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SLOVO STAROSTKY
Vážení a milí spoluobčané,
před pár týdny jsme vstoupili do nového roku. Nový
rok není jen údaj v kalendáři, ale pro každého z nás
znamená i začátek dalších plánů, předsevzetí a určení
si vyšších cílů, které bychom během nastávajícího roku
chtěli uskutečnit v soukromém i pracovním životě. Je
to však i čas ohlédnutí se zpět a zhodnocení toho, co
jsme loni zažili, vykonali nebo nestihli udělat. Život
člověka je sám o sobě pestrý a každého z nás postihly
i zlé dny naplněné trápením, smutkem a nezdarem,
tak i dny dobré, veselé, radostné a šťastné. A na tom
dobrém je potřeba dále stavět, rozvíjet věci započaté
a nebát se překážek, které určitě během roku přijdou.
I samotná obec nejenže během minulého roku překonávala překážky, ale těšila se i z dokončených děl
a úspěchů. Doufám, že i vy občané jste vnímali pozitivně všechny snahy o vyladění obce s radostí a zájmem, protože všechno děláme pro zlepšení a zkvalitnění života v naší obci.
Navzdory hektické době, ve které žijeme, vyšším nárokům na lidi, techniku, infrastrukturu a stále nedostatečným finančním zdrojům jsem přesvědčena, že se
nám společnými silami daří rozvíjet naši obec.
Mnohé je ještě potřeba vybudovat, vylepšit
a zkrášlit. Na to je však nutné vyvinout hodně úsilí, ale
i dobré vůle, spolupráce, ochoty a tolerance.
Využívám této příležitosti poděkovat všem, kteří jste
jakoukoliv formou a mírou přispěli k rozvoji naší obce,
k obohacení jejího kulturního i duchovního života.
Budoucnost obce je v rukách jejích občanů, tedy vás.
Do dalších dnů vám přeji více lepších dní než těch
horších, více lásky než nenávisti, více hojnosti a radosti
než smutku a trápení.
Pevné zdraví a hodně úspěchů v pracovním i osobním životě.
S úctou Marcela Joklíková,
starostka obce
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OBEC CHCE ZÍSKAT DOTACI NA PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ
Mnozí obyvatelé mají ještě
v živé paměti povodně z roku
1997. Aby se podobná událost
už pokud možno neopakovala, je
třeba provést nová a lepší protipovodňová opatření.
Obec proto nechala vypracovat studii na Zlepšování kvality
vody a snižování rizika povodní s cílem podpořit preventivní
opatření. Podala žádost a čeká
na vyjádření z Operačního programu životního prostředí Evropské unie. Jestli vedení obce
s projektem uspěje, vznikne v obci
nová vysílací ústředna, budou
instalovány bezdrátové hlásiče,
elektronická siréna, vodoměrná
stanice a vodočetná lať.

Stávající informační systém je
poruchový a zastaralý, obecní
rozhlas není v některých částech
Záříčí vůbec slyšet. Také chyběl
kompletní povodňový plán. Vypracovaný projekt bude volně
navazovat na projekty Přerova,
Tovačova, Troubek a Lobodic.
Nový systém bude prospěšný
nejen místním, ale také dalším
obcím, které leží ve směru toku,
protože také budou moci analyzovat veřejně přístupná naměřená
data a budou moci včas odhalit
blížící se povodňové vlny. V okolí
Záříčí protéká pět vodních toků,
a to Svodnice, Troubka, Lukavec,
Malá Bečva a Morava. Nejbližšími
vodoměrnými stanicemi jsou Lo-

ilustrační foto

bodice. Čidlo ale není pro obec významným pomocníkem, protože
neleží na toku procházejícím katastrem Záříčí. Hodnoty naměřené
v Troubkách jsou taktéž nepoužitelné. Díky novému systému bude
umístěna vodočetná lať na mostě
přes Svodnici. Vysílací ústředna
bude v budově obecního úřadu
a elektronická siréna na budově
mateřské školy. Pokud by obec napoprvé s žádostí neuspěla, bude
žádat v dalším kole dotací.
Z historických pramenů vyplývá, že obec byla v minulosti
mnohokrát postižena povodněmi.
První záznamy sahají až do 16. století, a to do roku 1579. Další velká
voda přišla v roce 1661 a několik
jich bylo i v 19. století. Povodeň
v roce 1997 napáchala škody na
obecním majetku ve výši 2,3 milionu korun, celkové škody se vyšplhaly k částce 26 milionů korun.
Se zemí bylo srovnáno 18 rodinných domů, poškozeno jich bylo
109. Nejvyšší hladina vody dosahovala výše 2,2 metrů, a to u čerpací stanice.
text: J. Hlavinková

CÍLEM MATEŘSKÉ ŠKOLY JE VYCHOVAT ŠŤASTNÉ DĚTI
V naší mateřské školce dětem
a rodičům nabízíme spoustu aktivit a kroužků, čímž podporujeme
vzdělávání dětí v mnoha směrech.
Věnujeme se nejen rozvoji dětských schopností, ale rovněž se zaměřujeme na prevenci. Ve školním
roce 2015/16 je k docházce do
mateřské školy zapsáno 28 dětí,
z toho je 16 děvčat a 12 chlapců.
Z celkového počtu jsou 2 děti in-
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tegrované a 12 dětí je v předškolním ročníku.
Naše mateřská škola pracuje
od roku 1998 s vybranými principy waldorfské pedagogiky podle
Školního vzdělávacího programu
s názvem „Chci být šťastné dítě
ve šťastném světě“. Práce s dětmi
je odvíjena v návaznosti na dění
v přírodě, na staré lidové tradice,
zvyky a svátky.

Logopedická prevence
Logopedickou prevenci má na
starosti paní učitelka Magda Vinterová a je zaměřena na prevenci
poruch řeči. Úzce spolupracuje
s rodiči dětí, pod záštitou SPC pro
děti s vadami řeči. Logopedické
prevenci u dětí se věnuje pravidelně dvakrát do měsíce. Pracuje individuálně s dětmi s nespráv-
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nou výslovností, jinak průběžně Pracujeme s různými dostupnými
denně s celým kolektivem. U dětí materiály a pomůckami.
jsou hravou formou rozvíjeny koKroužek s flétničkou
munikační schopnosti a dovednosti.
Kroužek hry na zobcovou flétnu pod vedením paní Milotové
Tvořivé dílny
a paní učitelky Vinterové mohou
Příležitostně připravujeme pro děti navštěvovat jedenkrát týdně
děti, rodiče i širší veřejnost tema- dopoledne v prostorách školky.
tické tvořivé dílny. Většinou před Děti se učí nejen základy hry na
velkými akcemi mateřinky, kdy zobcovou flétnu, ale také podpovyužíváme každé pomocné ruky, rují zdravé dýchání, zdokonalují
která se nám nabídne. Zájemci si své rytmické cítění, soustředění
mají možnost vyzkoušet netradič- při výuce a poznávají vystupování
ní výtvarné techniky, vyrobit různé na pódiu – pro rodiče, veřejnost či
dekorativní předměty či dárky. při vítání občánků.

Celé Česko čte dětem
Naše školka je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem. Každý
den dětem předčítáme. Spolupracujeme s Knihovnou Záříčí a pořádáme Výpravy za pohádkou do
místní knihovny.
Další programy
Také pracujeme se základním
preventivním programem (prevence sociálně patologických jevů
u dětí) a s dílčím projektem environmentální výchovy.
text: J. Červinková

MÁME NOVOU PŘÍRODNÍ ŠKOLNÍ ZAHRADU
V minulém čísle zpravodaje
jsem vás informovala o tom, že
se mi podařilo pro mateřskou
školu získat dotaci z Operačního
programu Životní prostředí na
novou „přírodní“ školní zahradu.
Vznikl projekt, který nese název
„Jsme součástí přírody, kterou poznáváme všemi smysly“. K 31. 12.
2015 musela být akce zrealizována
a dokončena, což se nám podařilo.
Podmínkou pro získání dotace
bylo, že nová školní zahrada musí
být „přírodní“, tedy musí obsahovat přírodní prvky. Proto máme
na zahradě dva nové zvýšené zeleninové záhony, dva bylinkové
záhony, dva větší květinové záhony – oba s jezírkem na dešťovou
vodu, krmítko + pítko + berličku
pro ptáky, nově vysazené dvě jabloně, ovocné i okrasné keře a hroznové víno.
Pro děti vznikla na zahradě naučná stezka s panely, kde budou
obměňovány jednotlivé tematic-

ké okruhy (děti budou získávat
poznatky o přírodě i pomocí obrazových materiálů – například
roční období, koloběh vody v přírodě, život na louce, v lese, na poli
či u vody). Vznikl nový hmatový
chodníček z přírodních materiálů
a naučný chodníček s otisky stop
zvěře. Pro ekologické vedení dětí
máme na zahradě dva nové dřevěné kompostéry.
Jako nové herní prvky mají děti
k dispozici pískoviště se zvedací
plachtou, prolézačku „Z“, malou
pyramidu, menší skluzavku, velkou oboustrannou kreslicí tabuli,
košík na basketbal a dřevěný vláček.
Jsou vysazeny tunely a chýše
z vrbového proutí. Ty musí do
svých požadovaných tvarů teprve
dorůst. Pro společné chvíle a práci
máme kamenné ohniště se sezením z klád a krásnou prostornou
pergolu, která nám navíc poskytne
další dosud chybějící stinné místo

v horkých letních měsících.
Akce byla financována ze získané dotace z OPŽP. Vlastní zdroje
(10 % k dofinancování projektu)
nám poskytl náš zřizovatel obec
Záříčí. Realizaci projektu v požadovaném rozsahu provedla firma
A+K.
Prozatím s dětmi na zahradu
ještě nechodíme. Realizace probíhala v měsících srpen až říjen
a my jsme na podzim nechtěli
ublížit nově rostoucím rostlinám
a čerstvě vysetému trávníku.
Všichni se ale velmi těšíme na to,
až nám počasí dovolí se na zahradu podívat. Rádi vám všem také
novou zahradu ukážeme. Na jaře
pro vás chystáme její slavnostní
otevření spojené s oslavou velikonočních svátků. Termín bude
upřesněn, ale už teď se spolu
s dětmi těšíme na vaši návštěvu.
text: J. Červinková
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PLASTY, SKLO ANI PAPÍR DO POPELNICE NEPATŘÍ
Obec se zapojila do projektu “Má
to smysl, třiďte odpad”. Nová sběrná místa na papír, sklo, nápojové
kartony a plasty přibudou na Drahách a u hřiště. Stávající zůstanou
a to v Plučisku, na návsi, za kulturním domem a v parku na Hrázi.
Obec také na jaře dostane tašky
v modré, zelené a žluté barvě a rozdá je domácnostem. Lidé tak budou moci pohodlně třídit odpad.
Papír, plast, sklo ani kartony totiž
nepatří do komunálního odpadu.
Kontejnery na plasty se budou vyvážet každé pondělí, na papír každé úterý. Ostatní dle potřeby.

VÝVOJ VÝTĚŽNOSTI V OBCI ZÁŘÍČÍ V LETECH 2006 - 2014 (TŘÍDĚNÝ ODPAD Z KONTEJNERŮ)
rok

papír

sklo
celkem
(t)

kovy
(t)

odpad
celkem
(t)

počet
obyvatel *

2006

7,240

7,760

4,350

0,400

2007

7,463

8,913

3,066

2,617

19,75

751

26,30

25,77

5,683

0,262

22,32

747

29,88

2008

9,011

8,897

2,824

29,53

3,400

6,224

0,353

24,49

747

32,78

2009

9,507

8,114

32,31

3,645

6,220

9,865

0,422

27,91

745

37,46

2010

9,740

36,89

10,525

4,461

4,190

8,651

0,320

29,24

751

38,93

2011

38,50

8,683

10,595

5,080

4,420

9,500

0,900

29,68

768

38,64

37,47

2012

8,130

10,205

4,430

3,870

8,300

0,300

26,94

765

35,21

34,82

2013

6,260

9,810

5,220

4,180

9,400

0,410

25,88

753

34,37

33,82

2014

7,024

9,230

4,450

2,945

7,395

0,305

23,95

718

33,36

32,94

(t)

plasty

sklo bílé

sklo bar.

(t)

(t)

(t)

* Počet obyvatel dle ČSÚ k 1. 1. daného roku

výtěžnost

výtěžnost
(kg/obyv.) bez kovů

					

Zdroj: RESO, DSO

VÝTĚŽNOST TŘÍDĚNÉHO ODPADU V DOBROVOLNÉM SVAZKU OBCÍ RESO V ROCE 2014
obec

papír

pořadí
2014

výtěžnost
bez kovů

(t)

(t)

(t)

(t)

(t)

Hulín

84,490

61,450

71,600

3,720

1,100

Chropyně

41,820

35,755

33,555

2,130

31,46

6.

30,93

22,65

7.

Kyselovice

5,950

7,045

8,040

22,22

490

44,07

2.

43,11

Pravčice

8,895

9,770

Skaštice

7,050

6,185

26,20

729

35,93

3.

35,93

19,33

379

50,99

1.

Záříčí

6,920

49,97

0,104

23,95

718

33,36

5.

Žalkovice

6,595

32,94

0,470

0,091

21,36

602

35,48

4.

34,70

161,720 135,865 141,365
7,480
Celkem
* Počet obyvatel dle ČSÚ k 1. 1. daného roku		

2,248

448,68

15015

29,88

4

plasty

sklo

kovy

NK

celkem
(t)

počet
obyvatel *

výtěžnost
(kg/obyv.)

222,36

7068

0,628

113,89

5029

0,470

0,090

21,60

7,415

0,000

0,115

5,585

0,385

0,120

9,230

7,395

0,305

6,430

7,775

				

29,38

Zdroj: RESO, DSO
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HAVÁRIE VODOVODNÍHO POTRUBÍ UŽ NEHROZÍ
Téměř jako neřešitelný úkol se
jevilo již několik let zajistit bezproblémový přísun pitné vody pro
obyvatele Plučiska.
Vodovod, který vede od Troubek
až do Plučiska a je v majetku a správě obce, byl již několik let ve velmi
havarijním stavu a s tímto problémem se také potýkalo již předcházející vedení obce. Opakované
poškození stávajícího litinového
zařízení způsobovalo časté úniky velkého množství pitné vody,
neustálé přerušení dodávky vody
do domácností a spoustu dalších
s tím souvisejících problémů.
Havárie se začaly velmi projevovat hlavně ve finančním zatížení
díky rostoucí částce vystavovaných faktur, s čímž se v obecním
rozpočtu nepočítalo. Proto se vedení obce rozhodlo po projednání
se zastupitelstvem k okamžitému

a radikálnímu řešení.
Po další neplánované havárii
jsem se obrátila na pracovníky VaK
Přerov, s kterými jsem projednala
přesné vyměření samotného vodovodu. Po řádném výběrovém
řízení byla vybrána firma, která se
postarala o geodetické práce. Po
několika schůzkách se zástupci
přerovských vodáren a zástupci
firmy pana Pavla Krče, zemní a výkopové práce, která do této doby
byla vždy ochotna nečekané poruchy opravit, se našlo konečné
řešení. I když se to zdálo nemožné
hlavně díky lesnímu porostu, kterým většina potrubí vede, dobrá
věc se nakonec podařila. Za tři
měsíce nelehké práce, byla celou
trasou stávajícího potrubí protlačena nová neporušená trubka
a oprava byla provedena za cenu
903 628,- Kč.

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOČNÍ KNIHOVNOU
Měsíc prosinec se vždy nese
v duchu příprav a těšení se na Vánoce. I místní knihovna přispěla ve
svátečním čase akcí pro seniory.
V prostorách vánočně vyzdobené mateřské školy pro ně zaznělo
krátké pásmo vánočních básní
a paní knihovnice je seznámila
s historií tradice zapalování svíček
na adventním věnci. Při poslechu

vánočních melodií a malém pohoštění si všichni přítomní vyrobili
malou vánoční dekoraci – voňavý pomeranč zdobený kořením
a mašlí. Své výrobky spolu s drobnými dárky si pak všichni odnášeli
domů. A my věříme, že si odnesli
i příjemný zážitek ze společně stráveného odpoledne ve vánočním
ladění.

Samotná rekonstrukce byla provázena různými problémy a někdy
i negativními ohlasy některých
vlastníků dotčených pozemků, na
kterých probíhaly nevyhnutelné
výkopové práce. Obyvatelé Plučiska během celé opravy byli velmi
vstřícní a trpěliví a celou situaci
chápali jako odstranění jednoho
velkého problému, který je neustále omezoval. Doufám, že díky
této opravě se již nemusí snad
obávat žádných výpadků pitné
vody, které nám všem velice znepříjemňovaly život. Jsem velice
ráda, že se nám vodovod podařilo
zrekonstruovat, protože málokdo
z nás si již v dnešní době dokáže
představit domácnost bez toho,
aniž by bezstarostně otočil kohoutkem, z kterého vytéká čistá
a pitná voda.
text: M. Joklíková
Počet návštěv v knihovně:

549

z toho na akcích knihovny:

208

vstupů do online katalogu:

33

Počet vypůjčených knih
celkem:

1821

z toho:
naučná literatura
beletrie

81
1404

dětská naučná

55

dětská literatura

227

časopisy

54

ČTENÁŘI SI MOHOU VYBRAT Z TÉMĚŘ TŘÍ TISÍC KNIH
Dovolte mi, abych Vás seznámila s návštěvností místní knihovny.
Jsme velmi rádi, že se děti i dospělí rádi účastní našich akcí a rádi
čtou. Nejoblíbenějším žánrem je
stále beletrie a dětská literatura.
V loňském roce se do naší knihov-

ny zaregistrovalo celkem šedesát
šest čtenářů z toho čtrnáct dětí do
patnácti let. Z dotací od obecního
úřadu jsme zakoupili třicet sedm
nových knih v celkové hodnotě
6 000 korun. K 31. 12. 2015 jsme
měli v 2 600 kusů knih ve vol-

ném výběru. Aktuální informace, zajímavosti, fotografie z akcí,
on-line katalog knih a spoustu
užitečných odkazů najdete na
webových stránkách knihovny:
www. knihovnazarici.webk.cz
text: J. Červinková, M. Vinterová
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Z DENÍKU ČINNOSTI MLÁDEŽE SDH ZÁŘÍČÍ
a v kategorii starší dorost běžel
David Gregovský, který se umístil
na 2. místě z devíti soutěžících.
22. prosince jsme celoroční činnost mladých hasičů zakončili již
tradiční vánoční besídkou, která
byla opět spojena s nocováním
v Kulturním domě v Záříčí. Do
nočních hodin jsme hráli naše
oblíbené hry florbal a „ameriku“
ve stolním tenise. Pod stromeček
nám Ježíšek nadělil sedm nových
helem a pro dorost lano na šplh,
za což děkujeme panu Juřenovi
a firmě Svitap.
11. října se konalo podzimní
Rád bych shrnul činnost naší
mládeže za období od července kolo hry Plamen v Morkovicích.
do ledna a navázal tak na článek Starší žáci se v závodě požární
všestrannosti umístili na 6. místě
v srpnovém zpravodaji.
z dvaceti šesti hlídek a v požárním
16. srpna jsme se zúčastnili sou- útoku CTIF s překážkami jsme se
těže ve Staré Vsi. Naše družstvo umístili na 3. místě. Bohužel družstarších žáků zde ve třech disciplí- stvo mladších žáků se pro velkou
nách zvítězilo a ze soutěže jsme si absenci kvůli nemoci nezúčastnilo soutěže. Za střední dorost
odváželi pohár za 1. místo.
běžel Roman Lužný, který obsa19. září se konala noční soutěž dil 3. místo ze třinácti závodníků,
O bochořskou sovu. Mladším žákům se útok nepovedl a obsadili
34. místo ze čtyřiceti dvou družstev. Starší žáci se umístili s časem
17:08 sekund na 21. místě z padesáti sedmi družstev.
20. září jsme jeli na soutěž O pohár ředitele Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje v obci
Jarcová v okrese Vsetín. Mladší
žáci se zde umístili na 10. místě
ze třinácti družstev a starší žáci po
nevydařeném útoku obsadili jedenácté místo.

6

10. ledna jsme se opět zapojili
do tříkrálové sbírky v naší obci.
Celková suma z obou pokladniček
koledníků činila 15 237 korun.
V těchto dnech se intenzivně
připravujeme na zimní branný závod do Trávníku, který se uskuteční 27. února.
text: P. Polišenský

únor | 2016

ROZPOČET OBCE ZÁŘÍČÍ NA ROK 2016
0000 1111
0000 1112
0000 1113
0000 1121
0000 1211
0000 1337
0000 1341
0000 1343
0000 1351
0000 1355
0000 1361
0000 1511
0000 4112
0000 4116
0000 4216
101
339
341
361
363
372
374
551
617
631

222
231
232
311
331
339
341
361
363
372
374
521
551
611
617
631
640

0000 8115
0000 8124

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 záležitosti kultury a církví
tělovýchova
rozvoj bydlení a bytové hospodářství
komunální služby a územní rozvoj
nakládání s odpady
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
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 činnosti 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

1 300 000
50 000
150 000
1 500 000
3 000 000
350 000
9 000
1 000
25 000
0
2 000
700 000
0
0
0
7 087 000
38 800
11 000
33 400
133 200
162 300
18 700
0
22 600
700
420 700
7 507 700
0
15 000
128 000
390 000
17 100
563 500
128 000
17 000
2 491 300
576 000
160 000
30 000
100 000
826 000
1 326 800
15 000
90 500
6 874 200
0
633 500
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MÁME HISTORICKÝ ÚSPĚCH V HASIČSKÉ SOUTĚŽI PLAMEN
Nejvýznamnější a nejnáročnější soutěž v Česku
Rád bych vás seznámil s hasičskou soutěží Plamen. Cílem hry je
soutěžní formou podporovat celoroční mimoškolní činnost dětí se
zájmem o požární ochranu. Zúčastnit hry se může nejméně devítičlenný kolektiv mladých hasičů bez
rozlišení pohlaví ve věku od 6 do 15
let. Maximální počet v kolektivu je
10 a vyhlašovatelem soutěže Plamen je v České republice Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Dělí se na dvě kategorie: mladší
deseti let a starší žáci do patnácti let (u starších se postupuje do
dalších kol). Soutěž začíná v září
a konec ročníku soutěže je v srpnu následujícího roku. Skládá se
z následujících disciplín: v říjnu
je závod požárnické všestrannosti (ZPV) a požární útok CTIF
s překážkami (PÚ CTIF) a v květnu
se provádí požární útok, štafeta
4x60 metrů, štafeta CTIF a štafeta
požárních dvojic. Do hry se také
započítává vyhodnocení celoroční činnosti (podle kroniky kolektivu). Všechny disciplíny se sčítají
a vyhrává kolektiv s nejnižším
součtem bodů za umístění, když
mají družstva celkově stejný počet
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bodů, rozhoduje o umístění požární útok a další disciplíny.
Obecně řečeno je to nejvýznamnější a nejnáročnější soutěž
v Česku pro mladé hasiče. V květnu proběhlo okresní kolo hry Plamen v Chropyni. Organizátorem
soutěže byla odborná rada mládeže okresu Kroměříž a oběma
našim družstvům se povedly fantastické výsledky.
Mladší žáci mají bronz
V kategorii mladší žáci jsme
měli výsledky v ZPV – 6. místo
a v PÚ CTIF - 4. místo.
Ve štafetě 4x60 metrů – 3. místo, ve štafetě CTIF na 400 metrů –
7. místo, ve štafetě požárních dvojic 5. místo.
Za vzorně vedenou kroniku
jsme neměli ani jeden trestný
bod, takže po pěti disciplínách byl
náš součet (6+4+3+7+5+0) = 25
bodů. V požárním útoku se nám
dařilo a s časem 21:54 sekund
jsme obsadili 3. místo, a tak jsme
měli součet 28 bodů, stejně jako
družstvo z Počenic, které mělo
horší požární útok. Proto jsme se
v celkovém hodnocení umístili na
3. místě z devíti mužstev. Za naše
družstvo mladších žáků závodil
Adam Benedík, Denisa Hrabalová, Markéta
Gregovská,Teodor Michal, Ondřej
Dostál, Tadeáš Juřena,
Adinka Juřenová, Nela
Šušková
a Filip Rybenský. Za
posledních

deset let bylo naše družstvo mladších žáků třikrát na 1. místě, třikrát
na 2. místě a třikrát na 3. místě ve
hře Plamen.
Vybojovali jsme postup do
krajského kola
V kategorii starší žáci jsme měli
výsledky v ZPV - 4. místo a v PÚ
CTIF – 6. místo.
Ve štafetě na 4x60 metrů –
2. místo, ve štafetě CTIF 400 metrů – 4. místo, ve štafetě požárních
dvojic 1. místo.
Za vzorně vedenou kroniku
jsme opět neměli žádný trestný
bod, takže po 5 disciplínách byl
náš součet (4+6+2+4+1+0) = 17
bodů. Požární útok se nám povedl
a s časem 17:26 jsme královskou
disciplínu vyhráli, takže jsme měli
celkem 18 bodů, stejně jako družstvo z Počenic. To jsme i ve starších
žácích porazili v požárním útoku
a v celkovém hodnocení jsme vybojovali senzační 2. místo z jedenadvaceti družstev. Tímto jsme si
zajistili postup do krajského kola hry
Plamen, kterého se zúčastnilo 8 nejlepších družstev ze Zlínského kraje.
Krajské kolo se konalo 12. a 13.
června v Uherském Brodě a naše
družstvo ve velmi silné konkurenci vybojovalo pěkné 5. místo. Za
družstvo starších žáků závodili:
Alexandros Belis, Daniel Dostál,
Daniel Hudeček, Adam Hudeček,
Lukáš Hrabal, Roman Lužný, Michal Pospíšil, Alexandr Ramiš, Petr
Šenovský a Adéla Šušková.
Všem závodníkům patří velké poděkování za vzornou reprezentaci sboru a obce Záříčí.
text a foto: P. Polišenský
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ZÁŘÍČÍ
pořádá

NÁBOR DO PŘÍPRAVKY
PRO VŠECHNY KLUKY A HOLKY OD 4 DO 7 LET.
Pravidelné schůzky každou STŘEDU od 17:00 do 18:30 hodin.
Na schůzkách hrajeme různé hry, malujeme, učíme se uzly,
topografické značky a cvičíme s hasičským nařadím.
Od září do března jsou schůzky v kulturním domě.
Od dubna do září většinou na místním fotbalovém hřišti.
Bližší informace poskytne Petr Polišenský nebo Silvie Mužíková.
PŘIJĎTE SI HRÁT MEZI NÁS, TĚŠÍME SE NA VÁS !!!
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NA HODOVOU ZÁBAVU PŘIŠLO DVACET LIDÍ
Každého, kdo přišel na Hodovou zábavu do místního kulturního domu, muselo napadnout: „Co
se tady stalo?“. Vše bylo perfektně
nachystané. Hrála skupina BENE
z Olomouce, na pódiu leželo padesát hodnotných cen do tomboly, byl přichystaný srnčí guláš
a naražená bečka piva. Zájem byl
však velmi malý. V celém „kulturáku“ bylo jen dvacet lidí.
„Hasiči jako každý rok obcházeli
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všechny domy a nabízeli vstupenky v předprodeji o dvacet
korun levněji. Na přípravě zábavy
si dali opravdu záležet. Pozoruji,
že každým rokem je účast menší
a menší, jako by se tradice z obce
pomalu vytrácela,“ povzdechla si
starostka Marcela Joklíková.
Ti, co přišli, si ale nenechali malou účastí zkazit náladu. Skupina
hrála do jedenácti hodin, poté
hasiči pustili hudbu z přehrávače.

Ceny z tomboly se losovaly po
půlnoci a velkou šanci něco vyhrát
měli i jinak ti největší smolaři. Hasiči se dohodli, že se v noci vylosuje
jen třetina cen a zbytek druhý den
na hřišti při hasičské soutěži O pohár starostky. Akce byla vydařená
a pečlivě připravená, ale nízká
účast bude dobrovolné hasiče ještě dlouho mrzet.
				
text a foto: J. Hlavinková
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O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTKY OBCE ZÁŘÍČÍ
Soutěž pro mladé hasiče bývala
v předchozích letech vždy v červnu, ale na výborové schůzi jsme
se rozhodli, že ji uskutečníme až
v září, na hody. 5. září tedy na místním fotbalovém hřišti soutěž zahájila starostka obce, která závodníkům popřála hodně sportovního
zdaru. Hlavním rozhodčím byl pan
Raclavský z Hulína a rozhodčí na
základně byla paní Věra Frgalová

ze Záhlinic.
Naši mladší žáci se umístili
na 3. místě z osmi družstev. Starší žáci obsadili 4. místo ze sedmi
družstev. Zde se Danovi Dostálovi povedl nový rekord na levém
proudu, a to sestříknutí terče
v čase 14:01 sekund. Bohužel pro
náš pravý proud byl až v čase 19:07
sekund. Opět se zde předvedla
naše přípravka, která se umístila

na 2. místě za soutěžícími z Lobodic. Po tomto klání se uskutečnilo
přátelské fotbalové utkání - mladší
a starší žáci SDH Záříčí proti členům sboru a rodičům. Po velké
fotbalové bitvě skončil zápas nerozhodně. Nakonec rozhodovaly
penalty, při kterých měli více štěstí
mladší a starší žáci SDH Záříčí.
text a foto: SDH Záříčí

HEJTMAN OCENIL PAMĚTNÍ MEDAILÍ PETRA POLIŠENSKÉHO
Dlouholetý člen našeho sboru dobrovolných hasičů Petr Polišenský (na fotografii zcela vlevo) obdržel z rukou hejtmana Stanislava Mišáka pamětní medaili Zlínského kraje. Ocenění obdržel při příležitosti svátku svatého Floriána, patrona hasičů, za práci ve sboru
a v odborné radě mládeže okresu Kroměříž.
Ve Zlínském kraji působí 21 708 dobrovolných hasičů registrovaných ve 384 sborech.
Za 11 let oceňování hejtmanem kraje bylo do
dnešního dne vyznamenáno 440 dobrovolných hasičů z celého Zlínského kraje.
Obec si velmi váží tohoto ocenění a děkuje panu Polišenskému za velmi precizní
a zodpovědnou práci, kterou již mnoho let vykonává v SDH Záříčí a věnuje jí spoustu času
a nasazení. Petře, děkujeme!
text a foto: SDH Záříčí

Výbor sboru dobrovolných hasičů Záříčí děkuje všem sponzorům, zastupitelům a především
paní starostce, mysliveckému sdružení, mateřské školce a všem spolkům za spolupráci
v roce 2015 a přeje všem občanům hodně zdraví, štěstí a pohody v roce 2016.
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LAMPIONOVÁ SLAVNOST
ANEB POHÁDKOVÁ CESTA ZA STRAŠIDLY
Lampionová slavnost má v naší
obci tradici již několik let, a to na
počest Dne vzniku samostatného
Československa. 28. říjen je považován za jeden z nejdůležitějších
historických mezníků našeho národa, který byl tvůrcem velice bohaté minulosti a bohatých dějin
a staly se důležitým poselstvím
i pro naši generaci. Vždyť přeci
z toho, co bylo, můžeme i my
dneska převzít určité zkušenosti
a zároveň se vyvarovat chybám,
které byly učiněny již před námi
a jsou pro nás nenásilným ponaučením.
Jsem velmi ráda, že i naši občané reagují na historická data
a připomínají si památku našich
předchůdců.
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Ti nejmenší v předvečer tohoto
dne vyrazili do ulic s rozzářenými
lampiony a společně s dospělými
uctili památku u pomníku obětem
světových válek a našim předkům.
Pak už na ně čekala strašidelná
cesta těmi nejtemnějšími zákoutími naší obce. Vždy na nečekaném
místě vyskočilo na procházející
nějaké to strašidýlko, které chtělo
jako propustku splnit jednoduchý
úkol. Někdy nebylo poznat, jestli
mají větší strach děti, nebo jejich
rodiče, kterým to také od pohádkových bytostí jen tak neprošlo.
Po statečném překonání strašidelné cesty všechny přítomné čekalo
společné setkání s občerstvením
u místní hasičské zbrojnice.
Celá pohádková akce byla ve

větší míře dílem party dobrovolníků, kteří si říkají KOMPAZZ (klub
ochotníků milující pivo a záříčskou zábavu) a opět nás překvapili
svým vtipem, nápadem a ochotou pobavit jak ty nejmenší, tak
samozřejmě i ty dříve narozené.
Doufám, že jejich chuť, fantazie
a snaha dále se zapojovat do společenského života a hlavně bavit
občany neopadla, a my se již všichni těšíme na další jejich velkolepý
nápad. Tato slova jsou i zároveň
mým poděkováním všem členům
Kompazzu za jejich obětavost
a zájem podporovat a rozvíjet kulturní a společenské setkávání našich obyvatel.
				
text a foto: Marcela Joklíková

únor | 2016

TOMBOLU OVLÁDLI BAŽANTI Z MYSLIVECKÉ BAŽANTNICE
Tak jako každoročně i v loňském
roce jsme v listopadu uspořádali
Kateřinskou zábavu v místním kulturním domě. Za podpory našich
dlouholetých sponzorů a kamarádů byla losována bohatá tombola
s hodnotnými cenami, „okořeněná“ tradičně ulovenou zvěří v naší
honitbě. Přítomní se také mohli
těšit na bažanty z naší bažantnice.

O hudbu k tanci se postarala olomoucká skupina BENE a chuťové
buňky bezmála dvě stě účastníků potěšil um našich kuchařek
při podávání pečeného divočáka
a srnčího guláše.
Tímto děkujeme všem příznivcům, sponzorům a přátelům mysliveckého spolku v Záříčí za podporu při konání akce. Také bych

rád popřál všem, ať už těm, kteří
odcházeli spokojeni, tak i těm, kteří se letos určitě přijdou pobavit
možná po delší době či poprvé,
všeho dobrého v letošním roce.
Těšíme se na vás na našich dalších
akcích, ať už na střelnici, nebo zase
na podzim na zábavě.
text: M. Alex, foto: J.Hlavinková
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I LETOS JSME DODRŽELI TRADICI ROZSVĚCOVÁNÍ STROMU
Nástup adventního období je
již v naší obci neodmyslitelně spojován s předvánočním jarmarkem
pořádaným mateřskou školou
a rozsvěcováním vánočního stromu na návsi.
Tato doba je dobou přípravy na
samotné vánoční svátky a i naši
občané mají možnost se v tomto
čase zastavit, zpomalit a společně

vytvořit osobitou podobu vánočních svátků s neopakovatelným
kouzlem.
V sobotu 28. listopadu před první adventní nedělí jsme společnými silami rozsvítili vánoční strom.
Okolo obecního úřadu jsme zhasli
pouliční osvětlení, aby světýlka na
stromě co nejvíce vynikla. Slavnostnímu okamžiku předcházel

předvánoční jarmark, kde si rodiče
a prarodiče měli možnost zakoupit výtvory svých dětí a vnoučků
a přispět tak mateřské škole na
pomůcky. Nechyběly ručně vyrobené ozdoby, cukroví, „svařák“
a punč.
			
text: M. Joklíková
foto: J. Hlavinková

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VYNESLA PATNÁCT TISÍC KORUN
V neděli 10. ledna se i v naší
obci konala tradiční tříkrálová
sbírka. Konáním sbírky naši občané dostali možnost zapojit se do
pomoci trpícím a lidem v nesnázích. Výtěžek je již tradičně určen
především na pomoc nemocným,
handicapovaným, seniorům, matkám v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí,
a to zejména v našem regionu.
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Část výnosu je také určena na
humanitární pomoc do zahraničí.
Solidarita s těmito lidmi nám pomůže vyjít ze zaměření se pouze
na své potřeby a máme možnost
vidět také problémy a nouzi druhých.
Letošní vybraná částka činila
15 237 korun. Charita Chropyně
děkuje za vaši ochotu pomáhat
jiným lidem, kteří to potřebují

a bez pomoci se neobejdou. Velký
dík patří samotným představitelům Tří králů Nele Šuškové, Adéle
Šuškové, Markétě Gregovské, Lukáši Hrabalovi, Danielu Hudečkovi,
Petru Šenovskému a jejich průvodcům panu Petru Polišenskému
a panu Antonu Šuškovi.
text: Marcela Joklíková
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KOUZLO VÁNOC S ŽIVÝM BETLÉMEM
V dnešní uspěchané době a čase, kdy žijeme
stále rychleji, je potřebné i zvolnit tempo. Takovým
malým, ale krásným pozastavením jsou pro nás Vánoce, čas, kdy jsme si bližší jako nikdy a snažíme se
zapomenout na běžné problémy.
I v naší obci již několik let jedno předvánoční pozastavení dodržujeme. Je to setkání občanů v předvečer Štědrého dne na schodech obecního úřadu
a na návsi. Téměř ve všech domácnostech v tomto
okamžiku již panuje sváteční nálada a vše je připraveno na samotný příchod vánoční pohody. Proto
se spousta z vás přijde jen tak zastavit a pobavit
se s ostatními. K tomu všemu tu pravou náladu
přidají biblické postavy Ježíše Krista a Panny Marie
se svým betlémským doprovodem a živá zvířátka,
která přinesou úsměv hlavně do dětských tváří.
Již několik let se se svým pásmem vánočních
koled a písní představuje dětský soubor Ječmínek
Chropyně. Tu pravou atmosféru očekávání tomu
přidají trubači ze spolku ZÁTRŽA. Po půlhodinové
akci se všichni rozcházejí s pocitem spokojenosti,
štěstí, radosti a krásy života, která k těmto svátkům
patří.

STŘÍBRŇANKA ZAPLNILA CELÝ KULTURNÍ DŮM
V neděli 6. prosince na svátek
svatého Mikuláše přijala do naší
obce pozvání dechová hudba
Stříbrňanka vedená panem Vojtěchem Horkým. Po několika minutách byl téměř celý sál kulturního

domu zaplněný a vánoční koncert
mohl začít. Měli jsme možnost zaposlouchat se do krásných tónů
hlavně vánočních písní v podání
této věhlasné dechové kapely.
Myslím si, že publikum po dvou-

hodinovém koncertě odcházelo
nadmíru spokojené s pocitem
zachování si posvátné úcty k vánočním svátkům, svátkům pokoje,
lásky a porozumění.
foto a text: M. Joklíková

15

únor | 2016

MIMINKA ANEB MALÍ OBČÁNCI ZÁŘÍČÍ
David Súkup
nar. 17. června 2015

Jonáš Brázdil
nar. 14. července 2015

Sofie Červinková
nar. 2. srpna 2015

Christina Beli
nar. 9. září 2015

OBECNÍ PLES BYL SUPER, POCHVALUJÍ SI ÚČASTNÍCI
Poslední lednovou sobotu se
v kulturním domě konal tradiční
Obecní ples. Ti, kteří chodí za zábavou do Záříčí pravidelně už věděli,
kde si mohou nechat natočit pivo,
dát si k jídlu řízek s bramborovým
salátem, nebo guláš, a kde je bar
s něčím ostřejším. Nechyběla ani
tradiční živá kapela, opět skupina
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BENE z Olomouce. Ještě hodinu
před půlnocí se stála fronta na
nákup lístků do tomboly. A že jich
někteří kupovali i desítky. Šance
na výhru byla poměrně slušná
a hosty lákaly hodnotné ceny. Po
parketu se v rytmu valčíku a polky
vlnila i mladá generace a i ti starší si zatancovali na klasické české

hity. Ples působil „domáckou“ atmosférou, všichni se mezi sebou
znali a byli rádi, že se opět v Záříčí
sešli. Místní ples bezesporu patří
k těm nejlepším v sezoně, o čemž
vypovídá i fakt že na ples přijeli lidé z Chropyně, Kroměříže či
z Přerovska.
Foto a text: Jana Hlavinková
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