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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,

• Byla pořízena nová pojízdná sekačka a repasovaný malotraktor.

opět se k vám vracíme prostřednictvím obnoveného obecního zpravodaje, který bude vycházet
dvakrát do roka. Byla bych velmi ráda, kdybyste i vy
svými příspěvky obohatili obsah místního časopisu,
kde budete seznamováni s průběžným děním v obci,
s výsledky práce obecního zastupitelstva, s činností místních spolků a mateřské školy, se sportovními
a kulturními akcemi a dalším zajímavostmi.

• Ve spolupráci s MAS Střední Haná získala obec
peníze opět z operačního programu životního prostředí na nákup štěpkovače a sto domácích kompostérů, kde se obec podílela 10% spoluúčastí z celkové
hodnoty 303.000 Kč.

• Dále bylo zajištěno vyčištění koryta potoku
Troubka a vysvahování břehu, které zprostředkoval
správce toku Povodí Moravy.

S úctou Marcela Joklíková,
starostka obce

• V loňském roce proběhla revitalizace veřejného osvětlení v celé obci, jejíž součástí byla výměna
105 ks LED osvětlení, oprava výbavy sloupů a opraZastupitelstvo v novém složení pracuje již půl va dvou rozvaděčů. Cena díla se vyšplhala na částku
roku, ale je jistě třeba připomenout výsledky před- 798.980 Kč.
chozího zastupitelstva a vedení obce.
• Na konci předcházejícího volebního období
• Během předchozích čtyř let se podařilo dokon- bylo ještě zakoupeno 150 ks nových židlí do kulturčit akci Doplnění kanalizace, která se týkala obnovy ního domu v hodnotě 210.238 Kč.
dvou stok v Březí a Uličce, rekonstrukce čerpací staniDoufám, že i současné zastupitelstvo se bude poce a nového výtlaku. Celkové investice na akci činily
dílet na zvelebování naší obce a vzájemné spoluprá23.340.596 Kč, přičemž obec musela dofinancovat
ci s vedením obce a vámi občany.
4.668.000 Kč. Problém byl vyřešen úvěrovou smlou• Již teď je připravený projekt na rekonstrukci
vou, kterou splácíme ještě v současnosti, jinak byly
použity dotace z Ministerstva zemědělství a dotace a elektrifikaci místního hřbitova. Bohužel, prozatím
nebyl vyhlášen vhodný dotační titul, ve kterém by se
z krajského úřadu.
akce dala využít, ale snad se tato možnost naskytne
• Další problém se objevil s nefunkční elektrokonebo obec bude akci muset financovat pouze ze
telnou v budově obecního úřadu, která také vytápí
svého rozpočtu.
prostory mateřské školy. Proto se muselo okamžitě
• Již v měsíci srpnu se začne s rekonstrukcí zahrainvestovat do zřízení nové a úspornější plynové kody MŠ, kde peníze byly získány ze Státního fondu ŽP
telny v hodnotě přibližně 300.000 Kč.
a zřizovatel, tedy obec, bude dofinancovávat 10 %,
• Byla sjednána úprava smlouvy s firmou Biopas
tedy 67.488 Kč.
Kroměříž o bezúplatném vývozu velkoobjemového
• Dále se na měsíc srpen připravuje žádost v rámodpadu do výše 92.000 Kč.
ci Operačního programu ŽP na budování varovných
• Jelikož se rozhodlo o rekonstrukci Kulturního
a výstražných systémů ochrany, která spočívá hlavně
domu, bylo zapotřebí odblokovat budovu ze zástavv rekonstrukci místního rozhlasu.
ního práva, kde bylo dokonce obci vráceno téměř
Velmi si vážím spolupráce místních spolků, hlavně
140.000,- v rámci smluvní podpory ze státního fondu
sboru dobrovolných hasičů, mysliveckého sdružení
životního prostředí z dřívějších let.
a v neposlední řadě mateřské školy, kteří svoji aktivi• Proběhla rekonstrukce kulturního domu – střeštou pro vás a hlavně děti zpestřují venkovský život.
ní a obvodový plášť, výměna oken a dveří – celkové
Na závěr bych vám chtěla popřát krásný zbytek
finance 2.332.350 Kč, kde obec doplácela 1.307.335
léta
a školákům úspěšný start do nového školního
Kč a zbytek byl z dotace Operačního programu životroku.
ního prostředí.
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OBCI SVITLA NADĚJE NA PRODEJ BÝVALÝCH KASÁREN
bu registrovaného domova
pro
seniory.
Avšak ani na
zatím posledním konaném
zastupitelstvu
nás
investor
nepřesvědčil
o
reálném
uskutečnění
svého záměru.
Záležitost se odložila s tím, aby
nám investor poskytl záruky, že
zde opravdu bude stát domov pro
seniory,“ vysvětlila starostka Marcela Joklíková.
Zastupitelé mají strach, aby
případný investor objekt nepřestavěl například na ubytovnu pro
sociálně slabé
či nevyužil jako
úložiště
odpadu. Už teď
obec dvakrát
do roka objednává kontejner
a
pracovníci
objekt uklidí. V
loňském roce
například odklidili 40 kusů
Z objektů zůstaly jen obvodové zdi. Zbytek budov není
ani vidět, je zarostlý stromy a plevelem.
pneumatik.

Když Záříčí před několika lety
získalo do majetku obce bývalý
vojenský objekt za symbolickou
jednu korunu, nikdo si tenkrát
neuměl představit, jak to s budovami nakonec dopadne. Kasárna
jsou zarostená stromy a plevelem,
z mnoha budov zbyly jen obvodové zdi, střechu a další materiál
dávno rozebrali sběrači kovů a někteří lidé si z areálu udělali černou
skládku. Objekt je v dezolátním
stavu.
„Rádi bychom areál prodali. Za
ta léta se objevila spousta zájemců, ale když viděli, v jakém jsou kasárna stavu, dali od nabídky ruce
pryč. Nyní už druhým rokem vyjednáváme s jedním investorem,
který by kasárna rád využil na stav-

Záříčí také nemá peníze na to,
aby nechalo kasárna strhnout. „Je
to několika milionová záležitost
a takovou částkou v rozpočtu nedisponujeme,“ přiblížila nereálnost
nápadu starostka.
K této situaci přispělo i to, že
když obec objekt převzala, součástí smlouvy bylo, že jej nesmí
10 let využívat ke komerčním
účelům. Navíc nejsou ještě dořešeny veškeré záležitostí týkající se
pozemků. Záříčí totiž dosud není
vlastníkem všech parcel.
„Vše je na dobré cestě, už jsou
připraveny smlouvy se Státním
pozemkovým úřadem o převodu.
Do měsíce by měly být všechny
pozemky naše,“ řekla starostka.
text a foto: Jana Hlavinková

TRŽNÍ ŘÁD MÁ CHRÁNIT ZEJMÉNA SENIORY
Záříčí patří mezi obce, které
se rozhodly bojovat proti podomním prodejcům. Ti cílí zejména
na seniory, kteří bývají během
dne často sami doma a snaží se
je přesvědčit k nákupu produktů
či k uzavírání nových smluv na
dodávku plynu či elektřiny.
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“Lidé se nás poslední dobou
často ptali, proč také nemáme
při vjezdu do obce ceduli, že
jsme vydali tržní řád,” uvedla starostka Marcela Joklíková.
Aby obec mohla cedule pořídit, musel se napřed rozběhnout
určitý právní proces. Obec po

dohodě s právničkou Zlínského kraje sestavila tržní řád, ten
následně odsouhlasilo zastupitelstvo. Nová vyhláška musela
na úřední desce viset 30 dní,
kdyby k ní měl někdo výhrady.
Teprve poté nabyla platnost.
Avšak ani vydaný tržní řád

JSME SOUČÁSTÍ PŘÍRODY, KTEROU POZNÁVÁME VŠEMI SMYSLY
Tak se jmenuje nový projekt,
díky němuž v areálu mateřské školy vznikne nová přírodní zahrada.
Ministerstvo životního prostředí
vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR
65. výzvu pro podávání žádostí
o poskytnutí podpory v rámci
Operačního programu Životního
prostředí – prioritní osa 7. Doba
na podávání žádostí byla pouze
1 měsíc, přesto se mi se souhlasem zřizovatele podařilo i v takto
krátké době vymyslet, nakreslit
a sepsat projekt včetně žádosti
v elektronické podobě.
Ministerstvo projekt schválilo
bez výhrad, nic z projektu nevyloučilo a schválilo nám dotaci celou – v námi požadované
výši, kdy celkové a uznatelné
náklady projektu dosáhly částky
674 872 Kč. Z toho:
- dotace z Evropských strukturálních fondů 573 641 Kč
nemusí obyvatele před
neohlášenými prodejci úplně
chránit. Zkušenosti starostů
z okolních obcí jsou takové,
že se prodejci schovávají za
to, že vlastně nic neprodávají,
pouze dělají průzkum trhu.
Jedinou účinnou ochranou je
neotevírat neohlášeným návštěvám a vždy se raději přes
okno zeptat, kdo to je. Pokud
to jsou prodejci, je nejlepší
slušně odmítnout, zbytečně
se s nimi nepouštět do konverzace a nahlásit je na obecním úřadě.
text: Jana Hlavinková

- dotace ze státního rozpočtu
33 743 Kč
- doplatek z vlastních zdrojů
67 488 Kč
Dalším krokem po schválení
dotace bylo navázání spolupráce
s firmou Atregia, která následně
zpracovala projektovou dokumentaci a zaštiťuje projekt po
legislativní stránce a s JUDr. P.
Navrátilem, který nám pomáhal
s výběrovým řízením. Jednalo
se o veřejnou zakázku malého
rozsahu na služby, zadávanou
v rámci zásad stanovených ust. §6
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
a pravidel OPŽP. Hodnotící komise
stanovila firmu A+K Michael Alex
jako zhotovitele zakázky. Vlastní
realizace probíhá od 3. 8. 2015 do
30. 9. 2015 tak, aby projekt včetně
profinancování a hodnocení byl
ukončen k 31. 12. 2015.
Nová přírodní školní zahrada by
měla být pro děti bezpečná, plně
odpovídající svému určení a hlavně podnětná. V rámci realizace
bude provedena příprava území,
řezy stromů, odstranění zpevněných ploch z dlažby, odstranění

drnů pod novými herními prvky
a záhony, vykopání starých pařezů, umístění nových herních
a interaktivně vzdělávacích prvků,
nový trávník, výsadba nových bylinkových a květinových záhonů,
vinné révy, ovocných a okrasných
keřů. Protože se jedná o dokonalou přírodní zahradu, bude mezi
její nové prvky patřit například
jezírko na dešťovou vodu, krmítko
s berličkou a pítko pro ptáky, tunel
a chýše z proutí, hmatový chodníček a chodníček se stopami zvěře,
ohniště z klád, naučná stezka, pergola s dřevěnými sety pro výuku či
kompostéry.
Ještě je před námi spousta
práce, ale na jejím konci nás čeká
nová krásná zahrada, na kterou se
všichni v mateřské školce už moc
těšíme. Ráda bych na tomto místě poděkovala všem, kdo mě v přípravné fázi podpořili a drželi palce. Velký dík patří i paní starostce,
která projekt schvaluje, podporuje
a pomáhá, kde je třeba.
				
text: Jiřina Červinková,
ředitelka MŠ
foto: Jana Hlavinková

Stávající prostor nenabízí dětem dostatečné vyžití. Mohou jej využívat
pouze k jízdě na koloběžce nebo při rozcvičce.

3

srpen | 2015

srpen | 2015

PROJEKT ELEKTRIFIKACE HŘBITOVA JE HOTOVÝ
Zastupitelé mají hotový projekt,
který ale prozatím leží v šuplíku.
Čekají totiž na vypsání vhodného
dotačního titulu, aby jej mohli
financovat pomocí evropských
nebo státních dotací.
“Projekt se týká elektrifikace
hřbitova, přístupová cesta ani okolí hřbitova není osvětleno. Projekt
je dokončen, dokonce bylo vydáno i územní rozhodnutí. Pokud
nebude vyhlášen vhodný dotační
titul, budeme akci financovat ze
svých zdrojů, buď příští rok, nebo
v roce 2017,” popsala plány obce
starostka Marcela Joklíková.
Na hřbitově je i malinká obřadní
místnost, která se ale kvůli absenci
elektřiny nepoužívá a slouží jako
sklad. Po zrealizování projektu se

toři velmi vděčni.
Dokonce akce přilákala spoustu místních i přespolních diváků,
kteří i v chladném počasí dokázali
plavce podpořit, rozehřát je a povzbudit k vynikajícím výkonům.
Závod obohatil události v naší
obci a jsem velmi ráda, že jsme
i my mohli akci takového významu podpořit.
text a foto: Marcela Joklíková

Jediní dva odvážlivci ze Záříčí: Michal Pospíšil a Petr Ramiš.

bude osvětlení využívat zejména pořídila novou pumpu, stávající už
v zimních měsících, kdy je brzy byla zchátralá.
tma a v čase památky zesnulých.
Celá akce je rozpočtovaná na
V projektu se počítá i s úpravou částku 2 miliony korun.
chodníčků na hřbitově, které se
zvlnily důsledkem růstu kořenů
text a foto: Jana Hlavinková
stromů. Obec prozatím na hřbitov

ZÁŘÍČÍ HOSTILO MISTRY SVĚTA V ZIMNÍM PLAVÁNÍ
V sobotu 28. 3. 2015 se na záříčském Pískáči konal 15. ročník
otužileckého Vítání jara na Hané
– předposlední závod Českého
poháru v zimním plavání. Akce

byla pořádána oddílem dálkového
a zimního plavání TJ Haná Prostějov ve spolupráci s SDH Záříčí
a obcí Záříčí. Hlavním organizátorům se velmi líbila naše vodní plo-

Mezi otužilci byli lidé všech věkových kategorií.
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cha a její celkové okolí a vhodné
zázemí místního kulturního domu.
Proto vedení obce souhlasilo
s uspořádáním této málo rozšířené sportovní disciplíny v naší obci.
Očekával se příjezd spousty
významných plavců, mistrů světa
v zimním plavání, olympioniků,
přemožitelů kanálu La-Manche,
kteří skutečně Záříčí poctili svojí
přítomností .
Pro veřejnost byla připravena
trať na 100 metrů, které neodolali Michal Pospíšil a Petr Ramiš
a s přehledem tuto vzdálenost
zvládli při teplotě vody 8,5 °C
a vzduchu 7 °C.
O technické zázemí, jako bylo
ozvučení a malé občerstvení, se
postarali místní hasiči, kterým byli
všichni závodníci a organizá-

Nejstarší účastník zimního plavání.

Mezi otužilými plavci se našly i ženy.

NECHCEME, ABY ŠTĚRK VOZILI PŘES OBEC, PROTESTUJÍ MÍSTNÍ
Záležitost, která se táhne už půl
roku, vygradovala na posledním
zasedání zastupitelstva. Asi padesát místních totiž protestovalo,
aby se vytěžený štěrk z louky Hejtman vozil nákladními auty přes
obec.
„Kauza začala tím, že majitel pozemků v katastru Chropyně chce
na louce Hejtman těžit štěrk. Jeho
pozemky neleží v katastru naší
obce, ani s nimi přímo nesousedí.
Chropyně řekla, že těžbu povolí,
ale pod podmínkou, že kamiony
nebudou jezdit přes město,“ vy-

světlila starostka.
Majitel pozemku proto začal
hledat jinou vhodnou trasu a ta
vede právě přes Záříčí směrem na
Přerov. Obec ale nemůže majiteli
pozemku zakázat, aby dopravu
vedl přes vesnici. Silnice totiž obci
nepatří, je státní.
„Měla jsem s majitelem schůzku a je ochoten jednat o frekvenci projíždění tater obcí. Také mě
ujistil, že se jedná o těžbu malého
rozsahu,“ dodala starostka.
Zatím není vydáno územní rozhodnutí, dokumenty prozatím leží

na Stavebním úřadě v Kroměříži
a čeká se, až majitel dodá veškeré
zbývající dokumenty.
„Se zastupiteli nás mrzelo, kolik
lidí se v této záležitosti dostavilo
na zastupitelstvo, i když nemáme
v ruce žádnou právní oporu, kterou bychom mohli projíždění kamionů ovlivnit. Ale když se projednával případný prodej bývalých
kasáren, který se přímo týká nás
všech, dorazilo asi pět lidí,“ uzavřela starostka.
text: Jana Hlavinková
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ROZPOČET OBCE ZÁŘÍČÍ NA ROK 2015
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Příjmy
daň z příjmu osob ze závislé činnosti
daň z příjmu osob ze SVČ
daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů
daň z příjmu právnických osob
daň z přidané hodnoty
ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
poplatek ze psů
poplatek za užívání veřejného prostranství
odvod výtěžku z provozování loterií
odvod z výherních hracích přístrojů
správní poplatky
daň z nemovitosti
neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhr. dotačních vztahů
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
ostatní přijaté investiční transfery ze státního rozpočtu
daňové příjmy
zemědělská a potravinářská činnost
ostatní činnosti v záležitost.kultury a církví
tělovýchova
rozvoj bydlení a bytové hospodářství
komunální služby a územní rozvoj
nakládání s odpady
požární ochrana
regionální a místní správa
obecné příjmy a výdaje z finančních operací
nedaňové příjmy
příjmy celkem
Výdaje
silniční doprava
pitná voda
odvádění a čištění odpadních vod
zařízení předškolní výchovy a základního školství
kultura
ostatní činnsti v záležitosti kultury a církví
tělovýchova
rozvoj bydlení a bytové hospodářství
komunální služby a územní rozvoj
nakládání s odpady
ochrana přírody a krajiny
nespecifikované rezervy
požární ochrana
zastupitelské orgány
regionální a místní správa
obecné příjmy a výdaje z finančních operací
ostatní činnsti
výdaje celkem
Financování – třída 8
změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
splátka úvěru

MYSLIVCI V OBCI PŮSOBÍ UŽ TŘIADVACET LET
1 300 000
50 000
150 000
1 500 000
3 000 000
350 000
9 000
1 000
25 000
0
1 000
700 000
129 300
36 000
0
7 251 300
38 800
6 000
30 000
133 200
175 200
15 400
0
24 800
500
423 900
7 675 200
64 000
5 000
302 000
392 500
14 100
608 500
172 000
17 000
2 173 000
576 000
173 000
10 000
100 000
755 000
1 560 100
15 000
104 500
7 041 700
0
633 500

Třiadvacet let existence Mysliveckého sdružení Záříčí není žádná bůhví jak dlouhá historie. Ale
pro nás, členy a přátelé myslivosti,
to znamená velký kus vykonané
činorodé a smysluplné práce se
snahou vytvořit funkční a silné
sdružení s potřebným zázemím
a dobře zazvěřenou honitbou.
V honitbě máme vzácné živočichy
Dnes máme ve sdružení 16
členů a obhospodařujeme honitbu o rozloze 826 hektarů. V ní se
vyskytuje převážně spárkatá srnčí
zvěř, divoká prasata a několik kusů
muflonů. Z drobné lovné zvěře
jsou to zajíci, bažanti, divoké kachny a celá řada dalších živočichů.
Některé již považujeme za velmi
vzácné, a proto jsou pod přísnou
ochranou. Jsou to například koroptvičky, křepelky, hrdličky divoké,
kachny čírky a všechny druhy dravých ptáků a sov. V naší honitbě se
můžeme setkat s bobrem evropským, který byl ještě před několika
lety velmi vzácný. Dnes už tomu
tak není, přesto je stále přísně
chráněn.
Zákon o myslivosti číslo
449/2001 Sb. nám stanovuje celou řadu povinností. Mimo jiné je
to péče a ochrana zvěře v honitbách. Je naší povinností udržovat
kmenový stav zvěře, jinými slovy
provádět regulační odlov, aby nedocházelo k přemnožení těch druhů lovné zvěře, která může páchat
i značné škody na zemědělských
a lesních kulturách. Jedná se zejména o divoká prasata, ale i zvěř

jelení a srnčí. Okusem, loupáním
a ohryzem lesních stromků nebo
spásáním zemědělských plodin
mohou způsobovat škody.
Získali jsme putovní pohár
Rád bych vás seznámil se střeleckými a kulturními akcemi,
které letos proběhly. V dubnu
jsme uspořádali střeleckou soutěž tříčlenných družstev. Klání se
účastnilo neuvěřitelných 21 družstev a akce sklidila veliký úspěch.
O měsíc později jsme pro změnu
připravili střeleckou soutěž pro
jednotlivce. V červnu jsme ve spolupráci s místní mateřskou školou
a sborem dobrovolných hasičů
nachystali v rámci Dne dětí akci
s názvem „Pohádkový les“. Zajistili
jsme dětem a dospělým občerstvení a myslivecký areál se ukázal
jako výborný prostor pro organizování podobných akcí. V červnu

taktéž proběhla slavnostní schůze
k měsíci myslivosti. Tu jsme spojili
se zábavnou střeleckou soutěží
o drobné ceny a bohatým občerstvením pro pozvané hosty a členy
sdružení. Velká střelecká soutěž
desetičlenných družstev Troubky
nad Bečvou versus Záříčí se uskutečnila 4. července na střelnici.
V letošním roce naši střelci přesvědčivě zvítězili a získali putovní
pohár.
Vážíme si pomoci a přátelských vztahů
Chtěli bychom prostřednictvím zpravodaje poděkovat všem
našim přátelům a sponzorům za
významnou pomoc a sponzorské
dary našemu sdružení. Taktéž SDH
Záříčí za příkladnou pomoc při
našich pracovních aktivitách a za
trvalé přátelské vztahy mezi našimi spolky. Moc děkujeme pra-
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covníkům místního obecního úřadu, paní starostce a zejména panu
Petru Polišenskému za přípravu
areálu před významnými společenskými akcemi. Je to pro nás
opravdu velká pomoc a konečně
upřímně děkujeme obecnímu zastupitelstvu za významný finanční

srpen | 2015
příspěvek na chod organizace.
Závěrem si dovoluji přidat „malou tečku“. K 31. prosinci 2015
myslivecké sdružení zaniká a stane
se mysliveckým spolkem.
Myslivosti zdar.

Rád bych se s vámi podělil
o to, co se nám společnými
silami podařilo do dnešního
dne vybudovat. Je to jen malý
výčet činností a práce našeho
sdružení za několik let naší existence:
- myslivecký areál s funkčním zázemím pro pořádání
různých našich i společenských akcí,
- starý železniční vagon
jsme s nesmírným pracovním
nasazením postupně přeměnili
na vhodné místo k posezení a k
občerstvení,
- vybudovali jsme si mysliveckou brokovou střelnici pro
tři střelecké disciplíny. Jsou to
střeliště pro lovecké kolo, americký trap a vysokou věž. Střelnice má všechna zákonná povolení, je plně funkční a dnes je
i vyhlášená mezi střelci,
- v Rasině jsme využili
stávající odchovná zařízení
a s nemalým finančním nákladem jsme obnovili rozsáhlé
voliéry pro odchov bažantů
obecných i královských. Součástí je i sklad a výrobna krmných směsí,
- bývalý
malý
balkon
v místním KD jsme přebudovali na mysliveckou klubovnu
i s kuchyní. Využíváme ji při
společenských zábavách i našich akcích,
- pořídili jsme traktor značky Zetor na rozvážku krmiva,
vlečku a pro střelnici moderní
automatické vrhačky asfaltových terčů.
text: šeb
foto: Jana Hlavinková
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PŘIJĎTE ZA NÁMI DO OBECNÍ KNIHOVNY
Obecní knihovna je nejen místem, kde si můžete zapůjčit knihy.
Můžete si přijít popovídat nebo si
v tichu mezi regály s knihami odpočinout, načerpat inspiraci, nové
vědomosti a poznatky. Občas se
třeba i na akci, kterou knihovna
pořádá, setkat s přáteli, společně
se pobavit, něco se dovědět, vytvořit.
Můžete si vybrat z 2 774
svazků knih
Obecní knihovna Záříčí se nachází v přízemí budovy obecního
úřadu, jejím zřizovatelem je obec
a knihovnicí je Jiřina Červinková.
Výpůjční doba pro čtenáře je každé úterý v čase od 15.30 do 17.30.
Roční poplatek pro registrovaného dospělého čtenáře je 30,- Kč,
pro dítě od 6 let, studenta, seniora
15,- Kč, registrovaní předškoláci
roční poplatek neplatí.
V současnosti máme k dispozici
2 774 svazků knih. Knihovní fond
je žánrově velmi pestrý – romány,
detektivky, dobrodružné knihy,

dětské knihy, populárně naučná
literatura pro všechny věkové kategorie. Každým rokem se knižní
fond rozrůstá o nové tituly zakoupené z prostředků zřizovatele
a knihovny. Kromě toho je nabídka knih 2x ročně (vždy na jaře a na
podzim) obohacen zapůjčením
obsáhlého výměnného fondu
knih různě tematicky zaměřených
z Knihovny Kroměřížska a několikrát do roka i souborem knih
zapůjčených z Městské knihovny
v Chropyni.
Od listopadu 2011 má knihovna elektronicky zpracovaný knižní
fond v systému AKS Clavius REKS,
díky kterému si můžete všechny
knihy z knihovny vyhledat v on-line katalogu.
Výpravy za pohádkou
Knihovna kromě půjčování knih
pořádá i akce pro děti (např. Odpoledne s Andersenem, Vánoční
knihovna), pro místní mateřskou
školu pořádá v rámci projektu
Celé Česko čte dětem jeden krát

za měsíc pravidelné Výpravy za
pohádkou. Děti z mateřské školy
si vyberou pohádkovou knihu, ze
které se jim v knihovně předčítá a kterou si následně k dalšímu
předčítání půjčuje mateřská škola.
Občas se v knihovně sejdou při
akci místní seniorky – například
program „Svědkové minulosti“
(beseda na téma sakrální stavby
v obci), program „Vánoční knihovna“, s malým pohoštěním a vánočním tvořením, program „Posezení při lahodném čaji a Léčivými
mandalami“. Knihovna každoročně vyhodnocuje své nejaktivnější
čtenáře v kategoriích – žena, muž
a dítě. Nejaktivnější čtenáři obdrží od knihovnice pamětní listy
a drobné dárky.
Zapojujeme se do charitativní činnosti
Za zmínku určitě stojí i zapojení
knihovny do celonárodní veřejné
sbírky Liga proti rakovině. Sbírka
se konala dne 13. 5. 2015 a naši
občané si v rámci akce zakoupili
185 ks symbolických kytiček. Vybraná částka v obci Záříčí činila
5 473 Kč.
Obecní knihovna Záříčí vás zve
k návštěvě – přijďte si knihovnu
ve výpůjčním čase prohlédnout
a možná, že vás i některá kniha
z naší bohaté nabídky osloví, vyzve vás k prolistování, případně
i k zapůjčení. Knihovna vás zve
také k návštěvě svých webových
stránek:
www.knihovnazarici.
webk.cz
Na setkání s vámi u dobrých
knih se těší knihovnice.
text a foto: Jiřina Červinková
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Vývoj počtu obyvatel v letech 1971 - 2014, zdroj: čsú
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V letošním roce starostka slavnostně přivítala do života dva
nové občánky Záříčí. Jsou jimi
Aneta Malantíková (narozena
19. 12. 2014) a Jakub Turek (narozen 28. 11. 2014).
foto: M. Joklíková
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ČERVEN BYL PRO PŘEDŠKOLÁKY VE ZNAMENÍ ZÁŽITKŮ
Celý měsíc červen se v mateřince nesl v duchu očekávání chvíle,
kdy se slavnostně rozloučíme se
školním rokem a předškoláky, kteří
po prázdninách nastoupí do 1. třídy ZŠ. I naše červnové tematické
plány tomu odpovídaly, věnovali
jsme se hlavně přírodě (téma: Poznáváme život v přírodě – v lese,
na louce, u rybníku), společně
jsme se těšili na blížící se prázdniny.
První sobotu v červnu jsme spolu se svými příznivci a ve spolupráci s MS Záříčí a SDH Záříčí připravili
pro děti oslavu Dne dětí s tradičním programem: Pohádkový les,
tvořivá dílna, střelba ze vzduchovky, branný závod, pohoštění dětí
i dospělých.
10. 6. za námi do MŠ přijel fotograf, abychom si na fotce uchovali
vzpomínku na náš další končící
školní rok.
12. 6. proběhla návštěva obecní
knihovny Záříčí při Výpravě za pohádkou – kniha „Svatba v rybníce
a 23. 6. Výprava za pohádkou - kniha „Chci být dospělý“.

25. 6. jsme s dětmi prožili dobrodružné dopoledne na školní zahradě při „Výpravě za indiány“. Malí
indiáni (každý měl své indiánské
jméno a kostým) plnili indiánské
úkoly, soutěžili a na závěr je čekaly
odměny a pamětní list.
Odpoledne pak pokračoval program pro naše budoucí školáky,
který pro ně připravily pedagogické pracovnice mateřské školy.
Zážitkové odpoledne zahájili

17. 6. jsme s dětmi vyrazili na
školní výlet do Gruntu Galatík do
Těšánek, kde jsme si prošli stáje
s komentovanou prohlídkou, děti
si zajezdily na koních a vyrazili
jsme také na výšlap na zdejší krásnou rozhlednu „Zdenička“.
24. 6. jsme se slavnostně rozloučili se školním rokem 2014/15
a se školáky. Děti se předvedly
rodičům se svým vystoupením,
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Výprava za indiány na školní zahradu.

Z DENÍKU ČINNOSTI MLÁDEŽE SDH ZÁŘÍČÍ

Výlet na rozhlednu Zdenička.

naši malí flétnisté nám zahráli
a slavnostně jsme pasovali naše
předškoláky na školáky. Letos jsme
se loučili pasováním, předáním
vysvědčení a dárků od MŠ a učitelek se 3 dětmi – Matyáš Ramiš,
Jiří Mužík a Leontýna Švecová. Po
skončení naší slavnosti jsme se se
školáky a jejich rodiči přemístili do
obřadní síně OÚ, kde se s dětmi
při slavnostním obřadu loučila
i starostka obce.

školáci návštěvou doma u ředitelky MŠ, pak autobusem odjeli
do Chropyně na prohlídku zámku
a výstavu loutek, zastavili se na
zmrzlinu a vše zakončili návštěvou
doma u paní učitelky, kde se opékaly špekáčky.
Na úplný závěr školního roku si
děti domů ze školky odnášely CD
s fotkami, které jsme jim pedagogické pracovnice nafotily za celý
školní rok.
			
text a foto: Jiřina Červinková

Vážení spoluobčané, rád bych
vás seznámil s činností mládeže za
rok 2014 - 2015.
V našem sboru aktivně pracovalo 32 mladých hasičů, z toho
12 dětí chodí do přípravky.
LEDEN 2014
5. ledna jsme se zapojili již tradičně do tříkrálové sbírky. Její výtěžek byl 14 347 Kč.
Přes zimní období jsme se také
scházeli na pravidelných zasedáních v kulturním domě, kde jsme
se připravovali na branný závod
a „odborky“.
ÚNOR 2014

Rozloučení s předškoláčky: Leontýnou Švecovou, Jiřím Mužíkem
a Matyášem Ramišem.

DUBEN 2014
6. dubna jsme jeli soutěžit do
Tovačova na tzv. Tovačovské piškvorky, kterou pořádá Moravská
hasičská jednota. Plnili jsme různé
soutěže s hasičskou tématikou.
V této netradiční soutěži se mladší
umístili na 3. místě a starší žáci obsadili 3. místo ze 6 družstev.
19. dubna se uskutečnil 11. ročník soutěže „O zlatou proudnici
Hané“ v Kyselovicích. Mladší žáci A
se umístili na 6. místě a družstvo B
se umístilo na 12. místě z 20 družstev. Starší žáci vybojovali 2. místo
a 10. místo z 28 družstev. Zde se
předvedlo i družstvo z přípravky.
V dubnu jsme se zapojili do
výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí, pomohli při sběru
železa a při stavění a kácení máje.

22. února se konal branný závod v Trávníku. Naše hlídka starších žáků se umístila na 8., 19. a 29.
KVĚTEN 2014
místě z celkového počtu 39 hlídek.
Mladší žáci vybojovali 1. místo
Májový měsíc byl na akce velmi
v konkurenci další 31 hlídek.
bohatý. Hned 2. května před okrskovou komisí zdárně složilo závěrečnou zkoušku strojník a kronikář

5 mladších a 5 starších žáků.
Další den, 3. května jsme se zúčastnili soutěže v Henčlově, kde se
závodilo ve štafetě 4x60 m a štafetě dvojic. Mladší žáci zde vybojovali pěkné 1. a 3. místo ze 22 družstev a starší žáci obsadili 3. místo
z 15 družstev.
8. května jsme jeli do Morkovic,
zde se závodilo v běhu jednotlivců na 60 m. V kategorii mladší žáci
byl na 5. místě Adam Hudeček, na
7. místě Jan Hudeček a na 8. místě
Adam Benedík. V mladších dívkách byla na 10. místě Adéla Šušková. V kategorii starší žáci se na
5. místě umístil Petr Šenovský, na
6. místě David Gregovský, na 12.
místě Daniel Dostál, na 14. místě
Daniel Hudeček, na 18. místě Filip
Vysloužil a na 20. místě skončil Roman Lužný.
10. května jsme přijali pozvání
na okresní kolo, které se konalo
v Lobodicích, a které pořádá Moravská hasičská jednota. Zde jsme
závodili v kategorii hosté. V požárním sportu obsadili mladší i starší
1. místo. A jako bonus jsme
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si odvezli pohár starosty obce za
nejrychlejší požární útok v kategorii mladší žáci. O této soutěži vyšel
krásný článek v Novém Přerovsku.
Za pozvání na tuto soutěž děkujeme panu Antonínu Krátkému.
Dne 17. května proběhlo první kolo hry Plamen v Kroměříži.
Mladší žáci zde vybojovali pěkné 2. místo z 8 zúčastněných
družstev. Starší žáci se umístili na
6. místě z 19 družstev.
24. května jsem jeli na soutěž
v požárním útoku do Holešova.
Mladší i starší žáci vybojovali ve
své kategorii 1. místa ze 6 družstev.
Za to, že jsme se umístili v Holešově na prvním místě, připravili
vedoucí odměnu ve formě výletu
do Olomouce, který se uskutečnil
v neděli 25. května. V Olomouci
jsme si prohlédli náměstí a orloj
a pak jsme šli na ligový zápas SK
Sigma Olomouc – Znojmo. Zápas
sigma vyhrála 2:0. Výlet se nám
moc líbil.
ČERVEN 2014
7. a 8. června jsme přijali pozvání na Mistrovství české republiky
v požárním sportu, který pořádá
Moravská a česká hasičská jednota. Závodili jsme v kategorii hosté.
Soutěž probíhala na stadionu TJ
Spartak Přerov. Ubytovaní jsme
byli v Základní škole Za mlýnem.
V mladších žácích jsme porazili žáky z Tovačova a v kategorii
starší žáci jsme vyhráli nad týmem
z Oplocan. Z mistrovství jsme si
odvezli spoustu cen a zážitků.
22. června se konal 29. ročník
soutěže mladých hasičů „O pohár
Hané“ v Troubkách nad Bečvou.
Mladší družstvo obsadilo 6. místo ze 13. družstev. Starší 8. místo.
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Zde se předvedla i naše přípravka, žitosti oslav sto dvacátého výročí
která sklidila velký potlesk za vyda- založení sboru dobrovolných hařený útok.
sičů v Troubkách nad Bečvou. 21.
září se konal 11. ročník prestižní
ČERVENEC 2014
soutěže „O putovní pohár ředitelky HZS Zlínského kraje“ v BojkoVe dnech 6. až 11. července vicích okres Uherské hradiště. Zde
jsme se zúčastnili týdenního sou- se nám vůbec nedařilo v požárstředění mladých hasičů v Raj- ním útoku a naše družstvo mladnochovicích. V okolí chaty jsme ších žáků obsadilo 9. místo a starší
plnili různé soutěže, běželi branný žáci 12. místo. 27. září jsme ráno
závod, procvičovali uzly, střelbu ze jeli do Morkovic na branný závod
vzduchovky, chodili na výlety, na- v požární všestrannosti, který jsme
vštívili jsme koupaliště na Rusavě brali jako přípravu na podzimní
a největším zážitkem byl celoden- kolo hry Plamen. Mladší hlídka
ní výlet na Macochu. Zde jsme se byla diskvalifikována kvůli zkráceprojeli lanovkou, prohlídli propast ní tratě. Starší družstvo A se umísa pluli na loďkách. Celkové nákla- tilo na 5. místě a družstvo B na 25.
dy na tábor byly 15 000 korun. místě z 39 hlídek. 27. září večer
Zde bych chtěl za 17 dětí, kteří proběhla noční soutěž v požárním
se soustředění zúčastnili poděko- útoku v Bochoři, kde se letos sjevat za bezplatné zapůjčení chaty lo přes 100 družstev. Soutěže se
panu Solařovi a panu Juřenovi za zúčastnilo 41 družstev mladších
finanční sponzorský dar. Podě- žáků. Naše družstvo mladších žáků
kování patří Kristýně Pospíšilové se umístilo s časem 16.13 sekund
a Vendule Valáškové za pomoc na velmi pěkném třetím místě
v kuchyni.
a družstvo starších žáků se s ča12. července se konal 5. ročník sem 17.52 sekund umístilo na 23.
soutěže o putovní pohár starost- místě ze 60 družstev.
ky obce Záříčí na místním fotbalovém hřišti. Mladší družstvo se
ŘÍJEN 2014
umístilo s časem 15.69 sekund
na 1. místě ze 4 družstev a starší
12. října se konal závod v podružstvo s časem 19.47 sekund žární všestrannosti v Morkovicích.
na 6. místě. Zde se opět předvedla Naše družstvo starších žáků se
i naše přípravka, která byla druhá umístilo na 4. místě z 26 hlídek
za přípravkou z Lobodic.
a v požárním útoku CTIF na 6. místě. V kategorii mladších žáků naše
ZÁŘÍ 2014
hlídka obsadila 6. místo z 14 hlídek
a v požárním útoku CTIF se umístiV sobotu 6. září se uskutečnil la na 4. místě.
21. ročník soutěže „O pohár staZde poprvé běželi za střední
rosty SDH Záříčí“. Mladší i starší dorost branný závod naši kluci
žáci předvedli ukázku požárních a to Petr Šenovský vybojoval
útoků. 20. září jsme byli pozváni 1. místo, Roman Lužný 3. místo
do Troubek, abychom předvedli a David Gregovský se umístil na
ukázky požárního útoku u příle- 5. místě z 10 závodníků. V ka-

tegorii dívky běžela Míša Ruma- výtvarné soutěže požární ochranová, která obsadila 5. místo také na očima dětí, pomohli jsme při
z 10 závodnic.
sběru železa a při stavění a kácení
máje.
PROSINEC 2014
KVĚTEN 2015
Celoroční činnost mladých hasičů jsme zakončili již tradiční vá2. května jsme se zúčastnili
noční besídkou, která byla opět soutěže v Henčlově, kde se závospojena s přenocováním v pro- dilo ve štafetě na 4x60 metrů a ve
storách kulturního domu. Až do štafetě dvojic. Starší žáci vybojovapůlnočních hodin jsme hráli naše li 1. místo z 16 družstev.
oblíbené hry florbal, pin-pong
16. května proběhlo první kolo
a nekonečnou vybíjenou. Pod hry Plamen v Chropyni. Mladší žáci
stromeček nám Ježíšek nadělil se umístili na 3. místě z 9 zúčastnové dresy pro starší žáky a dorost něných družstev. Starší žáci vyboza což panu Juřenovi a firmě SVI- jovali pěkné 2. místo z 21 družstev.
TAP moc děkujeme.
Tím si zajistili postup do krajského
kola.
LEDEN 2015
17. května proběhla soutěž
dorostu v Chropyni. Za náš sbor
4. ledna letošního roku jsme se závodili v kategorii střední dorost
opět zapojili do tříkrálové sbírky Petr Šenovský, David Gregovský,
v naší obci. Celková suma z obou Roman Lužný a za dívky Michaela
pokladniček koledníků činila Rumanová, která ve své kategorii
16 041 Kč.
obsadila 5. místo z 12 dívek. Roman Lužný se umístil na 7. místě.
ÚNOR 2015
David Gregovský na 2. místě a Petr
Šenovský vybojoval 1. místo z 10
28. února se konal branný závod závodníků a tím si zajistil postup
v Trávníku. Naše hlídka starších do krajského kola dorostu.
žáků se umístila na 8., 15. a 18.
24. května jsme se zúčastnili
místě z celkového počtu 32 hlídek. soutěže ve Zdislavicích. Závodilo
Mladší žáci skončili na 10. místě se zde ve třech disciplínách, ktez 27 hlídek.
ré jsme všechny vyhráli a celkově
jsme obsadili 1. místo ze 7 družDUBEN 2015
stev.
18. dubna se uskutečnil 12. ročník soutěže „O zlatou proudnici
Hané“ v Kyselovicích. Mladší žáci A
se umístili na 4. místě a družstvo B
se umístilo na 7. místě z 20 družstev. Starší žáci vybojovali 3. místo
a 9. místo z 22 družstev. Družstvo
přípravky zde opět nezklamalo.
V dubnu jsme se zapojili do

ve své kategorii střední dorost vybojoval 3. místo. Chtěl bych poděkovat všem sponzorům, kteří nám
přispěli k zakoupení požárních
prostředků a to firmě Svitap, Konexpo, Chropyňské strojírny, Erce,
A + K úpravy zeleně, Zahrada Olomouc, Hospůdka na hřišti, penzion Kryštof, Velkosklad s plasty
„manželé Vavrušovi“, Stavební práce Lubomír Fiala.
21. června se konal 30. ročník
soutěže mladých hasičů „O pohár
Hané“ v Troubkách nad Bečvou.
Mladší družstvo obsadilo 11. místo
ze 21 družstev. Starší žáci 5. místo
ze 16 družstev.
27. června se konala soutěž
mladých hasičů v požárním útoku
na Nové Dědině. Starší žáci zde vybojovali 2. místo z 9 družstev.
ČERVENEC 2015
Ve dnech 19. až 25. července
jsme se zúčastnili týdenního soustředění mladých hasičů v Rajnochovicích. V okolí chaty jsme
plnili různé soutěže, procvičovali
střelbu ze vzduchovky, chodili
na výlety, navštívili jsme koupaliště na Rusavě a jeli na celodenní
výlet na Pustevny. Zde jsme šli
k soše Radegasta a na Sukenickou
rozhlednu. Za 17 dětí, které se
soustředění zúčastnily, bych chtěl
poděkovat za bezplatné zapůjčení
chaty panu Solařovi.

ČERVEN 2015
text: kolektiv SDH Záříčí
12. a 13. června proběhlo krajské kolo hry Plamen v Uherském
Brodě, na které jsme se pilně připravovali. Zde závodilo 8 nejlepších družstev ze Zlínského kraje.
Naše družstvo v silné konkurenci
obsadilo 5. místo. Petr Šenovský
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ŽIVOT V ZÁŘÍČÍ FOTOAPARÁTEM STAROSTKY
OBECNÍ PLES
Začátek roku jako vždy patří obecnímu plesu. Poslední lednový den se v místním kulturním domě pod
tanečníky prohýbaly parkety, víno a pivo teklo proudem, smíchem se otřásaly okenní tabulky a všichni se
nemohli dočkat losování tomboly, jejíž hlavní cenou byl televizor. Hodnoté ceny na vás čekají i příští rok, tak
si nenechte obecní ples ujít.
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MASOPUST
Průvod obcí v maskách, vodění medvěda, pochovávání basy, taneční zábava, dobrovolní hasiči, příchod
jara. To vše symbolizuje masopust, velmi oblíbenou tradici, která z našich vesnic nevymizela.

17
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JARNÍ POSEZENÍ SE SENIORY

DĚTSKÝ DEN

Na tradiční jarní setkání si místní senioři už zvykli a velmi se na něj těší. Mají totiž možnost setkat se s vedením obce, vyslechnout si, co nového se chystá a zastupitelé jim rádi odpoví na všechny jejich dotazy. Při
posezení si také mezi sebou popodívají či poslechnou hudbu. Pro seniory je také připraveno bohaté občerstvení a vystoupení dětí z mateřské školy.

V červnu mají všechny děti svátek a na svůj den se velmi těší. Obec jim ve spolupráci s místními spolky
připravila krásné odpoledne. Přivítaly je pohádkové postavičky a myslivci je naučili, jak se střílí ze vzduchovky.
Děti si také mohly zasoutěžit a čekala na ně sladká odměna.

18
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STAVĚNÍ A KÁCENÍ MÁJE
Když už se postaví máj, musí se také ohlídat, aby jej náhodou někdo z okolních obcí nepokácel dřív. To
by totiž všechny připravil o kopec zábavy, kterou připravili místní hasiči. Při stavění máje se děti převlékly za
malé čarodějničky a starou zlou čarodejnici upálili. Hasiči nachystali spoustu zábavných scének, všichni si
pochutnali na občerstvení, ale hlavní je, že se celá vesnice sešla.

srpen | 2015

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ZÁŘÍČÍ
vás srdečně zve na VI. ročník
soutěže mladých hasičů v požárním útoku

„O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTKY OBCE ZÁŘÍČÍ“
Kdy: sobota 5. 9. 2015 od 14.30 hod.
Kde: fotbalové hřiště Záříčí
Občerstvení zajištěno v hospůdce na hřišti.
Soutěžit se bude v kategoriích starší, mladší žáci a přípravka.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ZÁŘÍČÍ
vás co nejsrdečněji zve na

TRADIČNÍ HODOVOU ZÁBAVU
která se koná v pátek 4. 9. 2015 od 20 hod.
v kulturním domě v Záříčí.
Hudba: TRIO BENE OLOMOUC
Vstupné: na místě 90,- Kč (v předprodeji 70 Kč)
Bohatá tombola a občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé .
20
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Příští číslo vyjde v únoru 2016.
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