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SLOVO STAROSTKY
Vážení občané,
ještě nedávno jsme se všichni těšili na začátek
prázdnin a dovolených a najednou jsme již téměř na
konci tohoto období a přehoupli jsme se do druhé
poloviny roku.
Děti se pomalu začnou připravovat na další školní
rok a my ostatní si začneme vychutnávat kouzlo podzimu.
Opět přicházíme s dalším číslem našeho zpravodaje, abychom krátce zrekapitulovali předcházející období a zároveň nastínili plány do budoucna.
Přeji Vám klidný zbytek tohoto krásného, ještě
prázdninového období a spoustu dalších pohodových dnů.
S úctou Marcela Joklíková,
starostka obce
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KULTURNÍ DŮM ZAPLAVILA VODA
Nečekaná závada na pánské toaletě
v patře kulturního domu způsobila velké
škody téměř ve všech prostorách budovy.
Přes noc, aniž by někdo něco tušil
nebo tomu předcházelo nějaké varování,
začala vytékat voda z porušené hadice.
Až druhý den v dopoledních hodinách
jsme závadu objevili a uviděli jsme zkázu,
kterou vytékající voda napáchala. Jelikož
se jednalo o horní toaletu, voda nejdříve
zatopila balkon a z balkonu začala prosakovat do sálu, na chodbu a spodní toalety. Poničené jsou nejen stropní kazety
pod balkonem a podlaha na balkoně, ale
i omítka, obklady a hlavně parkety v sále.
Okamžitě byly odvolány a zrušeny všechny plánované akce v prostorách kulturního domu.
Nyní jsou vytrhané parkety, které byly
celé úplně nasáklé vodou. Věřím, že do
podzimu bude kulturní dům opět v plném provozu, abychom mohli pořádat
naplánované akce, včetně obecního plesu, který bude po novém roce.
Událost jsme hned nahlásili na pojišťovně Kooperativa, u které má obec pojištěný veškerý svůj majetek, ale přesto
v této době, kdy obec bude mít velké
výdaje s rekonstrukcí hřbitova a veřejného rozhlasu, to znamená velký zásah do
obecního rozpočtu. Nyní musíme vypsat
výběrová řízení na dodavatele prací, abychom mohli pojišťovně předložit veškeré
nutné dokumenty. Pokud to bude potřeba, můžeme si u Kooperativy zažádat
o zálohu na opravy, abychom nemuseli
použít peníze z obecního rozpočtu. Záloha pak bude zohledněna při proplácení
pojistné události.
Snad se podaří škody co nejrychleji
a nejšetrněji odstranit a vrátit kulturní
dům zpět do původního stavu.
Text: M. Joklíková
Foto: OÚ Záříčí
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HŘBITOV SE DOČKÁ REKONSTRUKCE
I NOVÉHO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Letošní největší investicí je revitalizace a elektrifikace místního
hřbitova. V březnu byla zaslána
žádost na Ministerstvo zemědělství v rámci dotačního programu
16. Udržování a obnova kulturního dědictví venkova. Naše žádost
byla akceptována a v červnu přišlo
rozhodnutí o přidělení nejvyšší
možné dotace 700.000,- Kč, zbylou částku musí obec dofinancovat sama. Začátkem července
proběhlo výběrové řízení na dvě
veřejné zakázky: stavební úpravy
pěších komunikací v areálu hřbitova a realizace veřejného osvětlení. Rozhodujícím kritériem byla
nabídková cena a vítěznou firmou
na obě zakázky se stala firma Filák s.r.o., Přerov. Cena realizace
pěších komunikací je 2.099.455,Kč vč. DPH a cena elektrifikace je
633.748,- Kč včetně DPH.
Revitalizace spočívá v rekonstrukci stávajících komunikací
(chodníků) uvnitř areálu hřbitova,
které jsou v současné době ve velmi nevyhovujícím stavu, rozpadají
se a v části jsou již bez finální krycí
vrstvy. Tím hrozí nebezpečí úrazu
návštěvníků hřbitova. Stávající povrchová vrstva z litého asfaltu byla

realizována cca v 70. letech minulého století. Příčinou současného
stavu je jednak nekvalitní skladba
podkladních vrstev, absence obrubníků a taktéž destrukce vinou
kořenového systému vzrostlé zeleně (jehličnatých stromů).
V průběhu prací proběhne
demontáž a likvidace stávající
konstrukční skladby komunikací, osázení nových betonových
obrubníků a provedení nové
konstrukční skladby ukončené
betonovou zámkovou dlažbou
stejného nebo obdobného typu,
jako zámková dlažba, která byla realizována již v rekonstruované části hřbitova (urnový háj). Současně
s těmito pracemi bude provedeno
taktéž odvedení srážkových vod
do vsakovací jímky.
Součástí revitalizace hřbitova
v naší obci je taktéž provedení nového rozvodu veřejného osvětlení
rozděleného do tří částí:
a. realizace veřejného osvětlení kolem přístupové cesty ke
hřbitovu – na ocelových sloupech
s výložníkem
b. realizace veřejného osvětlení uvnitř areálu hřbitova pomocí

parkových sloupkových svítidel
c. nasvícení dominantních kamenných architektonických prvků
(kamenných křížů s plastikami)
bodovými směrovými světly.
Z důvodu toho, že v současné
době není areál hřbitova elektrifikován, je součástí realizace veřejného osvětlení taktéž přípojka NN
vedená z rozvaděče nacházejícího
se v okrajové části obce k objektu
obřadní síně v areálu hřbitova souběžně s vedením veřejného, která
bude zakončena v rozvodné skříni
umístěné na stěně obřadní místnosti pro budoucí použití.
Pokud se nevyskytnou nepředvídatelné okolnosti, tak by celá
akce měla být dokončena na přelomu září a října.
Proto vás po celou dobu rekonstrukce žádám o zvýšenou
opatrnost a respektování daných
pravidel pro minimální pohyb na
místech, kde budou probíhat stavební úpravy.
Děkuji za pochopení a doufám,
že revitalizace našeho hřbitova
proběhne ke všeobecné spokojenosti.
text: M. Joklíková
foto: J. Hlavinková
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KASÁRNÁM SE MOŽNÁ BLÝSKÁ NA LEPŠÍ ČASY
Kasárna. Komplex budov,
který obec získala za jednu
korunu, je nyní zarostlý plevelem a chátrá. Zastupitelé už
léta hledají řešení, co s objekty
v dezolátním stavu. Sem tam
se objevili zájemci o koupi, ale
jednání nikdy nedopadla. Až
nyní svitla reálná naděje.
Prostor areálu bývalých kasáren je v poslední době stále více
svázaný s mnoha problémy, které
z něj pro veřejnost, obec i region
plynou. První z důsledků nevyužívání území je negativní vliv na životní prostředí, který je způsobený
existencí ekologické zátěže objektu. U bývalých vojenských prostor
není výskyt zátěže ojedinělý díky
minulému zacházení s nebezpečnými materiály a municí.
Dalším problémem je negativní
působení opuštěného objektu na
okolí. Často je totiž taková budova
nebo pozemek pro obyvatele deprimující a je spojená s výskytem
kriminality, vandalismu, nepovolených skládek nebo squattingu,
a proto se mu veřejnost raději
vyhýbá, což je i případ našich
bývalých kasáren. S vojenskými
brownfieldy většinou také souvisí
opodstatněná obava z možného
výskytu velmi nebezpečných látek, nevybuchlé munice, bunkrů
a jiných nástrah na daném území.
Z tohoto důvodu jsem zprostředkovala jednání s firmou
Biotrend Morava s.r.o., jejíž zástupci přišli s možným řešením našeho
velkého problému. Členové zastupitelstva byli s návrhem seznámeni a na březnovém zasedání
byl schválen záměr revitalizace
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objektu bývalých kasáren včetně
žádosti o dotaci a o demolici poškozených budov a také vypracování projektové dokumentace
k analýze rizik.
Obecně by se revitalizace
prostoru dala rozdělit do tří
okruhů:
1. Analýza rizik a průzkum
zbylých objektů (bunkry, podzemní nádrže a podobně) a také půdy.
Předpokládaný rok realizace
2017/2018.
Možná dotace ze Státního fondu životního prostředí.
2. Demolice objektů v severní
části (garáže a budovy).
Předpokládaný rok realizace
2017/2018.
Možná dotace z Ministerstva
pro místní rozvoj.
3. Sanace kontaminovaných
míst a revitalizace celého území.
Předpokládaný rok realizace
2018/2019.
Možná dotace ze Státního fondu životního prostředí.
První dvě etapy lze realizovat
takřka zároveň. Demolicí v severní
části území bychom získali plochu
k dalšímu možnému využití jako
například stavební parcely. Plocha
leží mimo aktivní záplavové území, což vyplývá ze sdělení Povodí
Moravy. Současně je možné začít
s přípravou úvodního průzkumu
a vypracováním projektové dokumentace k analýze rizik této staré
ekologické zátěže. Tím se získá
přesný popis a složení odpadů

včetně vyhodnocení následného
nebezpečí a doporučení k sanaci
a revitalizaci zbylého území.
Jižní část lokality se nachází
v aktivním záplavovém území
a není zde možná žádná zástavba,
což také potvrdilo Povodí Moravy.
Z tohoto důvodu by byla etapa
celkové sanace a následné revitalizace směřována dle podmínek
vypracované analýzy rizik k vybudování parku, lesoparku a plynulého napojení části pozemku na
sousední parcely s velkým „Pískáčem“ jako místem pro rekreaci či
odpočinek.
V tomto okamžiku se již zpracovává projektová dokumentace
výše uvedeného návrhu a již byly
podány žádosti na příslušné úřady,
které se k projektu budou vyjadřovat.
Závěrem bych upozornila na
skutečnost, že kdybychom lokalitu neřešili, pouze bychom oddalovaly problém, který objekt
představuje. Budou se zde nadále
skládkovat různé druhy odpadů,
čímž se zvedá již tak vysoké riziko
ekologické zátěže. Budovy budou
nadále chátrat a lokalita bude zbytečně zatěžovat obecní rozpočet
i v následujících letech (odklízení
černých skládek, údržba, úrazy).
Věřím, že se v průběhu tří až
čtyř let tuto naplánovanou a již
započatou akci podaří realizovat
a že obec se tak zbaví dalšího zatěžujícího problému, který byl pro
ni spíše jen „danajským darem“
než výhodným přínosem k užitku
a spokojenosti.
text: M. Joklíková
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V BŘEZNU BUDE V OBCI NOVÝ VÝSTRAŽNÝ
PROTIPOVODŇOVÝ SYSTÉM
Další dotaci, kterou obec získá
z Operačního programu Životního prostředí, je podpora akce
Protipovodňová opatření obce
Záříčí, která spočívá ve zpracování
digitálního povodňového plánu
a pořízení lokálního výstražného
a varovného systému protipovodňové ochrany pro obec.
Žádost byla poslána již v loňském roce na Ministerstvo životního prostředí a v červnu letošního
roku byla akce registrována. Přesná částka podpory z operačního

programu zatím není známá, jelikož ještě nebylo vydáno rozhodnutí.
Celá akce má být zrealizována
do března roku 2017 a spočívá
v těchto základních částech
záměru:
• zpracování digitálního povodňového plánu
• výměna vysílací ústředny
v budově obecního úřadu
• montáž bezdrátových hlásičů na sloupy veřejného osvětlení
i v části Plučisko

• výměna elektronické sirény
v budově mateřské školy
• montáž vodoměrné stanice
a vodočetné latě na mostě číslo
4349-2 přes Svodnici
Uskutečnění akce bude takovým malým předstupněm terénních protipovodňových opatření,
o kterých již obec taktéž začíná
jednat a shromažďovat určité informace a možnosti realizace.
text: M. Joklíková

ZÍSKEJTE ZDARMA KOMPOSTÉR NA BIOLOGICKÝ ODPAD
Jelikož má naše obec zájem na
zkvalitnění a na účelnějším nakládání s biologicky rozložitelným
odpadem z domácností, zapojíme
se do výzvy z Operačního programu Životní prostředí. I vy můžete
aktivně spolupracovat a ovlivnit,
jestli obec kompostéry dostane,
nebo ne. Stačí na obecním úřadě vyplnit krátký anketní lístek se
zájmem o kompostér. Jedná se
o platovou nádobu s víkem o objemu 900 litrů. Má provzdušňovací
otvory s bočními dvířky na odebírání kompostu. Do ní můžete odkládat veškerý biologický odpad
ze zahrady, například listí, zbytky
ovoce a zeleniny, trávu, uschlé
květiny, nať, štěpku, hobliny a podobně.
Peníze na nákup kompostérů
půjdou prostřednictvím místní
akční skupiny Střední Haná o. p. s.,
jejíž součástí je i Záříčí. Obec má
tak možnost prostřednictvím dotace získat až 85 % finančních pro-

středků, zbývajících 15% uhradí
ze svého rozpočtu. Na jedno číslo
popisné lze získat až tři kompostéry, záleží na velikosti zahrady. Mezi
základní pravidla kompostování
v plastových nádobách patří různorodá skladba materiálu, vlhkost
a dostatek vzduchu.

Zastupitelé mají velký zájem
na tom, aby lidé co nejvíce třídili
odpad. Tím ušetří nemalé finanční
prostředky za svoz komunálního
odpadu. Pokud opravdu správně
třídíte, do popelnic přijde maximálně 20 % opadu z domácnosti.
text: J. Hlavinková

foto: archiv
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DĚTI PROŽILY PESTRÉ HASIČSKÉ ZÁŽITKY
Poslední půlrok jsme zažili
spoustu nových věcí. Čekaly
nás nejen aktivity v obci, ale
i soutěže. Například v Chropyni se nám podařilo dosáhnout
velkého úspěchu, když se naši
starší žáci umístili na 1. místě
a postoupili tak do krajského
kola. Přečtěte si přehled našich dosavadních aktivit.

tvarné soutěže Požární ochrana
očima dětí, pomohli jsme při sběru železa a sběru starých elektrospotřebičů a při stavění a kácení
máje.

14. května proběhlo první kolo
hry Plamen v Chropyni. Mladší žáci
se umístili na 7. místě. Starší žáci
vybojovali 1. místo z 18 družstev.
A tím si zajistili postup do krajské28. února se konal branný ho kola.
závod v Trávníku. Naše hlídka star17. května proběhla soutěž
ších žáků se umístila na 8. a 16.
místě z celkového počtu 45 hlídek. dorostu v Chropyni. Za náš sbor
Mladší žáci skončili na 18. místě ze závodili v kategorii střední dorost
Petr Šenovský, Roman Lužný a za
22 hlídek.
starší dorost David Gregovský, kte25. března jsme se jeli podívat rý ve své kategorii obsadil 4. místo
převážně se staršími žáky na fot- z 9 závodníků. Roman Lužný se
balové utkání ČR 21 – Lotyšsko 21 umístil na 5. místě a Petr Šenovský
do Uherského Hradiště .
na 7. místě ze 14 závodníků.
23. dubna se uskutečnil 13.
ročník soutěže „O zlatou proudnici
Hané“ v Kyselovicích. Mladší žáci
A se umístili na 4. místě a družstvo
B obsadilo 13. místo ze 14 družstev. Starší žáci obsadili 13. a 18.
místo z 27 družstev.

7. června jsme jeli v počtu 22
dětí na představení cirkusu JO JO
do Zlína.

11. června proběhlo krajské
kolo hry Plamen a dorostu v Horní
Lidči v okrese Vsetín, na které jsme
se pilně připravovali. Zde závodilo
V dubnu jsme se zapojili do vý- 8 nejlepších družstev ze Zlínského

kraje. Naše družstvo obsadilo v konečném pořadí 7. místo (o místě
rozhodl závod požární všestrannosti, který se běžel na konci celého dne, a bohužel jsme špatně
uvázali jeden uzel).
1. července jsme měli prázdninovou besídku na hřišti pro přípravku, mladší a starší žáky a dorost. Závodili jsme o nejlepšího
hasiče. Po závodění jsme si zahráli
fotbal a opekli špekáčky a vyhodnotili soutěž. Děkujeme všem maminkám, které ukuchtil dobroty
a přinesly je na besídku.
11. až 16. července jsme se
zúčastnili týdenního soustředění
mladých hasičů v Rajnochovicích na chatě Hanička. Soustředění se zúčastnilo 8 starších žáků
a dva mladší žáci a dva dorostenci.
V okolí chaty jsme plnili různé
soutěže, chodili na procházky, běželi branný závod, hráli sportovní
hry a jeli na celodenní výlet do
zoologické zahrady v Lešné. Tahle
akce byla financována za podpory Ministerstva školství mládeže
a tělovýchovy.
Text: P. Polišenský

DĚTI SLAVILY V AREÁLU MYSLIVECKÉHO VAGÓNU
Myslivecké sdružení Záříčí ve
spolupráci s Mateřskou školou
a Sborem dobrovolných hasičů
uspořádalo pro děti tradiční oslavu Dne dětí v areálu mysliveckého
vagónu. Pro děti byl připraven
bohatý program – hry a soutěže,
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střelba ze vzduchovky, branný
závod, tvořivá dílna a pohádkový
les. Nechybělo ani pohoštění pro
děti jako dárek od myslivců a pro
dospělé byla připravena myslivecká kuchyně. Počasí nám letos
přálo, byl nádherný slunečný den.

Škoda jen, že přišlo míň dětí než
v předchozích ročnících. Ale i tak
bylo odměnou pro všechny pořadatele vidět radost v dětských
očích a spokojené úsměvy všech
zúčastněných.
text: J. Červinková
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ŠKOLÁČCI SE SLAVNOSTNĚ ROZLOUČILI SE ŠKOLKOU
A jsou tady školáky tolik očekávané prázdniny. I my jsme se
na ně v mateřské škole moc těšili
a poslední měsíc jsme blížícím se
prázdninám všechno přizpůsobili.
Využívali jsme každého pěkného
dne k prodlouženému pobytu
venku, učili jsme se básničky a písničky o prázdninách i k táboráku,
společně jsme se vydali na indiánskou výpravu, poslouchali jsme
pohádky o bylinkách, které nám
chodila vyprávět naše „školková“
bylinková babička, měli jsme den
našeho tradičního velkého fotografování a nemohl chybět ani
školní výlet – tentokrát do areálu
Grunt Galatík v Těšánkách.
Na výlet jsme se vypravili společně s třídou z Mateřské školy
Kyselovice. Počasí nám přálo a my
jsme prožili hezké dopoledne
u koní. Snad v každém boxu jsme

při komentované prohlídce viděli
s klisnou i hříbě. Děti byly spokojené a nakonec i ti největší bázlivci
překonali své obavy a všichni se
projeli na velkém koni. Jeden malý
výlet navíc jsme připravili na rozloučenou pro skupinu budoucích
školáků. Jeli jsme na zmrzlinu do
Kroměříže, prošli jsme si Podzámeckou zahradu a po návratu
zpět do Záříčí jsme u táboráku na
školní zahradě opékali špekáčky
a zpívali jsme písničky k táboráku, které jsme se ve školce naučili.
Celý program jsme zakončili spaním v budově školky. Přes velké
obavy některých rodičů dopadlo
vše výborně. Všechny děti byly
spokojené a neukápla ani jedna
slzička. Všichni nám tím předvedli,
že už dozráli do role školáka.
Pro všechny děti a jejich rodiče jsme uspořádali závěrečnou

Z MATRIKY - NAROZENÍ

Ema Gazdagová, nar. 2. listopadu 2015

slavnost na rozloučení se školním
rokem a školáky. Budoucí školáci se nám přišli pochlubit svými
aktovkami a my jsme je pasovali
na školáky, předali jim vysvědčení, pamětní listy, dárky od školky
i osobní dárky na rozloučenou od
zaměstnanců mateřské školy. Druhá část programu probíhala v obřadní síni obecního úřadu, kde
paní starostka připravila slavnostní
obřad na rozloučení s mateřskou
školou. Školáci dostali další dárky
a čekala je i malá hostina.
S mateřskou školou se rozloučili:
Daniel Alex, Emílie Stoklásková, Matěj a Vojtěch Honzákovi, Jan Křepelka, Ondřej
Kočvara, Pavla Kopřivová, Andrea Vránová, Karolína Janalíková a Laura Lehar.
Dětství je jedním z nejhezčích
úseků na dlouhé cestě lidským
životem a my jsme moc rádi, že
jsme tyto děti mohli na jejich cestě
doprovázet. Přejeme jim úspěšný
start do školy, ale hlavně – ať jsou
ve svém životě šťastní a spokojení,
ať se jim vše daří a ať z nich rostou hodní, dobrosrdeční a úspěšní lidé. A my se budeme pomalu
připravovat na nový školní rok, kdy
nám deset odcházejících školáků
nahradí deset nově přijatých dětí.
Naše třída tak bude i nadále plně
obsazena bez jediného volného
místa. Čeká nás spousta práce, při
které se budeme řídit naším školním vzdělávacím programem tak,
abychom naplňovali jeho název:
„Chci být šťastné dítě ve šťastném
světě“.
text: J. Červinková
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ČARODĚJNICE OSLAVILY PŘÍCHOD JARA
Pálení čarodějnic je vždy zvláštním svátkem a stavění máje symbol, který patří do každé obce. Jde
o oslavu jara, kdy se všichni těší na
sluníčko, dlouhé večery na zahradě u ohně a na aktivity, které nelze
v zimě venku provozovat.
Letos si malé čarodějnice a čarodějové dali na svých kostýmech
obzvlášť záležet a byli dokonale
sladěni. Nazdobili májku pentlemi,
aby byla co nejbarevnější, až se
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bude tyčit nad obcí. Dobrovolní
hasiči, rodiče, děti i paní učitelky,
všichni si dali záležet na tom, aby
všichni na tento den dlouze vzpomínali.
Čarodějnice totiž symbolizují
ukončení zimy a máj je zase hlavní prvek nadcházejícího jara. Bez
ní bychom si příchod jara dokázali
jen těžko představit.
text a foto: J. Hlavinková
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MYSLIVCI SE STARAJÍ O ZVĚŘ, STŘELNICI I BAŽANTNICI
V polovině března jsme na slavnostní výroční schůzi hodnotili
všechny aktivity na jednotlivých
úsecích naší myslivecké a společenské činnosti v obci. Myslím,
že v tuto chvíli můžu napsat, že
všechny přednesené zprávy vyzněly pozitivně a potvrdily, že
úkoly, které jsme si vytyčili, byly
víceméně splněny.
Již několik let využíváme odchovné zařízení v Rusině, které
nám i letos dobře poslouží k odchovu bažantích kuřátek. Je to
však činnost nesmírně náročná
a odpovědná. Určitou výhodou
pro nás je, že si speciální krmivo
umíme připravit sami a tím ušetříme finanční prostředky. Jinak se
o bažantíky staráme všichni v týdenních službách.
Značnou pozornost věnujeme
také střeleckým aktivitám. Vybudovali jsme v mysliveckém areálu
poměrně slušnou brokovou střelnici. K dispozici má tři střelecké
disciplíny a to: lovecké kolo, americký trap a vysokou věž. Pro vy-

světlení laické veřejnosti – jedná
se o tři způsoby vyhazování hliněných terčíků do prostoru. Střelec
se snaží kulatý terčík (lidově holub) zasáhnout z brokové zbraně.
Jen pro doplnění, v tomto roce
jsme již uspořádali dva střelecké
závody. Soutěž tříčlenných družstev a střeleckou soutěž jednotlivců. Čeká nás ještě jedna střelecká
soutěž v srpnu. Záříčská střelnice
je střeleckou veřejností hodnocená celkem kladně. Rádi bychom
mezi nás přivítali mladé a nadějné
zájemce o střeleckou činnost. Nezapomínejme, že broková střelba
je olympijskou disciplínou.
Poslední květnovou sobotu
jsme se velkou měrou podíleli na
přípravě tradičního pohádkového
lesa v rámci oslav Dne dětí. Pro ně
a jejich doprovod jsme připravili
kromě drobných soutěžních atrakcí i vzduchovkovou střelnici a slušné občerstvení. Všem dětem bez
rozdílu formou uzeného cigárka
s chlebem a hořčicí s limonádou
a drobnou sladkostí. Pro ostatní

byl připraven srnčí guláš a bufet
s občerstvením.
Před několika lety přišli naši
myslivečtí přátelé z Troubek nad
Bečvou s nápadem pořádat každoročně střelecký přebor desetičlenných družstev o Putovní
pohár a bečku piva. Organizátorem a hostitelem v tomto roce byli
přátelé v Troubkách. A výsledek?
Záříčí zvítězilo o deset holubů
a odvezli jsme si domů putovní
pohár a nezapomněli poděkovat
za důstojné pohoštění, které pro
nás bylo na konci akce připraveno. Naše skóre je 5:4 ve prospěch
Záříčí.
Léto vrcholí. Probíhá i intenzivní
srnčí říje a je nejvyšší čas provádět
odlov srnců podle stanovených
pravidel, zejména těch trofejních,
aby bylo čím se pochlubit mysliveckých přátelům, ale zejména
na chovatelské přehlídce v příštím
roce.
Co si ještě více přát? Hlavně
zdraví nám všem.
text: šeb

ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI ODKUP OBECNÍHO POZEMKU
Zastupitelé dostali na stůl žádost o odkup obecního pozemku.
S takovým návrhem se nesetkávají
často, protože obec nemá zájem
rozprodávat svůj majetek, právě
naopak, a uvedený případ je spíše
výjimkou.
„Majitelka jedné nemovitosti
za námi přišla se žádostí, zda by si
mohla odkoupit pozemek za domem, který by chtěla využívat jako
zahradu. Zvážili jsme to a dospěli
k názoru, že jako obec bychom
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stejně plochu nemohli nijak využívat, protože je vklíněná mezi dvě
další zahrady,“ popsala starostka
Marcela Joklíková.
Jedná se o pozemek o rozloze
810 m2 a zastupitelé schválili její
odprodej za 35 korun za m2, což
je cena v místě obvyklá.
Vedení obce obdrželo ještě
jednu žádost na odkup pozemku od jiného zájemce. Jednalo se
o plochu sousedící se hřbitovní
zdí, která je v katastru nemovitostí

majetkem obce a je uvedena jako
„hřbitov - urnový háj“.
„Žádost jsme zamítli, protože se
může stát, že bude v budoucnu
potřeba hřbitov rozšířit a plochu
bychom mohli využít jako parkoviště či technické zázemí. I samotná změna využití plochy v katastru
nemovitostí a v územním plánu
by byla značně složitá,“ vysvětlila
starostka.
text: Jana Hlavinková
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SDH ZÁŘÍČÍ

PLÁNOVANÉ AKCE
září – říjen
drakiáda

vás srdečně zve na

HODOVOU ZÁBAVU
3. – 4. září na hřišti.
Hrát bude Hanačka,
čeká vás bohaté občerstvení,
tombola a diskotéka.

27. 10. 2016
lampionová slavnost
26. 11. 2016
Kateřinská zábava
27. 11. 2016
adventní odpoledne,
rozsvícení vánočního stromu
28. 11. 2016
obecní ples,
hraje skupina BENE Olomouc

MĚSTSKÉ DIVADLO ZLÍN VSTUPUJE DO NOVÉ DEKÁDY – 71. SEZONY
(PR) Zlínští divadelníci již mají
nachystanou kolekci titulů, kterou
sestavili pro nové divadelní předplatné na sezonu 2016/2017.
„Zajímá nás, zda se nám podaří
uchránit rodinu před rozpadem
(Srpen v zemi indiánů), nenaletět
pokryteckým šmejdům (Tartuffe), uvěřit velkým vizím v čase krize
(Já, Baťa) a přitom nebýt za blbce
(Blbec k večeři). Chceme věřit, že
každé zlo bude nakonec odhaleno
a potrestáno (Past na myši) a že
ženy a muži přestanou vést své
nesmyslné boje (Noc na Karlštejně). Ale chceme si také s úsměvem připomenout, že bychom
nikdy neměli zapomínat na Dobré
mravy, protože jedině v klidném
a otevřeném dialogu můžeme najít
svou kotvu Mezi nebem a ženou,“
přibližuje nový dramplán zlínského
divadla jeho umělecká šéfka Hana

Mikolášková.
Předplatné je právě v prodeji a diváci mohou opět vybírat
z jeho několika typů podle svých
časových možností. Majitelé předplatného uvidí tituly s více než
40% slevou oproti jiným divákům.
„Chceme zdůraznit, že letos se
předplatné vyplatí více než kdykoli jindy,“ podotýká ředitel zlínské
scény Petr Michálek.

líbené služby hlídání dětí zdarma
u odpoledních předplatitelských
skupin.
Více informací najdete na www.
divadlozlin.cz.

Kromě výhodné ceny mohou
předplatitelé čerpat mnoho dalších bonusů: kromě stálého místa
v hledišti podle jejich přání a pevných termínů mají přednostní
právo rezervace na všechna představení včetně vybraných hostů,
program na dva měsíce dopředu
a divadelní zpravodaj Tady a teď
jim bude doručován do schránky
zdarma a také mohou využít ob-
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KDE DNI ZEMĚ JSME SI PŘIPOMNĚLI, JAK TŘÍDIT ODPAD
I my jsme si letos připomněli
22. duben jako Den Země. Přípravou akce se velice zodpovědně
zhostily učitelky a zaměstnanci
mateřské školy, kteří jeden celý
den věnovali tomu, aby si děti, ale
i dospělí uvědomili, jak se chovat
k životnímu prostředí, ke svému
okolí a tím i k sobě samým.
Děti se mohly formou propagačních materiálů seznámit se
systémem tříděného odpadu. Během celého dne mohli rodiče, ale
i ostatní obyvatelé donést starý
papír, který se vybíral do připraveného kontejneru přistaveného na
zahradě mateřské školy od firmy

12

RESO Hulín. Ve spolupráci s touto
firmou byly také instalovány do
vývěsných tabulí různé informace
o třídění odpadu.
Dále pak v altánku školní zahrady pro přítomné, kteří měli o akci
zájem a přišli ji i ve velmi nepříznivém počasí podpořit, bylo připraveno malé občerstvení v duchu
zdravé výživy. Mohli jsme ochutnat z výběru různých pomazánek,
ovoce a zeleniny a tomu všemu
vévodil na zahřátí bylinkový čaj.
Kdo měl zájem, odnesl si domů
i recept na zdravou a jednoduchou svačinku.
Den Země je vhodnou příleži-

tostí pro všechny z nás, abychom
se zamysleli nad tím, že Země je
jediná planeta, která umožňuje plnohodnotný život a existenci lidí,
živočichů a rostlin. Je určitě třeba
o těchto věcech nejen mluvit, ale
snažit se i pomáhat naši planetu ochraňovat a nebýt lhostejní
k problémům, které se týkají nás
všech.
Poděkování patří zaměstnancům školky, kteří s nápadem přišli
a nenásilnou formou ukázali nejen dětem, ale i nám dospělým,
jak i malou věcí přispět k velkým
činům.
foto a text: M. Joklíková
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ZÁŘÍČÍ I LETOS HOSTILO ZIMNÍ PLAVÁNÍ
I letos byla naše obec hostujícím místem Českého poháru
v zimním plavání. Závody se odehrály začátkem dubna na Pískáči.
I když počasí ani sportovcům, ani
divákům moc nepřálo, opět přijelo spoustu významných borců
v zimním plavání, olympioniků

i přemožitelů kanálu La-Manche.
Dokonce i letos se našli dobrovolníci z řad našich občanů, kteří si
na vlastní kůži vyzkoušeli teplotu
vody 10,7°C a zdolali trať dlouhou
100 m. I letos neodolali Michal Pospíšil a Petr Ramiš, a pozor přibyla
k nim i paní Eliška Ramišová, která

se stoickým klidem a přehledem
tuto trasu uplavala. Místní hasiči
poskytli občerstvovací a technické
zázemí. Naše obec se opět trošičku dostala do podvědomí dalších
lidí z celé naší republiky.
text: M. Joklíková
foto: J. Hlavinková
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DĚTSKÝ KARNEVAL „ZBOŘIL“ KULTURNÍ DŮM
Po koledě tříkrálové nadešla
doba nejhlučnějšího veselí, největší nevázanosti v pestrých průvodech maškar, v tanci, zpěvu
– doba masopustní. Již ve středověku lze najít početné zprávy
jak o venkovském, tak i městském masopustu, které se shodují
v tom, že masopust byl obrazem
světa naruby. Lidé se převlékali
za maškary a se zpěvem a tancem táhli ulicemi. Masopustní
radovánky spadaly do doby poměrného pracovního klidu, zimní
pohody a byly v podstatě pokračováním svátků vánočních – koledy vánoční, ovšem v rouše daleko
veselejším a nevázanějším.
Před třemi lety se tradice masopustní obchůzky, vodění medvěda a pochovávání basy v naší
obci obnovila a dané období si
taktéž připomínáme dětským
karnevalem. Kde a kdy byste našli
nejvíce zábavy, legrace, zvířátek
a pohádkových postaviček? Přeci
právě v kulturním domě v sobotu 20. února. Přišla spousta dětí

v krásných a nápaditých maskách
v doprovodu rodičů nebo celé rodiny.
Aby se každý dobře bavil, byl
nachystaný pestrý program. Na
úvod se nám představil průvod
masek. K vidění byla spousta
pohádkových bytostí a zvířátek.
Obdivovat jsme mohli krásné
princezny a nechybělo sem tam

nějaké to strašidýlko. Pak už následovaly soutěže a různé hry. Děti
si mohly vyzkoušet jak sportovní
dovednosti, tak i znalost českých
pohádek a různých básniček a písniček. Dokonce jsme do soutěží
zapojili i dospěláky, což se setkalo
s velkým ohlasem. Pro ty, kteří si
chtěli pořádně zatancovat, hrála
po celou dobu hudba v rytmu
dětské diskotéky. Vyvrcholením
byla pestrá tombola, které vévodily sladké dorty.
Všichni, kdo se karnevalu zúčastnili, odcházeli spokojeni, dětem svítily oči upřímnou radostí
a nadšením. Zkrátka a dobře – nikdo se nenudil.
Na závěr patří mé poděkování
všem, kdo se podíleli na přípravě
samotného průběhu karnevalu.
Dík si zaslouží i návštěvníci karnevalu za prima atmosféru a za zajímavé a hezké masky pro děti.
Text: M. Joklíková
Foto: J. Hlavinková
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