.
Co se týká vaření pro ostatní obyvatele Záhorovic – tzv. cizí
strávníky – je provozováno jako doplňková činnost na živnostenský list. Jelikož postupně stále ubývalo množství odebraných
obědů, stal se provoz této živnosti neekonomický a museli jsme
bohužel přistoupit k jejímu přerušení k datu 31. 12. 2016.
Takže od 1. 1. 2017 již nebude mateřská škola vařit pro cizí
strávníky!

Pro starší občany Záhorovic zajistí dovážku obědů Sociální
služba města Bojkovic, kde je možnost výběru ze tří druhů jídel
ve všední dny, v sobotu, neděli a ve svátky je v nabídce pouze
jeden druh. Kdo bude mít o tuto dovážku zájem, může se telefonicky přihlásit u sociální pracovnice paní Ireny Dubovské na
telefonním čísle 721 107 649, která po dohodě s Vámi přijede
sepsat smlouvu o dovozu obědů a sdělí Vám další podrobnosti.

Upozornění
Od ledna 2017 budou platby za stravné a úplatu v mateřské
škole vybírány již bezhotovostně přes bankovní účet. Konkrétní
informace a pokyny dostane každý zástupce dítěte individuálně
písemnou formou.
První platba za leden 2017 se uskuteční začátkem února dle
počtu skutečně odebraných jídel.

Poděkování
První poděkování patří zřizovateli mateřské školy za finanční podporu a tudíž možnost zvelebit prostředí školky.
Další poděkování patří předsedovi představenstva ZPD Nezdenice panu J. Čičákovi za finanční příspěvek k zakoupení hraček a her pro děti naší mateřské školy.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na zlepšení chodu naší školičky (drobné
opravy, stěhování nábytku, bezplatný převoz autobusem na kulturní představení, menší sponzorské dary, cukrovinky pro děti,
převzetí role Mikuláše, anděla a čerta na besídce, pomoci a zajištění chaty na střelnici a Modré vodě aj.) – jsou to:
pan M. Andrlík, M. Formánek, R. Huspenina, R. Šimoník,
P. Ščučinký, P. Slámečka, D. Slováček, J. Makyda, M. Mlčůch,
Zd. Krůžela, V. Šabršula, R. Valíček, p. Konečný a manželé
Neradovi, Pokorní a paní Vl. Salvetová, Žaková, D. Platzl – Slámečková, Zd. Zemková, N. Kočicová, J. Machalová, L. Šimoníková, M. Hrnčiříková, Kolaříková a Voglová.
Na závěr bych chtěla za děti a celý kolektiv naší mateřské školy
popřát všem občanům Záhorovic klidné a spokojené prožití vánočních svátků a do nového roku 2017 nejen hodně zdraví, ale i štěstí,
lásky a spokojenosti.
Bc. Ilona Matyášová – ředitelka MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Rok uplynul jako voda a my bilancujeme, co všechno se
v naší škole událo. Škola je malotřídní a od září ji navštěvuje
48 žáků. Učitelský kolektiv je stálý. I. třídu tvoří 11 prváčků a 7
čtvrťáků. Třídní učitelkou je Mgr. Božena Miličková. II. třída –
to je 7 druháků a 7 páťáků. Třídní učitelkou je Mgr. Radka Novotná. III. třída je samostatně, je v ní 15 třeťáků a třídní učitelkou je Mgr. Magdalena Kočicová. Dále na škole učí Mgr. Lenka
Kuchařová a Mgr. Helena Hofmannová. Ve školní družině se
o děti stará paní vychovatelka Daniela Kašpárková. Program
v družině je velmi pestrý, zaměřený zejména na ekologii a pobyt
v přírodě. Při družině mohou děti navštěvovat i kroužky, které paní vychovatelka vede. A to Tvořínek, kde se žáci učí různé zajímavé výtvarné techniky, a Zpívání s kytarou. Děti pak
vystupují při různých kulturních příležitostech. Při škole ještě
pracují kroužky: Angličtina pro nejmenší, Gymnastika, Hra na
flétnu, Počítačový kroužek a Florbal. Ten vede pan učitel Radim
Koudela. Škola se zapojila do projektu Pohár základních škol ve
florbalu. Vedeme naše žáky k tomu, že ani malá škola se nemusí
bát konkurence. Podporujeme děti ve všech oblastech. A také
úspěchy v soutěžích tomu odpovídají. V atletických soutěžích
v Uherském Brodě získala Emma Charvátová 2. místo, Vendula
Ščučinská 2. místo, Lucie Hanáčková 3. místo a Marek Žak 3.
místo. Ve výtvarné soutěži školních družin v Uherském Brodě
získala 2. místo Emma Charvátová. V dopravní soutěži školních
družin vyhrálo 3. místo družstvo ve složení Jakub Hamalčík,
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Vendula Ščučinská, Dominik Prachař a Emma Charvátová.
Během roku proběhly ve škole různé opravy, např. v počítačové třídě přibyly nové stoly a žaluzie pro zatemnění. Do tříd
byly zakoupeny barevné skříně na pomůcky pro učitele a skříňky
na cvičební úbory žáků. V přízemí jsou nové šatní skříně pro
žáky 1. – 3. ročníku. Mají vysouvací botník, aby si děti při obouvání mohly sednout na lavičku. Ve výtvarné třídě v podkroví byla
vyměněna poškozená dřevěná okna za nová plastová. Úpravou
prošly i toalety, které získaly nové veselejší a barevnější obklady.
Změnilo se i okolí školy, a to předzahrádka, která je nově osázená díky grantu, který získala obec.
O úklid školy se stará paní Jarmila Salvetová a paní Jitka
Šašinková.
Vzhledem k tomu, že nám není lhostejné, co se děje kolem nás, vedeme děti k ochraně životního prostření a k tomu
patří i naše zapojení do celorepublikové soutěže v Recyklohraní. Tam jsme odevzdali 169 kg baterií a 292 kg drobných
elektrospotřebičů. A také 2x ročně probíhá v obci sběr starého papíru, železa a elektrospotřebičů. V loňském školním roce
jsme odevzdali 2 640 kg papíru, 1260 kg železa a jiných kovů
a 860 kg elektrospotřebičů. Dokonce jsme se umístili na 1. místě
v okrese Uherské Hradiště ve sběru železa Za peníze získané
od Sběrných surovin jsme žákům uhradili autobus do Slovácké galerie v Uherském Hradišti na výstavu Heleny Zmatlíkové,
vstupné za besedu o Bedřichu Smetanovi a autobus do Kina
Záhorovice

Máj na filmové představení Kniha džunglí. Letošní říjnový sběr
byl obzvlášť zdařilý. Odevzdali jsme 1 300 kg elektrospotřebičů. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří naši školu
v těchto aktivitách podporují. Zejména panu Trundovi, který
přivezl několik set kilogramů elektrospotřebičů, a panu Václavu Kašpárkovi, který nám vždy vzorně připraví a nařeže kusy
železa. Jako odměnu bychom chtěli pro děti připravit zájezd na
divadelní představení do Zlína nebo návštěvu firmy Kovosteel
ve Starém Městě.
Děkujeme touto cestou všem rodičům, kteří si v dnešní
uspěchané době najdou čas a pomohou nám při akcích pro děti:
Martina Synčáková, Renata Ondrušková, Michaela Chytrá, Jarmila Žaková, Jitka Šašinková, Radek Charvát, Radka a David
Slováčkovi, Laďka Zemková, Lenka Trundová, Petra a Michal

Dudovi, Jana a Dušan Formánkovi. Jiní zase pomáhají sponzorským darem: manželé Kolaříkovi, Dana Platzl, Pavel Michalčík
nebo pomocnou rukou: Mgr. Marie Ondrušková, Radim Valíček, Radka a Alan Lysoňkovi, Petr Slámečka, Pavel Ščučinský,
Tereza Šašinková, Nikola Salvetová a Zdeňka Zemková (sazenice pro malé zahradníky). Poděkování příšluší zejména zřízovateli, který je našim hlavním partnerem a podporuje nás jak
po stránce finanční, tak i materiální. Velké děkuji patří našemu
kolektivu školy za skvělou spolupráci při plnění zadaných úkolů.
Dovolte mi, abych všem čtenářům zpravodaje i rodičům, popřála
za žáky a kolektiv zaměstnanců krásné Vánoce v rodinném kruhu
a vykročení pravou do nového roku 2017.
Mgr. Magdalena Kočicová, ředitelka školy

Výběr akcí základní školy:
Krajský Turnaj v SUDOKU
Každý rok pořádá ZŠ UNESCO Uherské Hradiště Turnaj
SUDOKU. Pro I. stupeň jsou dány 2 kategorie: A pro 2. a 3. ročník a B pro 4. a 5. ročník.
Letos 19. května 2016 bylo jubilejní 10. kolo. Naši školu reprezentovali: Emma Charvátová a Kateřina Kratěnová (obě 3.
roč.) a Marek Žak a Radana Ondrušková (oba 5. roč.) Zúčastnilo se ho 59 žáků z 15 škol zlínského kraje.
Žáci dostali 16 sudoku různých obtížností a strategii si zvolili
sami. Na vyluštění měli 45 minut. Když se některým podařilo
získat stejný počet bodů, šli na „rozstřel“, tzn., že dostali všichni
stejné sudoku a ten nejrychlejší vyhrál. Všichni se velmi snažili,
ale konkurence byla velká. A v ní uspěl Marek Žak, který v kategorii B získal krásné 3. místo.

G R A T U L U J E M E !!!

Na naší malotřídní záhorovské škole bývá každoročně problém vytvořit družstvo, které nás bude reprezentovat, protože
soutěže se může zúčastnit jen dvojice chlapců a dvojice dívek.
Nakonec byli vybráni 3 páťáci a jeden čtvrťák.
Po loňském úspěchu – 1. místo v okresním kole v Uherském
Brodě a postup do krajského kola – jsme se chtěli zase umístit na místech vítězů. Žáci se poctivě začali připravovat: testy,
dopravní značky, křižovatky, jízda zručnosti, jízda na kole, poskytnutí první pomoci. Ráno, než začalo vyučování, se scházeli
ve ŠD.
Z 11 zúčastněných škol jsme se umístili na 3. místě. Našim
žákům: Míši Novotné, Miriam Veselé, Marku Žakovi a Štěpánu
Surém patří velké poděkování za snahu a soutěživého ducha,
kterého v této soutěži prokázali.
Zapsala: Daniela Kašpárková

BAV
Pod touto zkratkou se ukrývá název Bojkovský atletický víceboj, kterého se 23. 5. 2016 zúčastnili žáci 5. ročníku z naší školy.

Dopravní soutěž Mladých cyklistů 2016
Také letos jsme se zapojili do okresní dopravní soutěže vyhlášené BESIPem – soutěž Mladých cyklistů. Už dlouhou dobu
se naše škola zabývá výukou dopravní výchovy, o čemž svědčí
i letošní 3. místo, které vybojovali žáci 2. a 3. ročníku v soutěži
školních družin Uherskobrodska.

Své síly změřili se žáky pátých tříd z Pitína, Komni a samozřejmě Bojkovic. Soutěžili chlapci a dívky zvlášť v těchto disciplínách – běh na 60 m, skok daleký s rozběhem, hod kriketovým
míčkem, běh na 400 m a opičí dráha. Všichni sice sportu neholdujeme stejně nadšeně, ale přesto nebyl nikdo, kdo by se chtěl
soutěžím vyhnout. A byli jsme i úspěšní, zabodoval výborný běžec Marek Žak, který získal 1. místo v běhu na 400 m s časem
1:17, 1. místo v běhu na 60 m s časem 9,18 a po sečtení všech
výsledků ze všech disciplín se stal i vítězem – králem BAVu. Blahopřejeme a ať to Markovi běhá i na 2. stupni!
Velký dík patří i ostatním páťákům, kteří sice odjeli domů
bez diplomů, ale strávili hezké sportovní dopoledne.
Zapsala: Mgr. Helena Hofmannová

Záhorovice
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KORUNOVACE Karla IV.
Letos si připomínáme 700. výročí
od narození Karla IV. Je to také učivo
ve vlastivědě pro 4. ročník. Domluvili
jsme se proto s páťáky, že pro naše spolužáky ze 4. ročníku připravíme dramatizaci
Korunovace Karla IV. Pro čtvrťáky to byla nová historická osobnost, o které se ve vlastivědě učí.
Páťáci k tomu přistoupili zodpovědně, text se v krátké době
naučili a připravili si spoustu rekvizit.

Pozvali jsme i třeťáky, pro které je vlastivěda neznámý předmět, ale další školní rok se s ní už setkají. Paní ředitelka dělala
vypravěče a paní učitelky představení zaznamenávali na fotoaparátu i videu, ať máme památku. Představení bylo velmi zdařilé. A co na to říkají čtvrťáci? Posuďte sami:

Jak to viděli čtvrťáci
Dnes 28. 4. 2016 si pro nás páťáci připravili vystoupení o korunovaci Karla IV. a jeho ženy Blanky. Viděli to i třeťáci.
První byl korunován Karel. Jako první dostal do ruky žezlo
a jablko, potom korunu a pak ještě dostal plášť. A ještě byl požehnán. Když usedl na trůn, tak hrála hudba. To samé se stalo
i s jeho ženou Blankou. Blanka poklekla a dostala požehnání.
Hned potom dostala korunu a při hudbě také usedla na trůn.
Moc se mi to líbilo.
Jana Synčáková
Karel IV. byl synem Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Při své korunovaci dostal jablko, žezlo a meč. Jeho otec
byl velice dobrý král, ale on byl ještě lepší, protože chtěl mír
a vyhýbal se válkám. Karel IV. nechal zhotovit svatováclavskou
korunu. Byl vynikající diplomat.
Simona Ondrušková
Ve čtvrtek nám páťáci předvedli divadlo o korunovaci Karla
IV. Jména: Wilda byl Karel IV., Marek Žak byl biskup, Míša Novotná byla pomocnice biskupa, Radana Ondrušková a Miriam
Veselá byly pomocnice princezny. Princezna byla Daniela Hrubčová. Pepa a Pavel Ondruškovi byli rádcové Karla IV. Dominik
Kříž byl rytíř. A paní ředitelka byla vypravěč. Adam Štěpáník
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Náš školní výlet: VIZOVICE
Dne 9. 6. 2016 jsme s nadšením vyrazili na výlet do Vizovic.
Nejprve jsme navštívili výrobnu čokolády Carletti, kterou v roce
1997 založily dvě sestry. Na místě jsme se rozdělili na 2 skupiny, které se po skončení jednoho programu vyměnily. První
část programu jsme absolvovali u temperovací vany, kde nám
jedna ze spolumajitelek čokoládovny vyprávěla a ukazovala, jak
se s čokoládou pracuje, co z ní lze všechno vyrobit apod. Samozřejmě nám také dala ochutnat jeden z výrobků, a to pralinky.
Druhá část programu byl interaktivní výklad o historii čokolády
a založení firmy. Během programu jsme mohli ochutnávat jednotlivé druhy čokolády, které firma zpracovává.
Dozvěděli jsme se, že další čokoládovny jsou také ve městech
Luhačovice a Kroměříž. Zde jsme si mohli nakoupit čokoládové
figurky, pralinky nebo ochutnat pravou horkou čokoládu.

Následovala návštěva Státního zámku Vizovice s výkladem.
Jeho prohlídka byla velmi zajímavá a zámecký park nám poskytl
útočiště si odpočinout a nasvačit se. Pak už nás přivítali v cukrárně v předzámčí. Tu si v roce 2005 otevřela druhá ze spolumajitelek čokoládovny Carletti. Dali jsme si zmrzlinu a nakoupili
čokoládové vítané domů.
Výlet byl jako vždy úžasný a my jsme se vraceli opět s novými
poznatky a zážitky.
Zapsala: Mgr. Lenka Kuchařová

Požární ochrana očima dětí – okresní kolo
Výtvarná část:
Vendula ŠČUČINSKÁ – 2. místo
Markéta SLÁMEČKOVÁ – 2. místo

Literární soutěž:
Markéta SLÁMEČKOVÁ – 2. místo

Hasiči
Hasiči jsou tady,
ví si se vším rady.
Vytáhnou si hadici,
hasí oheň hořící.
Jindy zase zakrátko,
zachrání ze stromu koťátko.
Když je velká bouračka,
auto se pomačká,
hasiči nůžkami odstřihnou střechu,
z auta zůstane hromádka plechu.
Hasiči jsou prostě skvělí,
letí jako rychlé střely.
Záhorovice

Šestý ročník ekologické soutěže
„Ekosoutěž“ je úspěšně za námi!

Soutěž ve sběru papíru, elektrozařízení, železa a kovů a dalších odpadů pokračovala již šestým kolem i ve školním roce
2015/2016. Letošního ročníku se zúčastnilo přes 30 základních
a mateřských škol z Uherskohradišťska a Uherskobrodska. Od
loňského září až téměř do konce školního roku žáci, rodiče
a pracovníci škol společnými silami sesbírali přes 360 tun papíru, 9 tun vysloužilých elektrospotřebičů a téměř 4 tuny železného a kovového odpadu.
Aby byl žebříček spravedlivý, zavedli jsme hodnocení také
podle toho, kolik škola vysbírala v přepočtu na jednoho žáka.
V kategorii celkového množství železa a kovů vyhrála Základní
škola Záhorovice s 970 kg tohoto materiálu.
Vítězové byli odměněni finančními prémiemi a  dostali také
dárky od naší firmy a dalších partnerů.

29.6.2016

Více na www.sbernesuroviny.cz.

HASIČI
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností našeho sboru v roce 2016.
Tento rok byl pro nás organizačně náročnější. Již v únoru
jsme za hezkého počasí uspořádali fašankový průvod obcí za
podpory mnoha masek. V březnu se uskutečnil první košt slivovice s kapelou DWB Original, na který se můžete těšit i v roce
2017 a to 18. března.
Poté jsme se zaměřili na přípravu hodových slavností, které
se konaly v srpnu. Tyto slavnosti zahájila v pátek kapela SÁRA.
V sobotu zahrála kapela KOSOVCI společně s DJ Petrem Uhříkem z rádia Zlín. V neděli ráno se uskutečnila slavnostní mše
svatá, byla vylosována hodová tombola a večer slavnosti ukončila diskotéka s DJ.

Mikulášský jarmark.
Záhorovice

První zářijový pátek proběhla již tradiční noční soutěž mladých hasičů v požárním sportu. Soutěže se zúčastnilo na 25 družstev mladých hasičů v kategorii mladší a starší žáci.
Poslední akcí tohoto roku byl v měsíci listopadu 2. Mikulášský jarmark s čerty KRAMPUS, kterým se u nás velmi líbilo
a také byl o ně velký zájem ze strany našich občanů a ostatních
návštěvníků , proto se 25. listopadu 2017 s nimi opět setkáme.
Jménem našeho sboru bych chtěl poděkovat Obci Záhorovice, všem sponzorům a příznivcům našeho spolku za podporu.
Dále všem členům SDH, kteří se podílejí na organizaci Jmenovaných akcí, za jejich obětavost a výdrž, zároveň přeji nejen jim
ale všem spoluobčanům do nového roku 2017 vše jen to nejlepší.
Starosta SDH Záhorovice
Libor Chytrý

Košt slivovice.
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Fotbal
Rok 2016 byl pro fotbal v Záhorovicích v mnoha ohledech
příznivý. Po 7 letech bylo do soutěží pořádných Okresním fotbalovým svazem v Uherském Hradišti přihlášeno družstvo přípravky. Muži po solidním jaru získali nejvíce bodů za celé své
účinkování v Okresní soutěži sk. B a opětovně se nám podařilo
užít si báječného zápasu v rámci projektu „Kopeme za fotbal“
s týmem 1. FC Slovácko. I když výsledek není důležitý a hráči
Slovácka zápas pojali v plážovém duchu a tempu, tak pro milovníky statistik uvádíme, že zápas skončil 5:3 pro hráče Slovácka.
Přece jenom se ukázalo, že kluci se Slovácka mají o něco více
natrénováno.

Neradostný podzim
Jak už to tak bývá, po hodech přichází půst. Nicméně,
že bude až tak dlouhý a podzim tak bodově a na branky v síti
soupeře hubený, to snad nečekal ani největší škarohlíd. Při rozdávání bodů a radosti soupeřům jsme překonali i legendárního
Jánošíka. Ten podle pověsti alespoň bral bohatým a dával chudým. My jsme však (až na malé výjimky) rozdávali body komukoli, kdo si o ně „řekl“. Ale pěkně po řadě.
Před začátkem nového ročníku 2016/2017 nastalo již téměř
tradiční minizemětřesení v kádru. Účinkování v našem mužstvu
ukončila z pracovních důvodů naše dlouholetá jistota v brance
Víťa Struhelka, dále jsme ze stejných důvodů přišli o Tomáše
Kročila a Zdeňka Hamšíka.
V kolonce příchodů si můžeme zaškrtnout návrat Davida
Ondruška a Jakuba Tomaštíka z hostování v Rudicích. Situaci
na brankářském postu jsme vyřešili angažováním brankáře Jaroslava Janíčka zkušeného z vyšších soutěží. V průběhu sezóny
do mužstva přišel Ladislav Pospíšil (hrával v Komni) a dále jsme
mužstvo omladili o Davida Pokorného a zkušeného hráče Michala Dudu (obnovení kariéry). V několika zápasech vypomohli
Radim Šust, Zdeněk Hamšík, Marek Surý .
Pauza mezi jarní částí 2016 a podzimní částí 2016 byla velmi krátká a nedávala příliš prostoru pro natrénování. Přičemž
s tréninkovou morálkou se mužstvo potýkalo po celý podzim.
Vinou pracovního vytížení, zranění a dalších důvodů se mužstvo
často na zápasy scházelo v 11 či 12 lidech. V současnosti jsou
v médiích často probírány potíže fotbalového týmu Sparta Praha, jenž má k dispozici jen asi 11 zdravých hráčů základního kádru a zbytek doplňuje juniory. Dočasný trenér Sparty Holoubek
prohlásil, že má alespoň jednoduché skládání sestavy. Prostě
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Březová
Havřice
Prakšice
Újezdec
Bánov
Pitín
Šumice
Vlčnov
Orel Uh. Brod
Záhorovice
Rudice
St. Hrozenkov

postaví ty, co jsou zdraví. Trenér A mužstva Záhorovic, Mira
Andrlík, to má mnohem složitější. Kolikrát ještě několik málo
hodin před začátkem utkání netušil, kolik hráčů (a koho) bude
mít vůbec k dispozici.
Stalo se tak v podstatě to, co se stát muselo. Celý podzim byl
z naší strany, až na malé výjimky, herně špatný až marný. Branek
jsme do soupeřových sítí nasázeli méně, než onoho pověstného
šafránu. První dva zápasy (Uh. Brod a Vlčnov B) jsme nepochopitelně (a nutno říci naprosto zbytečně) po velmi slabém výkonu
prohráli. Ve třetím kole na půdě mladého a silného celku Strání
B předvedl náš tým v čele s brankářem, takřka heroický výkon.
V notně okleštěné sestavě dlouho srdnatě vzdoroval a když už
to vypadalo, že bychom mohli sahat po bodu, tak nás klepli přes
prsty a domácí v závěru dvakrát udeřili.
Na hody jsme přivítali celek, který na jaře měl starosti se
záchranou, tradičního rivala z Přečkovic. Místo toho, abychom
potvrdili velmi dobrý výkon ze Strání, totálně jsme propadli
a naprosto nepochopitelně doma darovali body soupeři.
Do dalšího utkání, jímž bylo sousedské derby s Nezdenicemi,
jsme zajížděli s pochopitelnými obavami. Utkání neslo všechny
parametry derby vyhecované, bojovné, bez výraznější fotbalové
kvality, na jehož konci se bohužel radovali domácí po výhře 1:0.
V dalším zápase jsme hostili St. Hrozenkov a po bojovném
výkonu zvítězili. Bohužel hned další utkání v Hradčovicích
utnulo naše představy o zlepšující se formě a domácí nás převálcovali 4:0.
V domácím utkání s Pitínem, který je stejně namočený
v zóně sestupu jako my, jsme měli povinnost vyhrát. I přes řadu
šancí na obou stranách, více jsme jich těch vyložených asi měli
my, utkání skončilo remízou 2:2.
Zápas v Boršicích u Blatnice se nám hrubě nepovedl. Domácí od počátku na hřišti dominovali. I když jsme měli pasáže, kdy
jsme hru vyrovnali, výsledek byl pro nás možná až příliš krutý
(jak uznali i domácí hráči) 6:0 pro domácí.
V posledních dvou zápasech jsme dokázali urvat vždy alespoň bod. A to jak na horké půdě Žítkové, tak doma s velmi
silným mužstvem Horního Němčí.
Podzimní bilance není pro nás nijak lichotivá. V soutěži
máme nejméně bodů a vstřelili jsme nejméně branek. Nezbývá, než maximálně využít zimní přípravy a co nejlépe se připravit na jarní boje. „Výhodu je“, že máme všechny soupeře
hezky srovnané před sebou, a tak na ně dobře vidíme. Bodový
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Pivní slavnosti.

rozestup ve spodním patře tabulky není naštěstí nijak veliký
a dal by se při zodpovědném přístupu k tréninkům a utkáním
zlikvidovat.
Od sezóny 2017/2018 by mělo dojít ke zrušení současných
Základních tříd a ty by měly být sloučeny s okresními soutěžemi.
Nově by tak měly vzniknout tři skupiny nejnižší okresní soutěže.
Důvodem je malý počet týmů hrajících základní soutěže.

Přípravka
Mezi velmi pozitivní skutečnosti letošního roku můžeme
zcela jednoznačně zařadit přihlášení mužstva přípravek do
okresní soutěže skupiny C. Mužstvo je tvořeno dětmi ročníků
2006 až 2010 pod vedením odpovědného trenéra Ríši Michalčí-
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Družstvo
Nezdenice
Strání B
Boršice u Bl.
H. Němčí
Hradčovice
Žítková
Orel Uh. Brod
St. Hrozenkov
Pitín
Vlčnov B
Přečkovice
Záhorovice

Záp.
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

MUŽI
+
10
7
7
6
5
4
4
3
3
2
2
1

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

0
3
3
2
3
4
7
5
7
6
7
7

Skóre
48:10
23:15
24:21
37:19
30:23
28:26
27:34
18:25
21:26
23:31
17:42
8:32

Body
31
22
22
21
18
15
12
12
10
9
8
6
13

ka a asistenta Tomáše Chytrého. Za, za přispění obětavých rodičů se benjamínci učí základům řemesla zvaného fotbal. I když
výsledky nejsou v této kategorii evidovány a nejsou tím nejdůležitějším, mladí fotbalisté se více než zdatně činili. Po počátečním vzájemném otrkáváním a seznamováním se s atmosférou
prvních mistrovských utkání rychle shodili ostych a v mnoha
utkáních byli soupeřům, kteří již mají něco za sebou, více než
rovnocenným partnerem.
Do této kategorie bylo v soutěžním ročníku 2016/2017 přihlášeno v naší skupině 12 týmů. Naši benjamínci dvakrát zvítězili a třikrát remizovali, čímž v neoficiální tabulce obsadili
10.místo. Velké uznání zaslouží za tento výsledek všichni, jak
hráči v poli, tak brankářka.
Zimní období děti určitě využijí nejenom k zimním radovánkám, ale budou dále zábavnou formou rozvíjet své fotbalové dovednosti a třeba některé z nich uvidíme za několik let prohánět
se na zeleném trávníku v dresu mužů Záhorovic či v některém

z mužstev z vyšší soutěže. Nejdůležitější však je, aby je fotbal
stále bavil a byli do něj stále tak zapálení, jako jsou v současnosti.
Zveme všechny další zájemce z řád chlapců i děvčat, aby se
zapojili do kroužku kopané. Tréninky budou probíhat i v zimních měsících (hala Nezdenice).
V kulturní oblasti v letošním roce uspořádalo SK Záhorovice 1. ročník Gulášfestu, který se setkal s velkým ohlasem, v měsíci červnu byla uspořádána Rocková přehlídka Radegastfest ,
v níž účinkovaly regionální kapely, a v červenci proběhly tradiční Pivní slavnosti.
Velké díky patří všem pořadatelům. Děkujeme také občanům Záhorovic za hojnou účast při všech akcích, pořádaných
SK Záhorovice a přejeme příjemné prožití svátků vánočních
a do nového roku 2017 hodně zdraví, pracovních úspěchů
a osobní pohody.
Za SK Záhorovice Andrlík Miroslav a Igor Polanský

Dnes 9. prosince 2016 byli ve sportovní hale v Bojkovicích při příležitosti jejího 20. výročí otevření přijati významní
sportovi našeho regionu. Od současného ředitele Základní školy T.G.Masaryka Zdeňka Ogrodníka a starosty města Petra
Viceníka převzali diplom a brožurku s názvem

VÝZNAMNÍ SPORTOVCI BOJKOVSKA
Autorem publikace je emeritní ředitel základní školy Zdeněk Ogrodník.
Mezi dvacet šest „ borců“ zařadil i naše sportovce ze Záhorovic.
Milan Čubík ( muškaření – trenér), Libor Holík ( fotbalista), Lucie Koudelová ( atletka), Miroslav
Matějík st. (střelec- trap), Miroslav Matějík ( střelec- trap), Jiří Ondrušek ( atlet)
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Ochotnické divadlo v Záhorovicích
Historie divadla v Záhorovicích
začíná mnohem později, než se české divadlo objevilo ve velkých městech. Bylo to tím, že téměř neexistovaly žádné divadelní hry v českém
jazyce, ale také tím, že Záhorovice
byly poddanskou vsí panství Nový
Světlov až do roku 1848, kdy bylo
poddanství zrušeno a žádná kultura
do té doby pro obyčejné poddané
neexistovala. Po císařském patentu
však šlechta prosadila, že se poddaní museli vykupovat dvanáctinásobkem všech platů. Našim občanům
se to podařilo až v roce 1889. To již
působila v místě škola, jejíž učitelé se stali hlavními nositeli kultury. Jedinou kulturou pro poddané
bylo, že někteří naši občané hrávali
po roce 1803, kdy koupila Světlov
hraběnka Žofie z Haugwitzů, jako
muzikanti v její zámecké kapele. Je sice pravda, že občas se i na
vesnici tančilo na mlatech, když přišel do vsi nějaký potulný muzikant, ale o divadle neměli naši předkové ani potuchy.
První náznaky nějakých divadelních představení začal s žáky
školy nacvičovat řídící učitel Josef Kotek již koncem 19. století.
Byly to však jen jednotlivé scénky, které sám zinscenoval. Skutečnou divadelní hru nastudoval se svými žáky až řídící Emanuel
Mach. První to byla pohádka Krakonoš, kterou sehráli ve škole
1 prosince 1910. Další byla pohádka „ Sedm havranů“ a naši občané ji uviděli na paloučku v trati Hloží, nad dnešním domkem
Andrlíkových. To se stalo krátce před První světovou válkou. Po
dobu této nebylo na kulturu ani pomyšlení. Krátce po válce byla
založena dechová hudba a také vzniklo v Záhorovicích ochotnické divadlo. Hrávaly se nejdříve pohádky a pak i divadelní hry
českých autorů. Nejdříve to bylo v Hloží, některá představení
se uskutečnila v bývalé hospodě Dědkově, kterou tehdy vlastnil
pan Ondrůšek a nakonec divadelní scéna zakotvila v sále hospody u Víceníků.
Zde pan Víceník, velký obdivovatel ochotnického divadla,
vybudoval za přispění sokolů sál, šatnu pro herce a jeviště. Také
pořídili v Brně oponu s postavami slovanských bohatýrů podle
předlohy Mikoláše Alše, kulisy, kde na panelech byl zámecký
pokoj, na druhé straně vesnický, dále to byla náves, lesní mýtina
a skupina jednotlivých stromů a pařezů. Jeviště bylo osvětleno
svíčkami, které stály na rampě jeviště, po zavedení elektrické-

Záhorovice

ho proudu to byly žárovky a teprve mnohem později se pořídily
reflektory.
Do dnešní doby se již nezachovaly názvy prvních her ani
jména herců. Víme jen, že je režírovali místní učitelé - Emanuel Mach, Otakar Opletal a pak Vladimír Matěj. Počátkem
třicátých let nastal vlivem hospodářské krize určitý útlum, ale
brzy nato přišla éra slavných operet. Byly to „ U panského dvora“, „Na tý louce zelený“ a mnohé další. Zde zazářili Boženka
Víceníková-Tejzrová, Josef Mareček, Oldřich Foltýn, Josef Ondrušek-Ďurďák, Můj otec František Mazáč, Martin Machala,
Miloslava Ševčíková a její sestra Marie Zavadilíková, Marie
Matějíková- Ondrůšková a mnozí další. Dodnes je známá píseň
z operety „ U panského dvora“ , kterou bravurně zazpíval pan
Oldřich Foltýn, „Potůčku můj.“ V předválečném období se naši
ochotníci zaměřili na hry s protiválečnou tématikou. Nejúspěšnější hrou byla Matka od Karla Čapka. Roli matky ztvárnila Miloslava Ševčíková, jejího mrtvého manžela můj otec František
Mazáč a Toniho Josef Miča.
Brzy po osvobození se ochotnický soubor znovu pustil do
práce. Na repertoáru byly hlavně hry Ladislava Stroupežnického, Josefa Kajetána Tyla a také různé pohádky. Nesmím zapomenout ani na ty, bez nichž by divadlo nebylo. Maskérem byl
pan Oldřich Matějík, o osvětlení se staral pan Josef Tejzr a také
členové TJ. Sokol, kteří zajišťovali celkovou organizaci. Nejdůležitějším však byl tehdejší řídící pan Vladimír Matěj, který
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se ujal režie téměř všech her. Pak se objevili noví mladí herci.
Byli to Jiří Ondrušek, jeho bratr Josef, pan Rudolf Zavadilík,
Karel Krejčí, Felix Gřunděl, Oldřich Krč, Josef Kosina, František Kašpárek, Vlastimil Ondrůšek a mnozí další. Hrávalo se
na každé Vánoce a Velikonoce. Byla to od tehdejších herců, ale
i organizátorů nesmírná oběť. Brzy přibyli další zájemci o divadlo. Nelze vyjmenovat všechny hry ani všechny herce. Byla jich
celá řada. Snad vzpomínám jen na Tvrdohlavou ženu, kde hlavní úlohu hrála paní Marie Matějíková, jejího manžela Oldřich
Foltýn, komickou postavu Kuby Jiří Ondrušek a jeho milou Marie Zavadilíková. Zde zazářil i její manžel pan Rudolf Zavadilík
v roli Zlatohlava, dále Karel Krejčí a mnozí další. Velmi úspěšná
byla Paličova dcera, kde hlavní postavu vytvořila Marie Zavadilíková, jejího otce Jiří Ondrušek, ten však vystupoval téměř
ve všech hrách.
Konec padesátých let byl pro naše ochotnické divadlo velmi
úspěšný. Režie se ujal ing. Jan Grůna. Ten měl velký dar ve výběru jak inscenací, tak i herců. Kromě již zmíněných začali hrát
divadlo i Josef Matějík /kterému vymyslel přezdívku řídící Matěj, a to Robert/ jeho sestra Marie, dále to byli Marie Hamšíko-

vá, Josef Horák a také pozdější ředitel nemocnice v Uherském
Hradišti MUDr. Jaroslav Houfek, Marie Mazáčová a mnozí
další. V této době se hrály hry světových i našich dramatiků.
V jedné roli se vyskytl i pan Alois Ficek z Bojkovic. Namátkou
z tohoto úspěšného období jmenuji hry Skapinova šibalství, Sluha dvou pánů, Chudák manžel, Kubo, Noc na Karlštejně, Figarova svatba, Divá Bára a mnohé další. Po této úspěšné době se
ujala režie paní Františka Kašpárková.
Začalo se pohádkou O Sněhurce, pak následovaly hry sovětských dramatiků, z nichž nejúspěšnější byl Chirurg Platon
Grečet s Jiřím Ondruškem v hlavní roli. Všichni obdivovali, jak
krásně hrál na housle. Až později jsme se dověděli, že za něj
hrál učitel Vojta Ondrůšek. Následovala i Její pastorkyňa s Květou Ondrůškovou-Váňovou v hlavní roli.
Po tomto období se ochotnického divadla ujali mládežníci. Počátkem šedesátých let sehráli pohádku O Honzovi, v níž
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jsem hrál i já a to kouzelného dědečka. A objevili se noví mladí
herci a to Miluška Datinská-Prachařová, Jenda Tejzr, můj bratr
Oldřich, Vojtěška Plášková, její bratr Zdeněk a mnozí další. Pak
se mládežníkům podařilo nacvičit Dalskabáty hříšná ves s Karlem Krejčím v roli Trepifajsla a Marií Jakšíkovou-Ondruškovou
v roli Plajsnerky. Já jsem byl tehdy na vojně, kde jsem spolupracoval s tehdejším Krajinským divadlem v Trnavě.
Po mém návratu z vojny se sokolové pokusili sehrát Příliš
štědrý večer od Pavla Kohouta, ale tato hra se již neuskutečnila.
Pak se mládežníkům podařila sehrát Jiráskovu Kolébku v hlavní
roli s dcerou Jiřího Ondruška Jarmilou. Další hrou mládežníků
byly „ Tři bílé šípy“, kde jsem hrál roli hloupého indiána a Jenda Tejzr jeho chytrého bratra. Poté opět Sokoli zahráli velmi
úspěšnou operetu Sládci, v níž hlavní role ztvárnili Josef Kosina,
Miloslava Prachřová-Datinská, Zdena Kašpárková- Marečková,
Oldřich Foltýn, Jiří Ondrušek, Marie Prná a také já. Tato hra
byla zajímavá tím, že ji doprovázela živá hudba pod vedením
pana Jana Pavlackého. Vystoupili jsme s ní i v Uherském Brodě,
Nezdenicích a v Krhově.
Po této úspěšné inscenaci jsme se rozhodli zopakovat Tvrdohlavou ženu s Marií Hamšíkovou v hlavní roli. Režie se tehdy
ujal můj bývalý spolužák, herec divadla Bratří Mrštíků, pan Miloš Kročil. Po úspěšném provedení jsme sehráli Náměstíčko od
Johana Nepomuka Nestroje a poslední hrou byla Veselohra na
Mostě a Zvíkovský rarášek. Pak ještě s dětmi nacvičila Mája Nešporová- Ondrušková několik pohádek, z nich největší úspěch
měl Pasáček vepřů. Nelze vzpomenout názvy všech divadelních
her ani jména všech herců. Já se všem těm, na které jsem pozapomněl, upřímně omlouvám.
Tím historie ochotnického divadla v Záhorovicích končí.
Nevím, co bylo příčinou. Snad vysíláni televize nebo nezájem
účinkujících. Také jednou z příčin bylo, že scházel hlavní organizátor těchto akcí. V každém případě je to velká škoda. Nezbývá než poděkovat všem bývalým hercům, ale i organizátorům.
Chtěl bych také poděkovat Maje Nešporové-Ondruškové a její
matce za poskytnuté informace a fotografie, které nafotil pan
Karel Hudec.

Záhorovice

Obec Záhorovice
Vás srdečně zve na

NOVOROČNÍ SETKÁNÍ
dne 1.1.2017 v 16.00 hodin,
které se uskuteční

na školním hřišti.

V 16.30 hodin odstartujeme
vstup do nového roku krásným ohňostrojem.
Těšíme se na Vás.

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA V NEZDENICÍCH – KULTURNÍ PAMÁTKA
REKONSTRUKCE HAVARIJNÍHO STAVU STŘECHY – 2.ETAPA
V roce 2015 proběhla 1. etapa rekonstrukce střechy kostela.
Prováděla se při ní oprava východní části kostela – nad presbytářem, sakristií a části lodě kostela.
V roce 2016 – 2. etapa oprav zahrnovala část nad lodí kostela. V letošním roce
byly získány finanční prostředky formou dotace z Ministerstva kultury ČR, Arcibiskupství olomouckého a přispěly i obce
Záhorovice a Nezdenice. Za tímto účelem byla také od 1.5.2015
vyhlášena na dobu 3 let Veřejná sbírka prostřednictvím pokladniček umístěných na Obecním úřadě Nezdenice a Záhorovice.
Současně byl zřízen i účet, na který je možno rovněž zasílat finanční příspěvky. Pokladničky se koncem měsíce října otevírají
a výtěžek je použit na úhradu nákladů příslušného roku.

Výtěžek Veřejné sbírky v pokladničkách :
Nezdenice 2016 = 10.382 Kč
(celkem 31.587 Kč včetně roku 2015)
Záhorovice 2016 = 10.400 Kč
(celkem 37.600 Kč včetně roku 2015)
Na účtu : 2016 = 1.000 Kč
(celkem 28.700 Kč včetně roku 2015)
Tato Veřejná sbírka stále probíhá, příspěvky budou použity
na úhradu nákladů další etapy rekonstrukce.
Objem nákladů na rekonstrukci v roce 2016 činil 671.980 Kč.
2.etapa prací byla zahájena 2.7.2016 dovozem lešení, které bylo zapůjčeno z děkanátu Uherský Brod. Ukončení prací
2. etapy bylo 22.10.2016 odvozem lešení a úklidem okolí kostela.

Záhorovice

Doufáme, že se na příští rok podaří zajistit dostatek finančních prostředků, aby bylo možno
3. etapou tuto rekonstrukci úspěšně dokončit, ta bude činit
776.703 Kč.
Využíváme možnosti touto cestou poděkovat firmě Teslice
Vsetín, která prováděla rekonstrukci. Poděkování patří obci
Nezdenice za finanční příspěvek a zaměstnanci obce za zajištění
odvozu a úklidu suti. Další poděkování vyslovujeme obci Záhorovice, Ministerstvu kultury ČR a Arcibiskupství olomouckému
za poskytnuté finanční příspěvky. Další díky patří všem občanům, kteří přispěli prostřednictvím sbírky nebo brigádnickou
činností k uskutečnění 2. etapy rekonstrukce.
Je třeba také poděkovat ekonomické a pastorační radě farnosti, která celou akci zajišťuje.
Největší poděkování vyslovujeme panu Ludvíku Dvořákovi
ze Záhorovic, který prováděl stavební dozor a každodenně řešil
nelehké úkoly s velkou zodpovědností a obětavostí.
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 pokladniček umístěných na
Obecním úřadě Nezdenice a Záhorovice, za což Vám předem
děkujeme.
Dárcům můžeme na vyžádání vystavit potvrzení o daru pro
odpočet daně z příjmu.
Římskokatolická farnost Nezdenice
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Společenská kronika
Naši jubilanti 2016
70 let

Valíčková Naděžda
Hřibová Drahomíra
Svobodová Emilie
Marčík Ivan
Mazáčová Marie
Horáková Věra
Matějík Zdeněk
Mikulka Stanislav

75 let

Koudela František
Dvořáková Miroslava
Křížová Waltraud
Formánek František
Machalová Anna
Ondrušek Josef
Kolínková Marta
Mazáčová Anna
Matějíková Marie
Zetková Marie

80 let

Šašinka Karel
Viceníková Zdenka
Zetka Jindřich
Machala Alois
Trunda Jan

85 let

90 let

Hamšíková Milada
Škovran Petr
Ondrušek Jiří

Mazáčová Miloslava

91 let

86 let

Miličková Milada
Ondrušková Jiřina

Bublíková Zdenka
Zemková Ludmila
Valíček Miloslav
Pavlíčková Jiřina

92 let

Jančářová Jarmila
Mastešová Helena
Mazáč Stanislav

87 let

Jančařík Ludvík

93 let

88 let

Mareček Josef

Machala Jan

94 let

89 let

Zavadilík Rudolf

Hamšíková Františka
Prachařová Františka
Mazáčová Anna
Ondrušková Jaroslava

Odešli z našich řad

Naši noví občánci
Hamšíková Blažena
Hráček Jan
Chovancová Lucie
Machalová Johana
Pospíšil Vojtěch
Sedláčková Tereza
Zimčík Josef

Počet obyvatel k 30.11.2016

Hamšíková Františka
Machala Antonín
Ondrušková Anežka
Šašinka Jindřich
Škovran Petr
Tóthová Marta
Valíčková Miloslava
Zábranová Marie

1 086

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 Obec 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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Záhorovice

Fotoohlédnutí 2016

Čerti Krampus Vodňany.

Veselá trojka.

Divadelní představení.

Ročník 1946

Bezděková Vlasta / rozená Šabršulová, Braunerová Jitka / rozená Hrdinová, Kročilová
Anna / rozená Valíčková, Mazáčová Marie / rozená Prachařová, Martincová Vlasta / rozená Čejková, Pěgřímková Marie / rozená Ševečková, Svobodová Miloslava / rozená Zdráhalová, Šašinková Marie / rozená
Tejzrová, Zelená Anna / rozená Hamšíková, Alena Laniková / rozená Navrátilov, Matějík Zdeněk

Páťáci
Daniela Hrubčová
William Hřib
Kříž Dominik
Michaela Novotná
Josef Ondrušek
Pavel Ondrušek
Radana Ondrušková
Miriam Veselá
Marek Žak

Prváčci
Matyáš Charvát
Chytrý Samuel
Konečný Tobiáš
Platzl Rafael Gabriel
Prachařová Nicol
Salvet Libor
Slováček Radek
Šašinka Michal
Tlachová Terezie
Waclawik Vojtěch
Žak Vojtěch

