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ÚVOD
V tomto roce se vedení obce spolu se Zastupitelstvem podařilo uskutečnit několik
užitečných akcí. Větší investiční akce se obec snaží realizovat pomocí dotací. Letos jich však
mnoho vyhlášených nebylo. Přesto se podařilo zajistit dotace na dětské hřiště a na činnost Místní
akční skupiny z ministerstva pro místní rozvoj. Ze Zlínského kraje pak dotace pro přechod na hlavní
cestě, na projektovou dokumentaci a na činnost hasičů.
Bez dotací se prováděly opravy komunikací. Kromě drobných výtluků se opravily MK
Křenek, Jasný, Randus, Rachůnek, k vodojemu a některé úseky na pasekách. Opravila se dlažba
u obecního úřadu, odvodnění u bytovek, zhotovili jsme nový mostek v e Stračce a přeložku
komunikace U Křížku.
Rozšířil se také bezdrátový rozhlas ve Veselé, veřejné osvětlení v lokalitě Zadky,
k Porubům a provedla se přeložka veřejného osvětlení na pasekách. Byla opravena střecha
nad mateřskou školou ve Veselé, vyměněna okna v domě služeb a rekonstrukce topení tamtéž.
Podařilo se udělat velký kus práce v projektové přípravě nových investic. Hlavním tématem
byla diskuze nad projektem středu obce. Je to již 6. varianta a stále hledáme optimální řešení. Je
připravena spousta dalších projektů, které hodláme realizovat.
Jsou to: rekonstrukce Zdravotního střediska, Domu služeb, Kulturního domu ve Veselé,
šaten házené ve Veselé, rekreační areál ve Veselé, řešení veřejných ploch v obci, napojení
vodovodu Veselá na přivaděč, cyklostezka Valašské Meziříčí – Rožnov p.Rad., chodníky Zašová,
tepelné čerpadlo v základní škole, autobusové zastávky i návrh výjezdu ze Zašové.
Kabelová televize byla rozšířena o program NOE, zainvestovaný ze soukromých prostředků
a byl zkvalitněn příjem STV1. Naše webové stránky byly vyhodnoceny v soutěži Zlatý erb
ve Zlínském kraji jako nejlepší. V knihovnách jsme zpřístupnili internet bezplatně. Podle dohody se
starostou z Valašského Meziříčí bude fungovat městská policie i na území naší obce.
V průběhu roku došlo i k určitým změnám ve vedení obce. Nejsmutnější událostí bylo úmrtí
našeho zastupitele pana Krumpolce ml. Na jeho místo nastoupil p. Miroslav Španer. Došlo také
ke změnám v nájmech některých nebytových prostor. Hospodu ve Veselé provozují nyní
Zuzaňákovi a v Zašové místo pana Petřeka nastoupila paní Alena Hanáčková. Změnilo se i složení
komisí.
Do stavební komise přibyl p. Bolek ml., kulturní komise byla obměněna v závěru roku v souvislosti
se změnou kulturní asistantky. Stala se jí paní Božena Čáňová. Změnil se také správce OB. Po paní
Sladovníkové tuto činnost převzala paní H. Kvasnicová. U hasičů přibyla nová hasičská auta,
připravila se i nová firma na vyvážení odpadů.
Během roku proběhlo mnoho sportovních, kulturních a společenských akcí, které
organizovala obec nebo místní spolky. Některé se začínají stávat tradicí. Jednou z nových akcí bylo
i pálení čarodějnic. Nadále se udržovaly styky s našimi přáteli na Slovensku s Novou Lubovní
a Vrútkami.

Hlavní události v našem regionu
Leden:
Byl vyhlášen Zlatý erb 2007
Krajské kolo soutěže Zlatý erb 2007 vyhlásil Zlínský kraj. Cílem je podpořit místní
a regionální veřejné správy prostřednictvím internetu. Na stránkách Zlínského kraje (www.krzlinsky.cz) jsou k dispozici všechny potřebné informace. Občané mohou hlasovat pro jednotlivé
stránky či dát svůj tip na vydařenou webovou prezentaci města či obce Zlínského kraje.
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Padaly teplotní rekordy
Nezvykle teplé počasí v lednu přineslo ve Zlínském kraji i několik teplotních rekordů.
Například 10. ledna naměřili meteorologové 14,2 °C ve Starém Městě, ve Vizovicích pak 14,1 °C.
Rekordy padaly i v Kroměříži, Valašském Meziříčí a na dalších místech regionu.
Univerzita má další fakultu
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně má od začátku roku pátou fakultu. K fakultě technologické,
managementu a ekonomiky, multimediálních komunikací a aplikované informatiky přibyla fakulta
humanitních studií. Zájemci zde mohou studovat například jazyky či speciální pedagogiku.
Armáda opouští Zlínský kraj
Česká armáda již nemá Ve Zlínském kraji žádné nepotřebné objekty a pozemky, které
v minulosti převáděla na obce či je prodávala jiným zájemcům. Armádu nyní v regionu zastupuje
pouze krajské vojenské velitelství, v Bystřici p. H. a Loukově pak působí zdravotnická základna.
Lovné zvěře letos v lesích ubývá, přemnožují se však lišky
Kvůli nízkému výskytu zvěře museli v lednu myslivci zrušit hony v některých částech
Zlínského kraje. Za úbytkem především drobné zvěře stojí loňské suché počasí s minimem srážek,
které nepřálo přežití mláďat. Oproti tomu se začínají přemnožovat lišky, které díky pravidelné
vakcinaci proti vzteklině ztratily svého hlavního přirozeného nepřítele. Lidé by si tak v lesích měli
dávat větší pozor na setkání s touto psovitou šelmou, která vedle vztekliny roznáší také prašivinu,
nebezpečnou nemoc přenosnou i na člověka.
V kraji se rozmohly respirační choroby
Především na Uherskohradišťsku se koncem ledna rozmohla virová infekce. Kvůli
rozmarnému zimnímu počasí totiž řada lidí, především dětí, onemocněla respiračními chorobami.
Jejich počet se podle krajské hygienické stanice vyšplhal až za hranici dvou tisíc nemocných na sto
tisíc obyvatel. Pacienti přicházeli do ordinací především s dýchacími potížemi, rýmou
a nachlazením
Únor:
Policie využila nový zákon
Policisté ze Zlínského kraje využili 8. února poprvé svou novou pravomoc, když vykázali
ze společného obydlí násilníka. Případ se stal na Luhačovicku. Policii vykázání umožňuje nový
zákon, který platí od ledna letošního roku. Násilník musí obydlí opustit minimálně na deset dní,
soud ale může následně lhůtu prodloužit až na jeden rok.
Starostové se setkali v lázeňském městě
Jednali o čerpání peněz z EU. Zejména oblast přípravy celého regionu na předkládání
projektů a čerpání finančních prostředků z evropských fondů i seznamování s regionálním
operačním programem, z něhož budou obce čerpat významné částky, byly stěžejními tématy
dvoudenního setkání Rady Zlínského kraje v čele s hejtmanem Liborem Lukášem se starosty měst
a obcí z regionu. Těch se v luhačovickém domě Elektra v polovině února sešlo více než 270.
Debatovalo se také o problematice sociálních věcí a o změnách v souvislosti s novým zákonem
o sociálních službách, oblastech životního prostředí, školství, zdravotnictví nebo cestovního ruchu
a kultury.
Keramická popelnice má vítěze
Vyhodnocení nultého ročníku soutěže O keramickou popelnici se uskutečnilo 9. února
v sídle Zlínského kraje. Ve dvou kategoriích – obce a města nad 4 tis. obyvatel a do 4 tis. obyvatel –
byly odměněny tři nejlepší obce a města, které v loňském roce dosáhly nejlepší výtěžnosti
separovaného papíru, plastu, skla a nápojového kartonu. Letos zvítězily Slušovice a Kunovice.
Zástupci oceněných měst získali keramické popelnice vyrobené dětmi ze Základní a Mateřské školy
speciální v Kroměříži a výherní šeky.
Skončilo nominační období SALVATORA
Posledním únorovým dnem končí nominační období studentského projektu Cena
SALVATOR 2006. Během této etapy měli občané Zlínského kraje možnost nominovat své hrdiny,
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a to prostřednictvím internetu na www.cenasalvator.cz nebo pohlednic, které byly umístěny
na stojanech ve 21 městech kraje – na poštách, úřadech a v nemocnicích.
Matice Velehradská bude pečovat o poutní místo
O rozvoj poutního místa Velehrad chce pečovat nové občanské sdružení nazvané Matice
Velehradská. Sdružení vzniklo na konci loňského roku, v únoru se pak uskutečnila první valná
hromada. Matice Velehradská navazuje na činnost Cyrilometodějského družstva Velehrad, které
zaniklo v roce 1948. Matice Velehradská má bezmála 200 členů.
Březen:
Lázně zahájily neoficiální sezónu
Legendární pramen Dr. Šťastného po zimní rekonstrukci uvedly do provozu Lázně
Luhačovice. V největších moravských lázních tak o měsíc dříve, než bývalo v minulosti zvykem,
začala neoficiální letošní sezóna. Oficiální zahájení lázeňské sezóny je naplánováno na 13. května,
kdy budou slavnostně vysvěceny hlavní luhačovické prameny.
Kraj podpořil vodohospodářskou infrastrukturu
Rada Zlínského kraje doporučila krajskému zastupitelstvu schválit poskytnutí dotací
v celkové výši 15 milionů korun v rámci programu na vodohospodářskou infrastrukturu v obcích
Zlínského kraje. Jedná se o příspěvek na výstavbu, dostavbu a rekonstrukci vodovodů, kanalizací
a čistíren odpadních vod a na pořízení projektových dokumentací pro stavební řízení pro obce do
2 tis. obyvatel.
Chovatelé koupili špičkového plemeníka
Špičkového plemeníka světové kategorie získali chovatelé v Hřebčíně Napajedla.
Šestiletého ryzáka Relaxed Gestore získali napajedelští za několik milionů korun. Kůň rozšíří stáj se
sedmi plemeníky. Otcem Relaxed Gestore, který má za sebou několik prestižních světových
prvenství, byl legendární Indian Riedge, kdysi jeden z nejslavnějších koní v Evropě.
Kraj přidělil finanční obnos
Jeden milion korun navrhuje krajská rada rozdělit v rámci podprogramu na podporu
nevládních a neziskových organizací na úseku rozvoje občanské společnosti. V rámci podprogramu
bylo předloženo a zaregistrováno 18 projektů. Podpořeno bylo nakonec 14 projektů v celkovém
objemu jeden milion korun.
Péče o onkologické pacienty se zlepší
Vznikne onkologické centrum. Text dohody o spolupráci při realizaci projektu „Komplexní
onkologické centrum ve Zlínském kraji“ odsouhlasila krajská rada. Dokument, který byl předán
generálnímu řediteli Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), deklaruje připravenost Zlínského kraje
k realizaci tohoto projektu v letošním a příštím roce s cílem zkvalitnit péči o onkologicky nemocné
pacienty v regionu.
Na jednáních vedených se VZP bylo dohodnuto, že VZP písemně podpoří vznik tohoto
centra a financování zdravotní péče v tomto segmentu. Dohodu podepsal Zlínský kraj, čtyři okresní
nemocnice a Radioterapie Holešov.
Duben:
Benzen 2007 skončil úspěšně
Historicky největší cvičení krizového štábu Zlínského kraje a všech složek integrovaného
záchranného systému se uskutečnilo ve čtvrtek 19. dubna. Cvičení s názvem Benzen 2007 mělo
za cíl praktické prověření činností všech složek při přechodu z mimořádné události ke krizové
situaci, kterou byl únik nebezpečné látky při dopravní nehodě. Akce se uskutečnila v Loukově
a Osíčku na Kroměřížsku.
Primární patologické jevy na školách
Na jejich prevenci půjde téměř 840 tisíc korun, jejichž rozdělení schválila krajská rada.
Jedná se o program na podporu aktivit v oblasti primární prevence sociálně - patologických jevů
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u dětí a mládeže. Projekty byly předkládány v rámci realizování na školách, školských zařízeních
a nestátních neziskových organizací.
Ekokoutek pro školáky
Ekokoutek, který je tématicky zaměřen na třídění domovního odpadu, byl v neděli 22. dubna
otevřen v rámci oslav Dne Země v areálu ZOO Zlín. Součástí ekokoutku je labyrint, jenž je
zhotoven z recyklovaného plastu. Slouží zejména školním dětem, které si v něm mohou zábavnou
hrou procvičovat logické myšlení.
Policie zpřísnila kontroly
Každá policejní silniční kontrola ve Zlínském a Jihomoravském kraji bude spjata
s dechovou zkouškou. Rozhodlo o tom vedení jihomoravské policie, jelikož podle statistik usedá
na jihu Moravy za volant stále více opilých motoristů. Do trubičky dýchali dosud řidiči pouze
při speciálních akcích zaměřených na odhalování podnapilých řidičů. Nyní bude dechová zkouška
následovat automaticky po předložení dokladů.
Rada schválila investice do dopravní infrastruktury
Dva investiční záměry na krajských komunikacích za téměř 10 milionů korun schválila
krajská rada. Jde o provedení díla silnice III/05018 v Buchlovicích, kde bude vybudována opěrná
zeď zhruba za 7,1 milionů korun. Ta nahradí dosavadní, již nevyhovující opěrnou stěnu. Druhou
investicí je oprava sesuvu způsobeného loňským táním na silnici III/4893 v Trnavě za 2,7 milionů
korun.
Květen:
Lidé mohou využívat muzejní pas
Návštěvníci památek ve Zlínském kraji mohou od května využívat takzvaný muzejní pas.
Ten lidem umožňuje dva vstupy s padesátiprocentní slevou do třech desítek památek, galerií, muzeí
i hvězdáren v regionu. K dostání bude za 40 Kč ve všech daných objektech a v informačních
centrech. Pas s pořadovým číslem 1 získal legendární cestovatel Miroslav Zikmund.
Zlínský kraj podepsal dohodu s Čínou
Dohodu o spolupráci Zlínského kraje s čínskou provincií Shandong podepsal s tamními
představiteli hejtman Libor Lukáš. Podle něj se v Číně podařilo navázat nová partnerství, a to
zejména v oblastech hospodářství a vzdělávání.
Po Moravě chodili římští legionáři
Polní pochodový tábor římské armády objevili archeologové u Pravčic na Kroměřížsku.
Významný nález učinili odborníci při průzkumech stavby dálnice D1. Objevené pamětihodnosti
ukazují na dosud nedefinovanou pomoravskou cestu, po které se pohybovali římští vojáci v době
takzvaných markomanských válek ve druhé polovině druhého století našeho letopočtu. Mezi
objevené rarity patří především římský příkop z období mezi léty 65 145 našeho letopočtu. Kromě
pozůstatků z doby římské objevili historikové také hrob zhruba dvacetiletého mladíka, který žil
někdy v době stěhování národů. V hrobě našli asi dvě desítky nejrůznějších milodarů. Většina
z nich je bronzová.
Vsetínská nemocnice se transformovala
Vsetínská nemocnice je od května akciovou společností. Ve Zlínském kraji je tak v pořadí
čtvrtým transformovaným zdravotnickým zařízením, jež zřizuje Zlínský kraj. Loni se v akciovou
společnost změnila kroměřížská nemocnice a Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně.
Kroměříž vydala bezbariérovou mapu
Novou, bezbariérovou mapu s vyznačenými trasami pro občany vydala kroměřížská radnice.
Pohyb po městě by měla usnadnit hlavně maminkám s kočárky, seniorům a osobám s omezenou
pohyblivostí. Na mapě jsou vyznačeny všechny bezbariérové přístupy do významných budov či
informace o bezbariérové dopravě ve městě.
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Červen:
Zlín korunoval nejtvrdšího hasiče
Nejtvrdším hasičem se začátkem června stal Petr Tesík z Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje. Ten se nejlíp vypořádal s nástrahami zlínského mistrovství České
republiky v disciplinách soutěže Nejtvrdší hasič. Přežívá a celou trať zakončenou výběhem
šestnáctipodlažní budovy Baťova mrakodrapu zvládl za 4 minuty a 5 sekund. V kategorii závodníků
nad 40 let splnil technické disciplíny a vyběhl čtyři stovky schodů nejrychleji Pavel Šustr, soutěžící
za Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje.
Dráhy nabízejí levnější cestování po kraji
České dráhy nabízejí od června všem obyvatelům Zlínského kraje novou síťovou jízdenku,
kterou je možné použít ve druhé třídě všech osobních a spěšných vlaků. Výhodou jízdenky je
skutečnost, že platí celý den a její držitel tak na ni může procestovat celý kraj bez ohledu
na přestupy. Cena jízdenky pro jednu osobu je 130 Kč, pro skupinu dvou až pěti osob pak 260 Kč.
Zlínská záchranná služba uspěla v mezinárodním klání
Vynikajícího výsledku v mezinárodní soutěži zdravotnických a záchranných týmů dosáhla
posádka zlínské rychlé záchranné služby. V soutěži Rallye Revíz 2007, které se zúčastnilo
76 posádek ze 14 zemí světa, skončila zlínská trojice v kategorii rychlá zdravotnická pomoc
na druhém místě. Lepší byl už jen tým Horské záchranné služby Vysoké Tatry. Vynikající výkon
podala také posádka z Valašského Meziříčí, které v kategorii rychlá lékařská pomoc unikla třetí
místo jen o pár bodů.
Zlínský kraj ocenil vynikající studenty
Slavnostní ocenění žáků středních škol Zlínského kraje za mimořádné úspěchy
v mimoškolní činnosti nebo za mimořádný čin proběhlo 11. června ve vile Tomáše Bati ve Zlíně
za účasti náměstka hejtmana Josefa Slováka, zodpovědného za oblast školství, a dalších
představitelů Zlínského kraje. Kraj letos již po šesté na konci školního roku vzdal hold studentům,
kteří si zaslouží uznání za pozoruhodný, společensky prospěšný čin nebo výjimečné úspěchy
například v oblasti umělecké či sportovní, případně v oblastních a vyšších kolech soutěží
a přehlídek.
Kroměřížské zahrady zapsané v seznamu UNESCO
Kroměřížská radnice vyhlásila veřejnou sbírku na obnovu místních zahrad. Květná
i Podzámecká zahrada jsou již několik let zapsány na seznam UNESCO, letos se však dostaly
na seznam nejohroženějších památek světa. Město se zavázalo pomáhat objektům také vlastními
prostředky.
Červenec:
Od smrti Bati uplynulo 75 let
Již tři čtvrtě století uplynulo 12. července od tragického úmrtí Tomáše Bati v troskách jeho
letadla v Otrokovicích. Jeho památka a odkaz, který žije v celém Zlínském kraji do dnešních dnů,
budou uctěny nejen u hrobu legendárního zlínského podnikatele na Lesním hřbitově ve Zlíně, ale
také v Otrokovicích u místa pádu letadla a u pomníku Tomáše Bati v parku před Společenským
domem. Tomáš Baťa zemřel 12. července 1932 kolem šesté hodiny ranní, krátce po startu letadla
na obchodní cestu do Švýcarska.
Tísňovou linku ovládá krajské středisko
Lidé ze Vsetína, volající na linku 155, se od července dovolají přímo do krajského
operačního střediska do Zlína. Vsetín je tak dalším místem, které záchranka připojila k centrálnímu
dispečinku. Tento krok má urychlit dojezdy záchranářů k pacientům. Dispečeři budou mít totiž
podrobný přehled o výjezdech posádek, na místo mohou tak vyslat i vzdálenější, ale volnou sanitku.
Padl další teplotní rekord
Ve Zlínském kraji 16. července teplotní rekord. Nejvyšší hodnotu meteorologové naměřili
v Kroměříži, kde rtuť na teploměrech ukázala 34,7 °C. To je o 1,3 °C více, než byl rekord
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dosavadní, který byl zaznamenán v roce 2001. Lékaři také měli zvýšený počet případů dehydrace,
infarktů a dalších zdravotních komplikací.
Cimburk opravovali mladí lidé
Dvanáct lidí ze tří kontinentů pomáhalo při opravách hradu Cimburk u Koryčan
na Kroměřížsku. Nejvzdálenější brigádníci pocházeli až z Jižní Koreje a Kanady. Účastníci
mezinárodního workshopu, mezi nimi byli například i Francouzi, Švýcar nebo Ruska, přijeli
na východní Moravu na začátku prázdnin a odjeli 21. července. Během pobytu dobrovolníci
pomáhali při statickém zajištění takzvané šíjové hradby.
Mladí sportovci Zlínského kraje
Výprava mladých sportovců, kteří při letošních Hrách III. letní Olympiády dětí a mládeže
České republiky v Ústí nad Labem na konci června reprezentovali Zlínský kraj, přivezla domů
9 zlatých, 5 stříbrných a 11 bronzových medailí. Výpravu tvořilo 218 sportovců, 39 trenérů
a 2 vedoucí. Nejúspěšnějším sportovcem se ziskem čtyř zlatých medailí byl Tomáš Pavlíček
v disciplině plavání. Nejúspěšnějšími kolektivy se stala družstva volejbalistů a volejbalistek, která
získala bronzové medaile.
Srpen:
Stará věznice v Uherském Hradišti
Bývalá komunistická věznice v Uherském Hradišti posloužila v srpnu jako kulisa
pro natáčení snímku, jehož pracovní název zní jméno. Film režíruje Jan Novák, který si pochmurné
prostředí uherskohradišťského kriminálu vybral z důvodu autentičnosti. Příběh snímku se totiž
odehrává v prostředí komunistického žaláře.
Vesnice roku 2007
Zlatou stuhu, ocenění pro vítěze soutěže Vesnice roku ve Zlínském kraji za rok 2007, předal
17. srpna hejtman zlínského kraje Libor Lukáš starostovi vítězné obce Suchá Loz. Obec zvítězila
hlavně díky spolupráci obce s občany, vytrvalému budování infrastruktury a starosti o zachování
lidových obyčejů.
Archeologický průzkum Klášťova
Tři roky trvající průzkum na nejvýše položeném pravěkém a ranně středověkém hradišti
na Moravě, na vrchu Klášťov u Vysokého Pole na Zlínsku, končí. Archeologové během něj objevili
na 700 železných předmětů. V současné době je to jediná lokalita v republice, která vykazuje
takový horizont nálezů. Archeologové se budou snažit, aby byl Klášťov prohlášen za národní
kulturní památku.
Nemocnice slaví osmdesát
Kulatých 80 let od svého založení si letos připomíná Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně.
Vedení nemocnice se proto rozhodlo, že toto jubileum důstojně oslaví. Na 14. září byl proto
připraven galavečer pro zvané hosty ve zlínském městském divadle. Program večera připomněl
vznik tehdejší Baťovy nemocnice a osobnosti, lékaře a zdravotní sestry, kteří v nemocnici
pracovali, budovali ji a psali její dlouholetou historii. Opomenuta nezůstala ani současnost
a budoucnost nemocnice. Na závěr večera bylo oceněno deset osob, které se významnou měrou
podílely na jejím rozvoji, jak uvedl ředitel nemocnice Pavel Calábek.
Prezentace výrobců potravin na Národních dožínkách
Pět výrobců, kteří letos zaujali odbornou porotu v soutěži Perla Zlínska 2007 o nejlepší
potravinářský výrobek Zlínského kraje, představili své produkty 25. srpna při národních dožínkách
v Českých Budějovicích. O vysoké kvalitě svých lahůdek přesvědčili firmy Idema Foods Zlín
a Voma Uherský Brod (masné výrobky), Javorník CZ Štítná nad Vláří a Cyrilovo pekařství
Hrachovec (pečivo) a Mlékárna Valašské Meziříčí.
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Září:
Region Zlínsko chce přilákat turisty
Obce a města sdružené v Regionu Zlínsko od září netradičním způsobem lákají turisty
k návštěvě Zlínska. Sdružení ve spolupráci s Českými drahami připravilo propagační materiály,
které budou k dostání především ve vlacích či v nádražních budovách. Zájemci se tak mohou
seznámit se zajímavými turistickými atrakcemi na Zlínsku a zároveň s možnostmi, jak k nim přijet
vlakem.
Červený kříž nabízí oblečení
Oblastní spolek Českého červeného kříže ve Zlíně zavádí od 1. září novou službu všem
občanům. V prostorách suterénu kolektivního domu v centru krajského města otevře takzvané
ošacovací středisko. Zde si budou lidé moci za symbolický poplatek vybrat oblečení. Červený kříž
chce nabízet oblečení v různých velikostech jak pro dospělé, tak i pro děti. Lidé, kteří mají doma
oblečení, jež nepotřebují, je mohou do ošacovacího střediska přinést. Pracovnice na místě
zkontrolují jeho kvalitu a bude-li vyhovovat, oblečení vyčistí a nabídnou potřebným.
Kraj uzavřel dohodu s KHK
Uzavření Dohody o partnerské spolupráci mezi Zlínským krajem a Krajskou hospodářskou
komorou Zlínského kraje schválila krajská rada. Cílem partnerství je vytvořit podmínky
pro podporu podnikání a předpokladů pro ekonomický rozvoj Zlínského kraje. Předmětem
vzájemné spolupráce má být také realizace společných projektů, jako je například zřízení
Kontaktního centra pro podnikatele při krajské hospodářské komoře, které má být zaměřeno
primárně na podporu aktivit ekonomických subjektů zahraničních regionů v souladu s oficiální
zahraniční politikou kraje.
Kraj investuje miliony do lesů
Dotaci ve výši 12 milionů korun na hospodaření v lesích navrhla ke schválení krajská rada.
Finanční prostředky od výše několika tisíc korun až po několik desítek tisíc, v některých případech
i stovek tisíc korun, budou rozděleny mezi 286 subjektů, které hospodaření v lesích na území kraje
zajišťují.
Italové hledali turistické cíle
Manažerka milánského turistického centra Vania Brogi se v září přijela seznámit se
Zlínským krajem a zlínskou funkcionalistickou architekturou. „V Miláně začalo fungovat oficiální
zastoupení agentury Czech Tourism. Na základě průzkumu byl Zlínský kraj společně s jižní
Moravou a jihočeským regionem vytipován jako destinace, která má vůči italské klientele
mimořádný potencionál,“ řekl krajský radní pro cestovní ruch Jindřich Ondruš.
Říjen:
Možnost bydlení pro klienty dětských domovů
Občanské sdružení Pod křídly otevřelo ve Valašském Meziříčí třetí Dům na půli cesty.
Zařízení tohoto typu slouží klientům, kteří vyjdou z dětských domovů nebo opustí svou
pěstounskou rodinu. V nově otevřeném objektu se kromě bytu pro domovníka nacházejí celkem
čtyři další byty, ve kterých žije šest lidí. Stavba domu stála celkem 4 miliony korun. Díky práci
dobrovolníků je výsledná částka o milion nižší, než se původně plánovalo.
Archeologický nález u vznikající dálnice
Pět pravěkých hrobů objevili olomoučtí archeologové u Hulína na Kroměřížsku. Hroby
objevili v místě, kde se propojují dálnice D1 s rychlostními komunikacemi R55 a R49. Celkem jde
o tři hroby z období eneolitu a dva z doby bronzové. Podle archeologů jde o další důkaz pravěkého
osídlení v této lokalitě. V hrobech ze závěrečné fáze doby kamenné, datovaných kolem roku 3000
před začátkem letopočtu, byly vedle kosterních pozůstatků nalezeny i takzvané sekeromlaty. To
jsou pravěké sekerky, které se tehdy používaly jako odznaky moci. Pozůstatky v dalších dvou
sídlištních jamách archeologové zatím datují do střední doby bronzové. V jedné nalezli dvě kostry,
v druhé tři.
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Duchovní požehnali insigniím kraje
Nové krajské insignie, které nechal zhotovit hejtman Libor Lukáš coby výraz posílení stále
se utvářející krajské intendity, byly v předvečer Dne české státnosti a svátku svatého Václava
požehnány při veřejné ekumenické bohoslužbě v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. Dekoraci
zhotovenou z mosazi, stříbra a syntetických safírů bude hejtman nosit při mimořádných událostech,
jako je vítání významných osobností společenského života nebo skládání slibu krajských
zastupitelů. Letos byl také představen nový systém záslužných vyznamenání, který krajské radě
a hejtmanovi umožňuje oceňovat významné osobnosti za zásluhy o rozvoj a popularizaci zlínského
regionu. Vyznamenaní tvoří spolu s insigniemi unikátní soubor, jehož autory jsou akad. sochař
André Vícha a dr. Ivan Koláčný.
Povodňové škody odstraněny
Silničáři ve Zlínském kraji dokončili odstraňování škod po loňských povodních. Dohromady
bylo na opravu vozovek použito 83,9 milionů korun. Nejakutnější byla oprava cesty u Luhačovic,
kde se část vozovky propadla. Jen na tuto opravu padlo téměř 13 milionů korun. Na místě byla
postavena nová opěrná zeď a v jednom úseku i celá nová vozovka včetně konstrukční vrstvy.
Listopad:
Zavedení platebních karet do autobusové dopravy
Novou službu pro cestující v linkové autobusové dopravě, která funguje od 1. listopadu
a umožňuje pasažérům využívat jednotné čipové karty u hlavních dopravců na území regionu,
připravil Zlínský kraj ve spolupráci s Koordinátorem veřejné dopravy. Jednotná čipová karta
i možnost jejího nabití platí nyní u více dopravců, bez ohledu na to, kdo je jejím vydavatelem.
Platbu kartou mohou cestující uskutečnit na všech linkách zapojených dopravců, a to včetně
dálkových spojů.
U Starého Města vzniká unikátní cyklostezka
Kostelany nad Moravou a Staré Město spojí do poloviny listopadu unikátní cyklostezka.
Jedinečný na ní je její povrch, který bude tvořený z cementobetonu. Je to vůbec poprvé v České
republice, kdy se tento materiál při budování některé z cyklistických tras použil. Čtyřkilometrová
trasa přijde na 15 milionů korun, investorem je Staré Město a obec Kostelany nad Moravou, část
peněz získali ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Cementobeton má na rozdíl od asfaltu,
z něhož je většina cyklostezek v republice, hned několik výhod. Odolává vlivu počasí, při větší
zátěži se do něj nevyjíždějí koleje a tím, že je světlý, se po něm v noci jede mnohem lépe než
po asfaltu.
Návrh rozpočtu na rok 2008
Návrh rozpočtu na rok 2008 a také návrh rozpočtového výhledu Zlínského kraje pro období
let 2009 – 2013 projednali na svém zasedání krajští radní.
Jednání o areálu Svitu
mezi krajem, Zlínem a partnery přineslo shodu na dalším postupu ve věci vyjasnění složité
majetkové situace v areálu svitovských závodů. Mimo uvedené zástupce se jednání zúčastnili také
správci konkurzní podstaty a dalších zainteresovaných stran v této záležitosti.
V Hostětíně se debatovalo o nízkoenergetických stavbách
Jak nejlépe připravit projekty rekonstrukce budov a jak stavět s ohledem na budoucí nízkou
spotřebu nejen v soukromé, ale hlavně veřejné sféře, se dozvěděli starostové měst a obcí
a projektanti na dalším ze seminářů, které uspořádala Energetická agentura Zlínského kraje
v Centru Veronica v Hoštětíně. Současně byly reprezentovány příklady vhodného využívání
obnovitelných zdrojů energie, které vede ke snižování provozních nákladů veřejných budov.
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Prosinec:
Kraj podpořil vznik baby boxu
První baby box ve Zlínském kraji byl počátkem prosince slavnostně uveden do provozu.
Baby box byl umístěn v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně. Na zprovoznění skříňky pro anonymní
odložení dětí přispěl Zlínský kraj účelovou neinvestiční dotací 100 tisíc korun.
Hasiči získali od kraje dotaci
Novou speciální zásahovou výstroj v hodnotě tří set tisíc korun si díky stotisícové dotaci
Zlínského kraje mohla pořídit Jednotka sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO II, která byla
ve Slavičíně zřízena letos v červenci, aby ve spolupráci se stanicí profesionálních hasičů zajišťovala
zásahy při požárech a prováděla záchranné práce při živelních pohromách nebo jiných
mimořádných událostech.
Také Vizovice, které mají již od roku 2002 zřízenou Jednotku sboru dobrovolných hasičů
JPO II s výjezdem po pěti minut od vyhlášení požáru, získaly od Zlínského kraje dotaci ve výši
74 tisíc korun, a to na zakoupení dálkové technologie pro vyhlašování poplachu a urychlení
výjezdové jednotky.
Krajští jednali s radou města Otrokovic
Zejména o rozvoji Baťova kanálu, o záměrech v oblasti dopravy a také aktuálních
problémech v oblasti sociálních služeb jednali v rámci svého výjezdního zasedání radní Zlínského
kraje společně se členy Rady města Otrokovic.
Poutní cesta na Velehrad
K vybudování meditativní poutní cesty, osazené kamennými zastaveními, která povede
ze Starého Města na Velehrad, přispěje Zlínský kraj dotací ve výši 135 tisíc korun. Poutní cesta,
jejíž vytvoření iniciuje Matice Velehradská, povede částečně po trase cesty původní, zrušené v době
totality. Začíná za železniční tratí u Starého Města a pokračuje dále údolní nivou potoka Salašky.
V místech před Velehradem míří přímo na střed překvapivě odkryté, krásné siluety baziliky.
Ve svém průběhu je rytmizována celkem dvaceti zastaveními růžencové motlitby.
Jan Antonín Baťa je nevinný
Rozhodl o tom s definitivní platností Městský soud v Praze, který tak po šedesáti letech
očistil jeho jméno. Bratr zakladatele zlínského obuvnického impéria Tomáše Bati byl v roce 1947
odsouzen na 15 let za to, že se veřejně nepřihlásil do odboje proti nacistům. O jeho očištění se snaží
rodina Jana Antonína, která žije v Brazílii, už několik let. V minulosti se k jejich snahám připojil
i Zlínský kraj a město Zlín.
Další zajímavosti regionu
Zvolení T. G. Masaryka poslancem vídeňského parlamentu
Na jaře roku 1907 rozhýbaly hladinu politického dění ve 13 městech východní Moravy
říšské volby. Poprvé se konaly podle všeobecného rovného volebního práva. Mezi těmi 13 městy
byly i Rožnov p. Rad. a Valašské Meziříčí, které bylo střediskem obvodu. Tento obvod byl velmi
nesourodý. Obyvatelé každého z měst měli své problémy a právem očekávali, že jejich kandidát
bude prosazovat jejich zájmy. Šlo o to, jak jednotliví kandidáti s pomocí svých volebních štábů
dokáží pojmenovat očekávání voličů a promění je ve svůj úspěch.
O vítězství ve volbách do říšské rady v roce 1907 soupeřila tři volební uskupení. V tzv.
konzervativním táboře se spojili zástupci živnostníků se stranou křesťansko-sociální a katolickonárodní. Druhou, o něco slabší silou bylo uskupení, které se vytvořilo kolem nepočetné České
strany pokrokové a jejího předsedy, univerzitního profesora T. G. Masaryka. K jeho stoupencům
patřili příslušníci inteligence – učitelé, lékaři a právníci. Třetí, poměrně kompaktní a dobře
organizovanou volební sílu tvořila Česká strana sociálně demokratická. Její vliv v jednotlivých
městech nebyl ovšem stejný a závisel na stupni průmyslového rozvoje i charakteru továren.
První kolo voleb 14. května 1907 o vítězství nerozhodlo. Pro druhé kolo voleb vypsané
na 23. května 1907 sociální demokraté svého kandidáta stáhli a vyzvali své voliče, aby odevzdali
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své hlasy Masarykovi. Tento krok rozhodl. Masaryk získal 4 138 hlasů, o osm set více než jeho
soupeř z řad konzervativců.
V říšských volbách v roce 1911 byl Masaryk jednoznačně už od počátku společným
kandidátem pokrokářů i sociálních demokratů a jeho vítězství bylo ještě přesvědčivější.
Říšské volby roku 1907 odstartovaly Masarykovu skvělou politickou kariéru. Byla naplněna
složitými politickými zápasy – kompromisy, vítězstvími i porážkami. Jako říšský poslanec usiloval
o prospěch měst svého volebního obvodu, neztráceje přitom ze zřetele vznešené cíle demokracie
a svobody, které byly jeho krédem. Osvědčil je později také v zápase o samostatnost
Československé republiky. Masarykovo jméno se stalo symbolem demokracie, vlastenectví
i československé a české státnosti. Jako politik a později hlava státu se pro svou moudrost,
zásadovost a další uznávané vlastnosti těšil oblíbenosti a respektu jako žádný z jeho následovníků.
Ztratí Gottwald ve Valašském Meziříčí čestné občanství?
Možnost odejmout Klementu Gottwaldovi čestné občanství posoudí zastupitelé. Podnět
k tomu dal výbor kultury. Na jeho návrh komise pro městskou památkovou zónu shromáždí
historická fakta a předloží je zastupitelům.
„Považujeme za nepřijatelné, aby vedle Tomáše Garrigue Masaryka, Václava Havla
a dalších osobností byl čestným občanem našeho města Klement Gottwald, jemuž se této pocty
dostalo krátce po komunistickém převratu v únoru 1948,“ prohlásila předsedkyně výboru
a zastupitelka Irena Brouwerová.
Zastupitelé se čestným občanstvím „prvního dělnického prezidenta“ zabývali již
v předchozích volebních obdobích. Tehdy se ale rozhodli nepřepisovat dějiny a ponechat vše při
starém.
Harmonogram počítá s obchvatem
Příprava stavby přeložky, jež se stane součástí silnice I/57 z Valašského Meziříčí
do Vsetína, má začít v příštím roce. Vyplývá to z harmonogramu, který radnici zaslalo Ředitelství
silnic a dálnic ČR.
Příprava je rozdělena do několika etap. Nejprve bude nutné stavbu zaměřit a zhotovit
mapové podklady, následovat budou průzkumné inženýrsko-geologické práce, geofyzikální
průzkum a zpracování vyhledávací studie. Celý proces završí náročné a zdlouhavé posouzení vlivů
nové silnice na životní prostředí, na které jsou v harmonogramu vyhrazeny tři roky.
Poličnou „hlídá“ povodňový hlásič
Povodňový hlásič nechala radnice na konci října instalovat na potoku Loučka v Poličné.
Zařízení české výroby za zhruba 70 tisíc korun je součástí protipovodňové ochrany obyvatelstva.
Hlásič tvoří čidlo uložené ve vodním toku, které reaguje na změny tlaku vodní hladiny.
Čidlo je propojeno s měřicí a vyhodnocovací jednotkou umístěnou na blízkém sloupu veřejného
osvětlení. Hlásiče od téhož výrobce používají také povodí Moravy a Český hydrometeorologický
ústav.
Kdyby se protrhla hráz Bystřičky
Desetitisíciletá voda představuje nejpravděpodobnější příčinu, jež by mohla způsobit
protržení hráze přehrady Bystřička. Dalšími riziky jsou teroristický útok, sesuv půdy do přehrady
nebo fektonický pohyb. Vyplývá to z plánu ochrany území pod tímto vodním dílem, s nímž se
na konci října seznámili členové bezpečnostní rady města Valašského Meziříčí.
Voda z přetržené přehrady, jejíž maximální objem činí necelých 5 milionů kubických metrů,
by ohrozila území s více než dvěma tisíci stálých obyvatel. Nejvíce ohroženými místy jsou domov
pro seniory a úpravna vody v Podlesí, základní škola v Poličné, areál společnosti TS a městská
čistírna odpadních vod.
V krizovém plánu je uveden systém rychlého varování obyvatelstva a rovněž plán případné
evakuace. Dokument si všímá také technického stavu mostních objektů klenoucích se nad řekou
Bečvou, které by měly přívalům vody odolat.
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Vzácná textilie zamířila na Hanou
Jedna z nejvzácnějších textilií, jakou kdy utkali v Moravské gobelínové manufaktuře,
poprvé od svého vzniku před více než 70 lety opustila město Val. Meziříčí. Gobelín s názvem
Dopoledne Velkého pátku byl 5. listopadu převezen do Muzea Prostějovska, aby se stal součástí
reprezentativní výstavy 110 let umění gobelínu na Moravě.
Jemnější gobelín snad nebyl utkán za celé dvacáté století. Jeho dostavu tvoří deset nití
na centimetr. Všechny figury jsou vytkány do nejmenších detailů. Divák na první pohled nepozná,
zda je to obraz nebo gobelín.
Gobelín z čistého hedvábí zachycuje Pannu Marii, truchlící nad ukřižováním svého syna,
Ježíše Krista. Předlohou mu byl karton představitele katolické moderny Felixe Jeneweina roku
1895. Poprvé nechal tehdejší ředitel manufaktury Jaroslav Kučera obraz utkat roku 1925
u příležitosti Světové výstavy dekorativního umění v Paříži. Dílo tam sklidilo velký obdiv a získalo
jednu z medailí.
První exemplář Dopoledne Velkého pátku se záhy dostal do soukromé sbírky. Za minulého
režimu byl prodán do zahraničí. Roku 1931 vznikl druhý, který je majetkem Muzea regionu
Valašsko a podle dostupných informací ještě nikdy neopustil hranice města.
Probíhající výstava v Prostějově připomíná 110. výročí založení manufaktury, připadající
na příští rok. Ve dvou etapách představí průřez uměleckou i restaurátorskou činností jediné dílny
svého druhu na Moravě a ve Slezsku.
Beseda oslavila „půlkulatiny“
Slavnostní koncert uspořádal 15. listopadu mužský pěvecký sbor Beseda. Vystoupením
ve velkém sále zámku Žerotínů si jeho členové a příznivci připomněli 145. výročí založení jednoho
z nejstarších dosud činných sborů na Moravě a ve Slezsku.
Na programu byla díla našich i zahraničních autorů, často čerpajících z lidové slovesnosti.
Kromě jubilujícího tělesa, vedeného sbormistrem Stanislavem Machancem, vystoupil Komorní
smyčcový orchestr Základní umělecké školy. Dvě skladby si Beseda zazpívala s dětským pěveckým
sborem Minibizo. Na Moravě je velmi málo měst, kde má mužský sborový zpěv tak dlouhou
a nepřetržitou tradici. Jeho zřizovatelem je Kulturní zařízení města Valašské Meziříčí.
Živý Betlém na náměstí
Živý Betlém se v neděli 16. prosince od 16 hod. odehrál na náměstí. Diváci spatřili hru
o narození Ježíška a uslyšeli koledy v podání žáků Základní školy Salvátor. Ve stáncích probíhal
prodej drobných dárků, které vyrobily děti z této a ze Základní školy Lešná. Výtěžek poplyne
na projekt Adopce na dálku, v jehož rámci Charita hradí náklady na vzdělání 4 indických dětí.
Živým Betlémem vyvrcholila také letošní kampaň Rodina bez hranic.
Adventní koncert pro Diakonii
Příležitost spojit umělecký zážitek s dobrým skutkem nabídl posluchačům adventní koncert,
který proběhl v neděli 16. prosince v 16 hod. v evangelickém kostele. Vystoupili v něm žáci zdejší
Základní umělecké školy. Výtěžek z dobrovolného vstupného byl použit na dokrytí nákladů
pečovatelské a ošetřovatelské služby Diakonie ČCE.
Dana Zátopková
Přestože Dana Zátopková ukončila svoji aktivní sportovní kariéru v roce 1962, stále
reprezentuje Českou republiku a také se podílí na reprezentaci Zlínského kraje. Díky tomu je také
první nositelkou záslužného vyznamenání 1. stupně uděleného Zlínským krajem. Olympijská
vítězka a několikanásobná světová rekordmanka obdržela vyznamenání za mimořádné a výjimečné
zásluhy a také jako společensky významná a uznávaná osobnost. Danu Zátopkovou ocenil hejtman
Libor Lukáš 15. září.
•
•
•
•

rozená Indrová – 19. září 1922 v Karviné
vítězka v hodu oštěpem na XV. OH v Helsinkách v roce 1952
získala stříbro na olympiádě v Římě v roce 1960
účastnice čtyř olympijských her v letech 1948 až 1960
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•
•
•
•
•

mistryně Evropy v hodu oštěpem v letech 1954 a 1958
17x překonala československý rekord v hodu oštěpem
držela světový rekord 56, 64 metrů sedmnáct let (od r. 1958)
mistryně republiky v házené 1949
držitelka Olympijského řádu

Kraj vyznamenává své kantory
Již od roku 2002 oceňuje Zlínský kraj při příležitosti březnového dne učitelů vynikající
pedagogické pracovníky za jejich pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání
mladé generace, aby tak motivoval osobnosti, které mohou děti a mládež pozitivně formovat
a probouzet v nich zájem o vzdělání i zájem o svět a orientaci v něm.
Zlínský kraj proto každoročně vyzývá veřejnost k předkládání návrhů na učitele, kteří si tuto
formu poděkování zaslouží. Tyto návrhy následně posuzuje komise ustavená ze zástupců Výboru
pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Zlínského kraje, Zlínského inspektorátu České
školní inspekce a odborných pracovníků z krajského odboru školství. Při příležitosti zahájení letošního
školního roku, kdy si znovu uvědomujeme významnost a dosah učitelského povolání, představujeme
jména kantorů, kteří byli regionální samosprávou oceněni a smekáme před všemi (i těmi dosud
nevyznamenanými) pedagogy, kteří svou profesi vykonávají s láskou, trpělivostí a porozuměním.
V letošním roce vyznamenáni byli:
Aujeská Věra, PaedDr
Bernkopf Jaroslav,ing.
Drdáčová Věra, Mgr.
Grygerová Alena, Mgr.
Hanáková Ludmila, PhDr.
Chalupová Pavla, Mgr.
Kostka Pavel, PaedDr.
Navrátilová Alena, Mgr.
Navrátilová Jaroslava
Nesvadbová Věra, Mgr.
Ogrodník Zdeněk, Mgr.
Pančochová Zdeňka
Rýdlo Josef, Paeddr
Šobáň Vlastislav, Mgr.
Zapletalová Dana, Mgr.
Zbranková Věra

Otrokovice
Valašské Meziříčí
Kunovice
Holešov
Kroměříž
Vsetín
Vsetín
Uherské Hradiště
Bystřice p. Host.
Zlín
Bojkovice
Luhačovice
Uherský Brod
Zlín
Hulín
Zlín

Osobnost roku 2007
Slavnostní vyhlášení výsledků ankety proběhlo 17. března 2008 v Městském divadle Zlín.
Večerem provázel moderátor Martin Severa. Na pódiu byly představeny osobnosti, které se umístily
v první desítce. Jejich činnost divákům přiblížily krátké videosekvence.
O zábavu se postaral Dívčí saxofonový orchestr Luhačovice, rockový sbor Svatý pluk
z Uherského Hradiště, zlínský taneční klub Fortuna s latinsko-americkými tanci a sopranistka Státní
opery Pavlína Senič s muzikálovým tenorem Josefem Štágrem. Jejich závěrečná píseň Barcelona
s nástupem z hlediště uvedla vyvrcholení programu – předávání nejvyššího krajského vyznamenání.
Hejtman Libor Lukáš předal vyznamenání za zásluhy o rozvoj Zlínského kraje I. stupně panu
Miroslavu Zikmundovi za jeho mimořádné a výjimečné zásluhy.
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Výsledky ankety Osobnost roku 2007 ve Zlínském kraji:
1. Zikmund Miroslav – cestovatel a spisovatel
2. Rybka Jaroslav – zásluhy o rozvoj zdravotnictví v ČR, 50 let práce v KNTB ve Zlíně
3. Pravec Pavel – dlouholetý šéf Barum Continental Otrokovice
4. Stodůlka Pavel – přednosta očního oddělení KNTB ve Zlíně, Gemini Centrum, rozvoj oční chirurgie
5. Kružela Josef – generální ředitel Lázně Luhačovice, předseda správní rady Centrály cest. Ruchu
6. Čermáková Helena – herečka MDZ, držitelka Thálie 1999
7. Sáha Petr – bývalý rektor Univerzity T. Bati ve Zlíně, zásluhy o rozvoj vysokého školství ve ZK
8. Hunák Ivan – přednosta oddělení chirurgie v Krajské nemocnici T.Bati ve Zlíně
9. Novotný Jiří – filmový historik, spoluzakladatel Filmového klubu
10. Wasserbauerová Zdena – od svých 18 let aktivní členkou Českého červeného kříže, sdružení
ŠANCE
11. Kryštof Ladislav – starosta města Uher. Brod
12. Slovenčíková Jarmila – 4. místo na mistrovství světa ve sportovním potápění
13. Burešová Marcela – zakladat. a dirigentka dětského pěveckého sboru Comenius v Uher. Brodě
14. Janeček Karel – hudební pedagog Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži
15. Nováková Eva – předs. Klubu UNESCO v Kroměříži, org. Konferencí výchovy k lidským právům
16. Pavelčík Antonín – dlouholetý ředitel Klubu sportu a kultury ve Vlčnově, spoluorg. Jízdy králů
17. Košíková Ladislava – učitelka v oboru tanečním na ZUŠ v Uherském Hradišti
18. Krňa Jaroslav – dlouholetý dobrovolný dárce krve ve vsetínské nemocnici
19. Galík Jaroslav – dlouholetý reprezentant v orientačním běhu, trenér a cvičitel mládeže
20. Trávníček Mojmír – literární kritik, editor, ocenění PRO AMICIS MUSAE 2007
21. Štěpánek Jan – hudební pedagog, umělecký vedoucí dívčího pěvec. sboru Stř. pedagog. školy
v Kroměříži
22. Radil Karel – dlouholetý ředitel gymnázia v Uherském Brodě

NEZAMĚSTNANOST V OKRESE V 1. ČTVRTLETÍ 2007
K 31.3.2007 evidoval úřad práce celkem 7 522 uchazečů o zaměstnání. V průběhu měsíce
března 2007 bylo úřadem práce nově zaevidováno 639 osob a evidenci ukončilo celkem 908 osob.
Z toho do nového zaměstnání nastoupilo 629 osob (69,4%).
Na konci března 2007 registroval ÚP ve Vsetíně 3 311 žen, což tvoří 47,8% z celkového
počtu registrovaných nezaměstnaných, 444 mladistvých absolventů škol všech stupňů vzdělání
(6,4%).
Největšími skupinami jsou dlouhodobě absolventi středních odborných učilišť s výučním
listem, absolventi středních škol a vyučení absolventi středních odborných škol s maturitou. Občanů
se zdravotním postižením bylo k 31.3.2007 evidováno 1 154 (16,7%) z celkového počtu
nezaměstnaných.
ÚP evidoval k 31.3.2007 celkem 1 145 volných míst, z toho 281 pro THP pracovníky a 864
míst pro dělnické profese. Z hlediska subregionu je dlouhodobě nejvyšší míra nezaměstnanosti
v subregionu Karolínka (11,82%). Nejnižší míru nezaměstnanosti vykazuje subregion Valašské
Meziříčí (8,63%).
Mezi obce s nejvyšší mírou nezaměstnanosti patří Lhota u Vsetína (16,22%), Valašská
Senice (16,17%) a Horní Bečva (14,47%). Nejnižší míru nezaměstnanosti mají obce Kladeruby
(4,48%), Oznice (5,46%) a Jarcová (6,02%).
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VÝVOJ TRESTNÉ ČINNOSTI V ZAŠOVÉ
Na základě podkladů předložených naší obci Obvodním oddělením Policie české republiky
v Rožnově pod Radhoštěm můžeme s politováním konstatovat, že v roce 2007 došlo k poměrně
významnému nárůstu trestné činnosti v teritoriu obce Zašová.
Jednalo se zejména o majetkovou trestnou činnost. Ubylo sice vloupání do chat a zahradních
domků, přibylo však krádeží nářadí z rodinných domků a přilehlých budov jako jsou garáže
a kůlny. Jako velmi závažný problém se jeví protiprávní jednání mládeže, která se dopouští
majetkové trestné činnosti z důvodu motivace získat peníze na alkohol a jiné návykové látky. Zde
sehrává velkou roli především nefunkční zázemí v rodině.
V ohledu prevence škod na majetku je nutná podpora ze strany občanů obce, kteří by měli
na podezřelé osoby a vozidla včas policii upozorňovat. V případě zjištěné trestné činnosti či vzniklé
škody by občané měli Policii ČR nebo policii městskou informovat neprodleně. Pozdější nahlášení
nahrává pachatelovi.

Celková kriminalita – počet trestných činů
Z toho objasněných
Výše způsobené škody v Kč

2007
40
16
771 000,-

2006
29
15
528 000,-

Majetková kriminalita
Krádeže vloupáním
Z toho objasněno

26
4

6
2

Násilná kriminalita
Z toho objasněno

2
2

0
0

Trestné činy na úseku dopravy
Řidič pod vlivem alkoholu
Zjištěný řidič, který řídil vozidlo přes zákaz řízení

3
2

0
0

Na úseku majetkové kriminality jsme zaznamenali nejvyšší nárůst v počtu vloupání
do garáží a zahradních kůlen. Vysoký nárůst registrujeme i u vloupání do vozidel. Dále šlo na tomto
úseku o dvě vloupání do kanceláří firem, dvě krádeže vloupáním do rodinného domu a třikrát
vloupání do restaurace. Mezi nejzávažnější však patří případ vloupání do místní pošty, u něhož
dosud probíhá vyšetřování.

přestupky celkem
z toho na úseku ochrany před alkohol. a toxikománií
na úseku majetkových přestupků
úsek veřejného pořádku a občan. soužití
dopravní nehody celkem
lehká zranění
způsobená škoda v Kč

2007
60
4
27
12
24
1
11 258 000.-

2006
56
4
17
22
26
0
19.065.000,-
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STAV OBYVATELSTVA V OBCI ZAŠOVÁ
Stav obyvatelstva obce v průběhu roku:
Zašová
65
51
24
20
16
26

Přihlášení
Odhlášení
Narození
Úmrtí
Rozvody
Sňatky

Veselá
16
5
5
4
0
7

Narozené děti:
V průběhu roku 2007 se v Zašové narodily tyto děti:
23.1.
15.2.
23.2.
27.3.
15.5.
22.5.
19.6.
28.6.
27.8.
26.9.
10.10.
26.10.
24.11.
5.12.
18.12.

Tereza Lenomárová
Karolína Říhová
Daniel Šebesta
Zuzana Kohoutková
Lukáš Křenek
Hana Daňková
Jakub Krhovják
Štěpán Košárek
Tomáš Leide
Michal Dobrozemský
Maxmilián Válek
Robert Koňářík
Justýna Kubjátová
Samuel Gold
Veronika Kolečková

30.1.
17.2.
15.3.
23.4.
19.5.
3.6.
24.6.
25.7.
5.9.
5.10.
15.10.
2.11.
4.12.
16.12.
28.12.

Zemřelí občané:
Během roku 2007 zemřeli tito naši občané:
6.1.
30.1.
5.2.
21.3.
24.3.
19.4.
8.5.
12.5.
31.5.
8.6.
15.6.

Bohumil Daněk
Jana Těhanová
Josef Švec
Marie Zetková
Lubomír Polách
Jan Cáb
Vladimír Krčmář
Ludmila Daňková
Antonín Maleňák
Eliška Hajdová
Ladislav Krumpolc ml.

82 let
50 let
82 let
75 let
70 let
70 let
78 let
55 let
83 let
80 let
43 let

Adriana Putová
Tereza Knápková
Karolína Petřeková
Matyáš Křesala
Dominik Ondryáš
Lenka Šimurdová
Nikola Rýdel
Vilém Skalka
Natálie Kubjátová
Lukáš Kvasnica
Matěj Pavelka
Nela Dobrozemská
Tomáš Golasovský
Natálie Korytárová
Anna Macháčková

celkem
81
56
29
24
16
33
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7.7
8.7.
27.7.
10.8.
17. 8.
26.8.
18.9.
6.10.
27. 7.
11.11.
30.12.

Ludmila Polanská
Marie Mrkvánková
Karel Mrkvánek
Miroslava Čáňová
Jaroslava Kubrická
Josef Janíček
Zdeněk Poruba
Marie Malíková
Filip Vašíček
Antonín Švajda
Josef Sadílek

78 let
74 let
74 let
56 let
57 let
61 let
76 let
79 let
24 let
79 let
70 let

Kromě trvale v obci bydlících občanů zemřeli ještě někteří bývalí občané a rodáci naší obce.
7.1.
20.1.
7.4.
26.5.
9.7.
2.8.

Ing. František Gazdík
Jan Onderišik
Jarmila Grygarová
Jarmila Hlubíková
Anna Ruxová
Josef Dubanský

72 let
73 let
78 let
82 let
76 let
79 let

Opustilo nás celkem 22 občanů místních, z toho 13 mužů a 9 žen. V Zašové bylo úmrtí 18
a ve Veselé 4. Když přidáme k místním ještě 6 ostatních, dostaneme se k číslu 28, což je o 12 méně
než v roce minulém.
Životní osudy některých zesnulých je zapotřebí si blíže připomenout:
Začátkem ledna překvapila občany Zašové zpráva o náhlém úmrtí ing. Františka Gazdíka.
Ten je v naší obci dlouhodobě znám, neboť zde působil od r. 1961. Pocházel z Korytné
u Uherského Hradiště.
U nás byl správcem polesí. Později, když byl postižen politickými
prověrkami 70. let, našel pracovní uplatnění v JZD. Byl hajným jejich lesů a mistrem výroby
na pile. I když se přestěhoval do Rožnova, se Zašovou jej stále spojovaly pracovní povinnosti, když
vykonával funkci hospodáře obecních lesů.
Jeho pohřbu v Rožnově – 11.1. t.r. se zúčastnilo velké množství našich občanů, neboť byl
člověk společenský a oblíbený. A jeho přátelé ze Zašové nezapomněli!
Po dlouhé nemoci zemřela v pátek 8.6. ve věku nedožitých 79 let paní Eliška Hajdová.
Ještě v útlém mládí osiřela a od té doby byla vychována v rodině tety Palacké. Pracovala
v pletárnách ve Valašském Meziříčí a pak dlouhá léta v Tesle Rožnov. Vychovala dceru Danu,
která před 10 lety zemřela.
Byla aktivní ve spotřebním družstvu Jednota a členkou Sboru dobrovolných hasičů.
Rozloučení s ní se konalo ve středu 13. června.
V páteční noci 15.6. tragicky zemřel pan Ladislav Krumpolc ml. Tato událost
otřásla celou Zašovou, protože ve věku 43 let odešel velmi aktivní mladý člověk – otec dvou dcer.
Byl vyučen truhlářem a vystudoval nábytkářskou průmyslovku. Působil na učňovské škole jako
mistr odborné výchovy.
Minulé volební období vykonával funkci místostarosty v Zašové a nadále byl členem
zastupitelstva. Věnoval se kynologii a chovatelství, ale byl i místopředsedou Mysliveckého
sdružení, starostou honitby a předsedou ODS.
Rozloučení s ním se konalo za účasti široké veřejnosti a mnoha jeho přátel
a spolupracovníků v pátek 22.6. v zašovském kostele.
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Měsíc červenec byl pro rodinu Mrkvánkovu dvojnásobně truchlivý. V neděli – o zašovské
pouti zemřela po těžké nemoci paní Marie Mrkvánková, která se narodila 29.12.1934 v Loukově.
V mládí pracovala v dětském domově v Brankách. Tam se provdala za Karla Mrkvánka. Později
pracovala v Liptě, odkud odešla na Místní národní výbor. Spolu postavili na Pohoři rodinný dům a
vychovali dvě děti.
Pan Karel Mrkvánek zemřel 27.7. rovněž po těžké nemoci. Narodil se v r. 1933
v Brankách. Před 40 lety nastoupil do Zašové na Polesí. Obecního hajného vykonával ještě
v důchodu. Jeho pohřbu se zúčastnila spolu s rodinou i značná část jejich přátel a spoluobčanů.
Boj s dlouhou a těžkou nemocí dobojoval pan Zdeněk Poruba 18. září t.r. ve věku
nedožitých 76 let. Uzavřel se tím jeden plodný život. S ním odešlo všechno dobré a krásné, co tak
bohatě rozdával.
Starší spoluobčané si jistě vzpomněli na jeho účinkování v dětské divadelní scéně
„Besídka“, na členství ve skautu a Junáku, mužském pěveckém sboru při OB, pěveckém
chrámovém sboru i jako muzikanta v národopisném souboru „Zašovjan“.
Současníci jej znali jako kronikáře obce, od r. 1989, a od r. 1994 jako redaktora Zašovských
novin, které vycházejí doposud.
Hlavním životním zaměstnáním byl technik v n.p. Tesla Val. Meziříčí. Ale lásku k četbě
i psaní mohl uplatnit až v době své nemoci, která jej postihla před 10 lety. To mu také umožnilo žít
plnohodnotný život. Měl rád svoji obec i Valašsko.
Zajistil vydání 3 druhů pohlednic Zašové, zpracoval i vydal několik brožur o obci,
almanachy k 80., 100. a 110. výročí SDH. Podílel se na vydání publikace „Obec Zašová“,
i na reedici sbírky básní J. O. Bora „Zašovské pomněnky.“
V letech 1963 – 67 postavil svépomocí rodinný domek a podílel se na dalších 6 stavbách či
přestavbách rod. domků příbuzných a přátel. Měl hluboký vztah k rodině i přátelům. I přes značné
pracovní zatížení byl dobrým manželem i tátou svých 2 dětí.
Na samý závěr roku nás ještě opustil pan Josef Sadílek. Zemřel v neděli 30. prosince
ve věku 70 let po těžké nemoci. Jeho život byl bohatý. Miloval přírodu, les a lidi kolem sebe,
kterým rád rozdával úsměv i dobré slovo.
Rozloučení s ním se konalo za hojné účasti spoluobčanů, známých i přátel, kteří tímto vzdali
čest památce člověku, který kolem sebe šířil pohodu a radost. Spočinul na zašovském hřbitově,
na jehož zvelebení má velkou zásluhu, když pracoval jako jeho správce.

Svatby a jubilejní svatby
V průběhu roku uzavřeli sňatek v naší obci tito občané:
17. února
3.března
16.března
23.června
7.července
7.července
28.července
28.července
12.srpna
25.srpna
1.září
22.září
29.září
5.října
20.října

Zdeněk Pobořil
Jaroslav Matoušek
Lubomír Tomek
Ivan Bílek
Pavel Michalík
František Krčmář
Petr Kučera
Václav Pohořelský
Petr Kvasnica
Libor Janoušek
David Bechný
Zdeněk Karafiát
Zdeněk Pernický
Petr Svozil
Bronislav Martoch

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Leona Komárková
Alena Kociánová
Jana Mizerová
Kateřina Picková
Veronika Pavúková
Žaneta Španerová
Zuzana Jasná
Marcela Pašková
Hana Zvoníčková
Lucie Korábečná
Jana Poláchová
Helena Zetková
Irena Vajglová
Blanka Mládenková
Dana Poništová
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Zlaté svatby:
Jubilea 50 let trvání manželství se dožily v naší obci 4 manželské páry, v části Veselá 2 a 2
v blízkém okolí, kteří byli v minulosti našimi občany. Všichni jubilanti oslavili svou zlatou svatbu
v domácím prostředí jen se svými dětmi a jejich rodinami.
9. února
8. června
24. srpna
7. září
14. září
12. října
12. října
16. listopadu

– Jarmila a Vladimír Halaštovi – Veselá
– Anna a Ludvík Hambálkovi
– Ludmila a Josef Kulišťákovi
– Helena a Alois Jasní – Valašské Meziříčí – Krhová
– Olga a Josef Krůpovi
– Jarmila a Miroslav Kolečkovi
– Božena a Jiří Opálkovi – Valašské Meziříčí
– Irena a Ladislav Podzemní – Veselá

Svatby diamantové:
Po mnoha letech se opět i v Zašové dožily 2 páry významného životního jubilea –
diamantové svatby. Slaví se po 60 letech společného soužití a jistě je toto pádným důvodem
k oslavě.
6. září
– Zdenka a František Krůpovi – slavili v rámci své rodiny
29. listopadu – Evženie a Bohuslav Ondřejovi – zástupci OÚ navštívili rodinu doma a zde byl
vykonán slavnostní obřad

Staří občané:
V roce 2007 se dožilo v naší obci jubilejního věku 70 let celkem 19 občanů, z toho v Zašové
13 (mužů 5, žen 8) a ve Veselé 6 (mužů 3 a žen 3).
75 let oslavilo v tomto roce 18 občanů, z toho v Zašové 15 (6 mužů, 9 žen) a ve Veselé 3
(2 muži a 1 žena).
Osmdesátiny oslavilo v roce 2007 celkem 5 občanů, všichni v Zašové (4 ženy a 1 muž).
Ve věku nad 80 let až 84 roky žilo v naší obci celkem 52 osob, z toho v Zašové 45 (15 mužů
a 30 žen) a ve Veselé 7 (1 muž a 6 žen).
Životní jubileum 85 let oslavily v Zašové 4 ženy. Jmenovitě jsou to: Anna Konečná, Vlasta
Pavelková, Otilie Henáčová, Zdenka Krůpová.
Věku 86 let se dožilo 5 Zašovjanů – František Krůpa, Anna Janišová, František Měrka, Libora
Cimalová, Ludmila Hajdová
87letí byli u nás 4 občané – Žofie Filipová, Ludmila Janišová, Josef Daněk a Jiřina Frkalová
88 let měli 4 občané. Anna Švajdová, Josefa Nohavicová, Božena Čáňová a Alois Sadílek
90 let oslavily – Amalie Palátová a Eugenie Pobořilová
91 let oslavila zašovská občanka paní Melánie Balášová
93 roky měla i paní Svatava Bažantová, která však žije v Ostravě
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100 let se dožila naše nejstarší občanka paní Anna Martinková, která v současné době žije
u dcery v Brně.
Nejstarším mužem v obci je v současné době pan Alois Sadílek, který se dožil 28. října 88 let.
20. dubna oslavila své vzácné životní jubileum – 100 let paní Anna Martinková. Ač se
narodila na Velké Lhotě, velkou část svého života prožila v Zašové, kde spolu se svým manželem
postavili domek a vychovali 2 děti. Při své životní pouti zažila a viděla paní Anna mnohé – posuďte
sami: France Josefa II., T.G.M, obě světové války, revoluce a převraty nevyjímaje. Zdá se to
neuvěřitelné, co všechno můžeme vyčíst z očí jedné ženy.
Navzdory krutým ranám osudu uchovala si životní optimismus a srdce plné lásky pro svou
dceru, 4 vnučky, 2 pravnučky a 6 pravnuků, kteří jí přejí pevné zdraví a mnoho elánu do dalších let.
O den později byla paní Martinková přivítána v obřadní síni našeho obecního úřadu. Spolu
s panem farářem P. Daňkem, radním zlínského kraje Mgr. Slovákem, zástupcem České správy
sociálního zabezpečení Dr. Lucbauerem a dětmi ze základní školy vedenými paní učitelkou
Zvoníčkovou jsme popřáli hodně zdraví a všechno nejlepší. Po obřadu zahrála paní Martinkové
před úřadem i dechová kapela Zašovjanka.
Ale tím pro paní Annu oslavy neskončily. Společně s rodinou strávila slavnostní odpoledne
v restauraci Tipsport, kde si dokonce i zatančila. Je neuvěřitelné, jak je paní Martinková stále
vitální. Měli bychom si od ní vzít recept na dlouhověkost. Po oslavách pak ještě týž den odjela se
svou dcerou do Brna, kde nyní pobývá.
Přesto velmi ráda vzpomíná na Zašovou, kde strávila velký kus svého života a svěřila se
také, že se jí stýská. Všichni účastníci byli velmi potěšeni, že mohli v její společnosti strávit pár
příjemných chvil a doufáme, že ji zase někdy u nás přivítáme.
1. května se dožila pěkného životního jubilea – 85 let naše bývalá spoluobčanka paní
Kateřina Vašátová. I když již 20 let žije u syna v Hutisku – Solanci, o dění v Zašové jeví stále
zájem prostřednictvím ZN, které jí zasílá redakce.
K jubileu i do dalších let života jsme paní Vašátové popřáli především zdraví, ale také
dobrou pohodu. K dětem s jejich rodinami se připojili známí z obce i redakce ZN.
V prosincových dnech se dožila krásného životního jubilea 95 roků paní Julie Bumbalová.
Byla léta nejlepší kuchařkou v Dětském domově. Svůj podzim života prožívá v kruhu rodiny své
dcery Julinky ve Valašském Meziříčí.
Prostřednictvím ZN jsme jí za všechno poděkovali, popřáli ještě hodně zdravíčka, pohodu
a radost z každého dne. Nejvíce na ní vzpomínají bývalí zaměstnanci Zvláštního dětského domova
v Zašové a sousedé z horní části obce.

VÍTÁNÍ DĚTÍ
Na sobotu 12. května připravila komise pro občanské záležitosti opět vítání dětí. V obřadní
síni našeho úřadu bylo do svazku obce slavnostně přivítáno 16 dětí. O slavnostní kulturní program
se již tradičně postaraly děti z mateřské školy, pan P. Borovička a p. Špůrek. Do svazku obce
přivítala starostka Ing. Anna Mikošková tyto děti:
Davida Pavelku
Ludmilu Maliňákovou
Matěje Kočíba
Vendulu Kuchaříkovou

Anežku Šimčíkovou
Lenku Bělůnkovou
Sophii Skalíkovou
Marka Straděje
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Kryštofa Ondřeje
Terezu Lenomárovou
Karolínu Říhovou
Daniela Šebestu

Agátu Čaňovou
Adrianu Putovou
Terezu Knápkovou
Karolínu Petřekovou

Další akce Vítání dětí proběhla v sobotu 13. října. Za účasti představitelů obce, rodičů
a širokého příbuzenstva bylo přivítáno 12 dětí. Rodiče se zapsali do pamětní knihy obce. Malým
občánkům bylo věnováno blahopřání, pamětní knížka, dáreček a maminkám kytička. Ke slavnostní
atmosféře obřadu přispělo opět vystoupení dětí z mateřské školy pod vedením paní učitelky
Štěpánové.

Přivítány byly tyto děti:
Zuzana Kohoutková
Lukáš Křenek
Hana Daňková
Jakub Krhovják
Štěpán Košárek
Tomáš Leide

Matyáš Křesala
Dominik Ondryáš
Lenka Šimurdová
Nikola Rýdel
Vilém Skalka
Natálie Kubjátová

SRAZY JUBILANTŮ
Jako každým rokem, konaly se i letos. Mají v naší obci dlouholetou tradici a všichni
účastníci různých věků se k nám na ně rádi dostavují.
Patnáct let je dlouhá doba, což se může každému jevit poněkud jinak. V pátek 1. června se
obvykle slaví Den dětí. A to bylo impulsem pro ty, kteří opustili lavice základní školy před 15 lety.
Toužili si zavzpomínat na dobu, kdy byli ještě dětmi.
V baru u Václava se sešlo 25 spolužáků. Jejich pozvání přijala i paní učitelka
Kolomazníková. Celý večer se příjemně bavili (tancovali, zpívali, povídali) a proto nebylo divu, že
vydrželi až do ranního kuropění.
Všichni doufají, že se za 5 let opět sejdou v takovém počtu, ne-li větším a zopakují si super
akci.
Každý člověk se v určitém věku vrací rád do kraje svého dětství. V něm si oživí zasuté
vzpomínky. Rád vidí tváře těch, se kterými jej spojují společné zážitky, radosti i strasti – tak jak je
přináší život. Nejinak tomu bylo i v letošním září.
8.9. se v oblíbeném TIPSPORTU sešli spolužáci, kteří se narodili v r. 1942. Letos tedy
oslavili své 65. narozeniny. Je pozoruhodné, že už mezi nimi schází 14 kamarádů, a tak těm
zbývajícím 13 nezbylo, než vzpomínat a opět vzpomínat. Ale jejich vzpomínání bylo úsměvné,
a všichni se dobře pobavili. Vážili si toho, že jim bylo dopřáno dožít se dnešních dnů.
V loňském roce oslavili svá jubilea ti, kteří se narodili v prvním roce svobody po kruté
2. světové válce. Na svém srazu se domluvili, že zkusí novou netradiční formu setkání. Aby se
po těch letech znovu spřátelili, lépe se poznali i se svými životními partnery – uspořádali ve dnech
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21. – 23. září společný zájezd do Podhajské. Na své neduhy využili v plné míře léčebnou vodu
v termálních bazénech (je dokázáno, že složení vody je obdobné jako v Mrtvém moři).
Odpočinek i stravu našli v rodinném penzionu Lagáň, kde se o ně pečlivě postarala „paní
grófka“. A o dobrou zábavu se postaral p. R. Bortl se svou harmonikou a účastníci svým zpěvem.
Netradiční setkání se vydařilo a účastníci mají zase k sobě blíž.

Koukám, jak ten čas letí… zpívá se v jedné písničce
Je tomu opravdu tak. Scházejí se pravidelně po 5 letech. Nedávno měli sraz 50letých a už je
tu další – tentokrát 55letých. Sešli se 21. září ve „Sportbaru“ U Strnadlů.
Dostavilo se z 53 spolužáků pouze 27. Je škoda, že někteří spolužáci nechodí. Všichni by je
po těch letech rádi viděli a něco se o nich dozvěděli. Počasí jim přálo, takže vítání probíhalo
v zahrádce.
Přišel čas zahájení. To přenechali Ance Slepánkové (Filipové). Umí to velmi dobře.
Vzpomněli i na ty, kteří již mezi nimi nejsou. Od minulého srazu přibyla Majka Podaná
(Koštovalová) a Ludmila Daňková (Sekyrová). Bohužel již mezi ně nepřijde ani paní učitelka Marie
Kubešová, kterou vždy rádi vyslechli. Tentokrát mezi ně přišli paní Rozálie Škařupová a Ivan
Garzina.
Po slavnostní večeři začala volná zábava. A bylo stále o čem vyprávět. Každý chtěl vědět,
co kdo dělá, co děti a vnoučata. No zkrátka, přijďte příště i Vy, kteří jste nebyli. Vždyť léta letí…
V sobotu 29. září se v TIPSPORTU u Strnadlů uskutečnil také třídní sraz bývalých
spolužáků – nynějších „padesátníků“. Z 35 pozvaných se sešlo 21.
Po úvodním vítání a vzájemném poznávání se všichni odebrali do bývalé školy, kde je
očekával současný ředitel – Mgr. J. Krčmář. Ten je obětavě školou provedl, za což mu srdečně
poděkovali. Před školou se na památku společně vyfotografovali. Poté odešli na místní hřbitov, kde
s kytičkou vzpomněli na svoji bývalou spolužačku Lidku Motošickou – Trusinovou.
Po návratu do restaurace při vzájemném povídání, vzpomínání a tanci vydrželi do pozdních
nočních hodin. Při odchodu si slíbili, že setkání za 5 let zopakují.
A setkání pokračovala i v měsíci říjnu. Na tradičním setkání se sešli spolužáci r. 1938.
Setkání se uskutečnilo v KD od 14 hod. a nejzdatnější vytrvalci se rozcházeli až ve 22 hod.
Sešlo se jich letos 19 a celkový průběh byl velmi přátelský. Stále si mají i v těchto letech co
říci. Užili si v dobré pohodě jedno podzimní odpoledne. Přáli si, aby se za rok sešli ve stejném
počtu a zdraví přiměřeném věku. To jim bude zase o rok více a měli by slavit jubileum kulaté.

Den poté – 6. října se sešli letošní 60níci. Své setkání zahájili slavnostně v obřadní síni OÚ,
kde byli přijati starostkou obce. Ta každému z přítomných věnovala malou pozornost – publikaci
Zašová – aby jim připomínala rodnou obec. Bylo to účastníky velmi oceněno a upřímně jí děkovali.
Členky komise pro občanské záležitosti se postaraly o kulturní program i organizaci celé akce.
Tito jubilanti se scházejí od 40 let věku pravidelně po 5 letech. 6 jich mezi ně nikdy
nepřijde, odešli z tohoto světa na věčnost. 3 se omluvili z vážných důvodů. A jak už to v Zašové
bývá zvykem, mnozí o taková setkání nejeví zájem vůbec.
20 účastníků zavzpomínalo na vše dobré i zlé v oblíbeném Tipsportu, kde bylo o ně
materiálně dobře postaráno. Jejich setkání bylo srdečné. Někteří účastníci přijeli ze SR, jiní se
do svého rodiště vrátili po mnoha letech poprvé. Všichni byli mile překvapeni a rozcházeli se
dojatě. Zásluhu na tomto setkání měl pan V. Vajgl. Patřilo mu právem poděkování od všech
přítomných.
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Mnoho dlouhých let je tomu,
co jsme naposled šli domů, cestou ze školy…
Po 5 letech se 6. října v KD Veselá sešli opět bývalí spolužáci ze ZDŠ Zašová – ročník
1937, tedy sedmdesátníci. Toto setkání letos zorganizovali „Veselané“ pod vedením Ing.
V. Kubrického. V příjemném prostředí u bohatého pohoštění (nechyběly mj. ani koláče – zelníky
Lidky Pisklákové), sešlo se jich 17.
Poprvé se na svém srazu cítili trochu osiřele. V čele stolu zůstala dvě prázdná místa.
Neseděla tam již jejich milá paní učitelka Marie Kubešová-Janišová, ani pan učitel Alois Nohavica.
Vzpomínali i na ty ostatní – starostlivého pana učitele L. Vítkovského, Oskara Zetka, i přísného J.
Frankoviče. Jestli panu učitelovi V. Skýpalovi jako zpěvná třída dělávali při různých vystoupeních
víc radosti než starosti, to už se nedovědí. Byli někdy i rošťáci, ale zpívali dobře a rádi.
Dnes, se sedmi křížky na bedrech, které tíží někoho méně, někoho víc už vzpomínají na svá
školní léta s nostalgií. Aby časem nezapomněli hlavně na to veselé a dobré, dali si sraz již za rok,
s přáním a příkazem, ať se jich sejde zase co nejvíc.
Nadešel čas, vidět se zas…
Jak všichni víme, podzimní čas patří v Zašové různým posezením a setkáváním – hlavně
bývalých spolužáků, spolužaček a jejich bývalých učitelů. Také ti, co opustili lavice ZŠ před
25 lety, tedy letošní 40níci, zůstali této tradici věrni.
Dne 20.10. t.r v 15 hod. se sešlo v hospůdce „Na Lužánce“ celkem 31 z více než 50-ti
spolužáků dvou tříd. Jejich pozvání také dostali – a jako vždy přišli – třídní učitelé Alena
Mokrošová, Josef Němec a Josef Vašek, čímž je moc potěšili.
V příjemném prostředí při kávě, pivečku i vínečku čas všem utíkal jako voda v řece.
Vzpomněli na Mirka Kudělku, který již, bohužel, nemohl být mezi nimi. Na všechny učitele, kteří
to s nimi neměli vždy jednoduché, ale i tak je snad měli rádi. A vůbec na školu jako takovou, kde se
dnes již někteří potkávají na třídních schůzkách svých ratolestí. Mezi vším tím povídáním
a smíchem zbyl jim také čas na tanec.
Závěrem poděkovali všem, kteří přišli, manželům Skýpalovým a Košárkovým za poskytnutí
přístřeší, vzornou obsluhu a vynikající jídlo. „Křehčí polovičky“ svým spolužákům za nádhernou
čajovou růži, kterou každou z nich mile překvapili při odchodu domů a která prý ještě po týdnu byla
stejně krásná a voňavá. Poslední se rozcházeli v časných ranních hodinách s větou: „Ahoj zase
za pět let!“
Rodinné setkání…
Čas od času se v naší obci uskuteční i jiný druh setkání, tzv. rodinné. Potomci rozvětvených
rodů se scházejí, aby se blíže poznali a zdokumentovali si také náležitost ke svým kořenům.
V minulosti jich několik proběhlo a doufám, že jsou někde zaevidovány.
V sobotu 13.10. panovala v sále OB dobrá nálada. Od 10 hodin se tam konalo již 2. setkání
rodiny Vrbíků, potomků Anny a Aloise Vrbíkových.
Od 1. setkání uplynulo 12 let. S několika z tehdejších přítomných se již setkat nemohli.
Bohužel, nejsou mezi nimi. Přítomní měli velkou radost, že mohli přivítat mezi sebou jediného
žijícího syna staříčků, nejmladšího Jana.
Lidé mají o sobě vědět, zajímat se jeden o druhého a hlavně se setkávat. Oni tato slova
naplnili plnou měrou. Sešlo se jich 83. Rodiny se sjížděly z Havířova, Poruby, Olomouce, Kutné
Hory a Prahy. Starší vzpomínali na to, co spolu jako mladí zažili a věřte, bylo na co. Mladí se více
poznali a sblížili.
Vrbíci byli vždy veselí, rádi zpívali a uměli se bavit. Atmosféra tohoto setkání to potvrdila.
Vždyť mít tak velkou rodinu, která stále o sobě ví, je vzácné. Oni si toho daru váží a opatrují si jej.
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ZE SCHŮZÍ RADY A ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE V R. 2007
V letošním roce se sešli členové Rady obce na pravidelných schůzích celkem 15x a členové
zastupitelstva obce se sešli na 4 zasedáních. Z těchto schůzí a zasedání jsem pro záznamy
do kroniky obce vybrala některé důležité nebo zajímavé body.
Ze 3. schůze Rady obce, konané 8. ledna 2007:
Rada schválila:
• žádost ředitelky MŠ Zašová p.Repperové o povolení trvalé výjimky z počtu dětí ve třídách
mateřských škol
• smlouvu o pronájmu zrcadlového sálu v budově OÚ Zašová s ZUŠ Val. Meziříčí - pobočka
Zašová do konce r. 2007 za stejných podmínek jako doposud
• vyhlášení výběrového řízení na provozovatele restaurace Sport ve Veselé
• dodatek nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č.p. 665 a 501, uzavřené s p.
Daliborem Snozou , Zašová 197
• pravidelný odkup kulatiny od Obce Zašová p. Václavovi Hajnému, Vidče 420
Rada neschválila:
• úhradu výdajů spojených s provozem lékařské služby první pomoci Záchranné zdravotnické
služby v Rožnově p. Rad.
Rada vzala na vědomí:
• příspěvky občanů v Tříkrálové charitativní sbírce na území obce Zašová ve výši 76 582,50
Kč.
• porovnávací nabídku svozu TKO a separovaného odpadu v Zašové od Technických služeb
Valašské Meziříčí
• kritický stav vody ve Veselském vodovodu. Situace bude dále řešena.
Rada doporučuje:
• finančnímu výboru změnit podmínky přidělování grantu tak, aby o grant mohl žádat
i samostatný občan obce, který se podílí na zajišťování sportovní nebo kulturní akce
• zastupitelstvu obce zvážit koupi multifunkčního stroje na údržbu zeleně a chodníků
Ze 4. schůze Rady obce, konané 5. února 2007:
Rada schválila:
• výsledek inventarizace hospodářských prostředků k 31.12.2006
• zásady pro stanovení platových tarifů a poskytování příplatků za vedení, zvláštních
příplatků, osobních příplatků, specializačních příplatků a odměn ředitelům školských
příspěvkových organizací zřizovaných obcí Zašová
• smlouvu o dílo na provedení projektových a odborných prací – 6 studií úpravy ploch veřejné
zeleně s ing. Alenou Součkovou, Zástřizly 41, Koryčany
• smlouvy o budoucích smlouvách kupních s majiteli pozemků, na kterých má být
zrealizována přeložka účelové komunikace U křížku
• zvýšení nájmu bytových prostor v budově základní školy č.500 v souladu s vyhláškou
107/2006, o jednostranném zvyšování nájemného z bytu
• omezení umístění stánků s občerstvením v době Zašovské pouti v úseku od Borovičků
po telefonní budku před domem č. 38
• umístění značky zákaz stání ve 2 úsecích Na Pohoři
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Rada neschválila:
• dodatek č. 7 původní smlouvy s firmou Joga Valašsko
Rada vzala na vědomí.
• vyhlášení volného dne ředitelem školy ve čtvrtek 1.2.2007
• seznam neplatičů poplatku za odpady za rok 2004, 2005 a 2006
• návrh kulturních akcí na rok 2007
Rada doporučuje:
• zastupitelstvu navázání družby s městem Petrovac v Černé Hoře
Z 5. schůze Rady obce, konané 12. února 2007:
Rada schválila:
• uzavření smlouvy s firmou BM asistant s r.o. na přípravu projektů do programu EU
• bezplatný pronájem sáli OB pro setkání důchodců z Trojanovic, Stráníka a Zašové
Rada vzala na vědomí:
• hospodaření ZŠ Zašová v r. 2006 a ekonomiku provozu nové tělocvičny
• hospodaření MŠ Zašová
• nedostatky při provádění likvidace tříděného i komunálního odpadu. Situace bude řešena
s firmou Joga.
Rada doporučuje:
• současnému zastupitelstvu, aby delegovalo nového zástupce obce na valných hromadách
honebního společenství
Ze 4. zasedání Zastupitelstva, konaného 1. března 2007:
Zastupitelstvo schválilo:
• hospodaření obce za rok 2006
• návrh rozpočtu obce na rok 2007 takto:
- příjmy ve výši
33 708 000,- Kč
- výdaje ve výši
35 338 000,- Kč
- financování
1 630 000,- Kč
• prodloužení revolvingového úvěru u KB ve Valašském Meziříčí
• aktualizaci Programu obnovy venkova jako strategického rozvoje dokumentu obce Zašová
• poskytnut grantů místním spolkům, organizacím a osobám podle návrhu Finančního výboru
zastupitelstva obce
• poskytnutí finančních příspěvků místním organizacím a spolkům na rok 2007 podle
podkladů finančního výboru (vyplácení peněžních prostředků je podmíněno provedením
kontroly způsobu využití příspěvků poskytnutých v r. 2006).
• povolení skácení stromu – lípy ve Veselé na pozemku č.783/3 s podmínkou výsadby
náhradních stromků a dočasného zachování pařezu stávající lípy
• výsledky provedené účetní uzávěrky obce za rok 2006
• rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Zašová za rok 2006
• rozdělení hospodářského výsledku MŠ Zašová za rok 2006
• odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce
• delegování starostky obce na valnou hromadu fy VaK Vsetín, a.s., na funkční období
do roku 2010. Zároveň schválilo delegování místostarosty obce do uvedené funkce pro
případ, že starostka nebude moci hlasovat anebo pro případ, že bude nepřítomna
• nominaci starostky obce do představenstva fy VaK Vsetín, a.s.
• delegování starostky a místostarosty jako zástupců v Honebních společenstvech v Zašové,
Krhové a ve Veselé.
Zastupitelstvo neschválilo:
• návrh na vysílání videozáznamů ze zasedání zastupitelstva na kanálu místní kabelové
televize
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Zastupitelstvo ukládá:
• starostce obce zjistit u fy Jašek podrobnější technické podklady pro modernizaci
a zkvalitnění příjmu programů v místní kabelové televizi
• kontrolnímu výboru provést kontrolu údajů uváděných v žádostech místních spolků
a organizací o finanční příspěvek z rozpočtu obce. Současně KV provede kontrolu způsobu
použití prostředků poskytnutých v roce 2006.
• finančnímu výboru provést analýzu finančních i technických údajů spojených s dalším
rozšiřováním provozu kabelové TV.
• Radě obce zjistit možnosti způsobu likvidace odpadu ze zeleně.
Ze 6. schůze Rady obce, konané 5. března 2007:
Rada schválila:
• změnu směrnice pro čerpání sociálního fondu Obce Zašová
• nový ceník prací prováděných v rámci hospodaření v obecních lesích
• posunutí dopravní značky „konec obce“ o cca 300m směrem k Rožnovu s podmínkou, že
v prodlouženém úseku bude povolena zvýšená rychlost 70km/hod.
• příspěvky neziskovým charitativním organizacím
• základní podmínky výběrového řízení na likvidaci všech odpadů v obci
Ze 7. schůze Rady obce, konané 2. dubna 2007:
Rada schválila:
• přijetí dotací ze Zlínského kraje – 40 tis. Kč pro SDH Veselá a 450 tis. Kč na realizaci
semaforu u přechodu pro chodce na hlavní cestě I/35
• úpravu vnitřního předpisu obce Zašová o poskytování ochranných pracovních a pracích
prostředků
• dodatek č. 12 ke smlouvě o dílo 05-81-2000 ze dne 12.4.2000 s firmou TKR Jašek , Rožnov
p.Rad. o údržbě sítě TKR
• napojení a realizaci prodloužení rozvodů TKR do nových lokalit za podmínky, že obec
zajistí materiál a montáž a žadatel zajistí výkopové práce
• smlouvu s firmou Empemont Valašské Meziříčí na rozšíření bezdrátového rozhlasu
ve Veselé
Rada neschválila:
• pořízení radaru na silnici 1/35
• poskytnutí finanční podpory Centru pro zdravotně postižené Zlínského kraje, pracoviště
Vsetín
• dodatek č. 1 smlouvy o likvidaci odpadů s firmou Joga Valašsko
Rada vzala na vědomí.
• návrh ceníku prací v obecních lesích zpracovaný p. Tesařem, odborným lesním hospodářem
• přípravu akcí „Kácení máje“ a „Pálení čarodějnic“.
• upozornění Ministerstva kultury na bezplatný přístup veřejnosti k internetu v knihovně dle
knihovního zákona
• studii na úpravy veřejných ploch a prostranství, zpracovanou Ing. Alenou Součkovou,
Ateliér List, Uherské Hradiště
• vyhodnocení webových stránek obce Zašová na 1.místě ve Zlínském kraji v soutěži Zlatý
erb
• zprávu preventisty požární ochrany
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Z 8. schůze Rady obce, konané 14. a 16. května 2007:
Rada schválila.
• částečnou úhradu nákladů ve výši 2 000,- Kč na oškrábání maleb a nahození nových omítek
v kuchyni restaurace U Petřeků.
• dodatek nájemních smluv na nebytové prostory o každoročním navyšování nájmu o roční
inflační přirážku dle statistického úřadu
• smlouvu s firmou Voding Hranice na zpracování technicko ekonomické studie na napojení
vodovodu Veselá na SV Valašské Meziříčí – Rožnov p.Radh.
• firmu Cobbler na provedení opravy dlažby u obecního úřadu v Zašové
• úpravu projektu centra obce místními soukromými projektanty (jedná se o požární zprávu
a plynoinstalaci).
• dodatek č. 1 smlouvy o dílo na svoz a odstranění odpadu
Rada neschválila:
• prezentaci obce v katalogu Relax
• žádost Klubu Tempo Zašová o dar 10 000,- Kč na propagaci obce skupinou Mimo
v choreografii rekreačního tance na Mistrovství ČR v Praze. Možno žádat grant.
• žádost Klubu Tempo Zašová o příspěvek 5 000,-Kč na pořádání hudebního festivalu
Meziměsto (vloni Hufest) v sále OB dne 30.6.2007. Možno žádat o grant.
• žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR se sídlem v Prostějově
o finanční příspěvek
• úhradu částečných nákladů na zvýšení břehu Zašovského potoka, je to záležitost Správy
toků
Rada vzala na vědomí:
• vyhlášení volných dnů ředitelem školy na 30.4. a 7.5.
• děkovný dopis paní Valdové za důstojný a krásný průběh slavnostního obřadu ke
100. výročí paní Martinkové
• dopis p. J. Bolka , Zašová 491, týkající se řešení obecních záležitostí
• návrh trasy cyklostezky kolem Bečvy – propojení Valašské Meziříčí – Rožnov p.Radh.
• úpravu vestibulu obecního úřadu v Zašové
Rada doporučuje:
• ZO projednat dopisy p. Bolka, Zašová 491, které zaslal do redakce Zašovských novin
a doposud nebyly vytištěny
• obci provést průzkum mezi firmami, zda by měly zájem o spoluúčast na pořizovacích
nákladech nových plakátovacích ploch za cenu reklamy své firmy
• ZO zvážit prodej obecního traktoru s vlečkou a zajištění staršího pick-upu, který by
obsluhovali pracovníci VPP
Rada ukládá:
• uklidit v rámci VPP Zašovský potok
• uklidit v rámci VPP příkopy u místních komunikací i u hlavní silnice
Z 5. zasedání Zastupitelstva, konaného 24. května 2007:
Zastupitelstvo schválilo:
• změnu regulativů územního plánu pro povolování staveb RD
• závěrečný účet obce za rok 2006 dle příloh
• sociální fond na rok 2007 dle přílohy
• akce zařazené do strategického rozvoje dokumentu obce Zašová k budoucí realizaci
• pověření Rady obce Zašová pro uzavírání smluv o partnerství za účelem získání dotací
• zavedení programu NOE do nabídky kabelové TV v případě získání finančních prostředků
od sponzorů
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Zastupitelstvo neschválilo:
• akci na dočasné snížení připojovacího poplatku za kabelovou TV a internetu
• zavedení nového programu NOE do kabelové TV z finančních prostředků obce
• zkvalitnění současných dvou TV kabelových programů (STV 1, PRIMA)
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
• plnění úkolů z usnesení z minulého zasedání ZO
Z 9. schůze Rady obce, konané 4. června 2007:
Rada schválila:
• darovací smlouvu mezi Obecním úřadem Zašová a Zlínským krajem na částku 9 999,- Kč za
udělení ceny v soutěži „Zlatý erb“
• zrušení poplatku od podnikatelů ze jejich prezentaci na www stránkách obce Zašová
• změnu poplatků za nájem sálu OB, KD Veselá, zrcadlového sálu a klubu důchodců
• smlouvu s firmou Voding Hranice na zpracování technickoekonomické studie napojení
vodovodu ve Veselé na přivaděč Valašské Meziříčí – Rožnov p.Rad.
• změnu způsobu příjmu satelitních kanálů Hallmark, Spektrum a AXN
• způsob odměňování občanů, kteří se přímo aktivně podílejí na organizování akcí
pořádaných obcí
• zpracování odborného posudku na zhodnocení ekonomické vhodnosti uplatnění
alternativních zdrojů vytápění v budově školy a v projektu nového centra obce
• zasílání Zašovských novin Státnímu archivu Vsetín a knihovnám ve Val. Meziříčí, Rožnově
a Vsetíně. Ostatní rozesílání bude zrušeno.
• smlouvu obcí a měst proti daňové diskriminaci
• podmínky pro výběrové řízení na likvidaci odpadů v obci
• firmu RTS Brno pro zajištění výběrového řízení na likvidaci odpadů
Rada vzala na vědomí:
• zajišťování správy internetových stránek obce Zašová p. Mgr. Daňkovou
• žádost Klubu Tempo o prominutí nájmu za sál OB při pořádání festivalu dne 20.5.2007. Dle
nově schválených poplatků je tato akce osvobozena.
• žádost základní organizace Českého kynologického svazu Zašová o řešení situace
s pronájmem prostor pro jejich organizaci
• nabídku firmy Empemont Valašské Meziříčí na umístění jiného typu radaru na zkušební
dobu 2 - 3 týdnů
• použití obecního dřeva pro účely SHD Zašová na opravu areálu hasičů
• vyúčtování telefonních hovorů velitele hasičů SHD Zašová
Z 10. schůze rady obce, konané 2. července 2007:
Rada předala:
• osvědčení o nastoupení do funkce člena zastupitelstva obce Zašová panu Miroslavu
Španerovi, Zašová 647
Rada schválila:
• prodloužení smlouvy s p. Pflegrem, Čelechovice 26, o 1 rok se změněnými podmínkami
• pronájem parcely č. 1731 Kynologickému klubu Zašová
• provádění administrativních prací pro MAS Rožnovsko v budově obecního úřadu v Zašové
za podmínek uvedených v zápise
• smlouvy s EP Rožnov p. Rad. na zpracování PD pro stavební povolení na Rekonstrukci
domu služeb a na Rekonstrukci zdravotního střediska
• dotaci ve výši 40 tisíc Kč od Zlínského kraje v rámci PRV na zpracování projektové
dokumentace
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•

koupi nového přijímače pro příjem AXN a zpětný odprodej dvou starých přijímačů České
programové společnosti
Rada neschválila:
• instalaci zkušebního radaru na silnici I. tř. na začátku obce Zašová
Rada doporučuje:
• označit úsek na hlavní silnici I. tř. „ Pod Zapadlým „ jako úsek častých dopravních nehod
• připravit podklady pro opravy všech křížků u cest
Rada vzala na vědomí.
• organizační zajištění poutě
Z 11. schůze Rady obce, konané 6. srpna 2007:
Rada schválila:
• záměr odprodeje obecních pozemků (seznam v žádosti Lesů ČR), které byly dotčeny
stavbou úprav Zašovského potoka
• smlouvu se Zlínským krajem o poskytnutí dotace ve výši 450 tis. Kč na vvbudování
světelného signalizačního zařízení na přechodu pro pěší přes silnici I/35 v obci Zašová
• smlouvu s Mgr. Martou Černou – MCI servis Zlín na zajištění výběrového řízení pro
realizaci dětského hřiště
• dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené s firmou AŽD Brno na realizaci přechodu pro
chodce
• smlouvu s firmou Cobbler na realizaci nového mostku u chodníku ve Stračce
• provedení geodetických a projektových prací na řešení cyklostezky kolem Rožnovské Bečvy
na katastru obce Zašová
• návrh pana Kalabuse Vsetín na zpracování „Strategického plánu rozvoje pěší turistiky
a cykloturistiky v MAS Rožnovsko“ a spoluúčast obce na tomto projektu
• zajištění pohlednic 3x1000 ks obce Zašová u firmy Kobra Desing, s r. o.
Rada neschválila:
• nabídku firmy Aspida na prezentaci naší obce v katalogu Cestujeme po Moravě
• uspořádání charitativní sbírky pro firmu Diakonie Broumov
Rada vzala na vědomí.
• hlášení ředitelky MŠ o uzavření školky v Zašové v době od 16.7. do 24.8.2007 a školky
ve Veselé od 2.7. do 24.8.2007
• návrhy řešení výjezdu ze Zašové
• návrh na řešení zastávky ve středu obce
Rada doporučuje:
• zastupitelstvu obce schválit dotaci ve výši 20 tis. Kč pro stávající rodinné domky, které
nemají v současné době možnost se napojit na kanalizační řád, a které svůj rodinný domek
mají zkolaudován nejpozději k 31.12.2006
• zastupitelstvu schválit přípravu projektu na tepelná čerpadla pro ZŠ Zašová
• zastupitelstvu obce znovuprojednání a schválení investice do digitálního přijímacího
zařízení programu STV 1 a PRIMA
• zastupitelstvu obce schválení dalších opatření pro organizaci poutě pro další roky
Z 6. zasedání Zastupitelstva, konaného 16. srpna 2007:
Zastupitelstvo schválilo.
• příspěvky na čističky odpadních vod pro RD, které byly zkolaudovány nejpozději
do 31.12.2006 ve výši 20 000,-Kč
• přijetí dotací na realizaci dětského hřiště a vyčlenění vlastních prostředků na jeho
dofinancování z obecního rozpočtu
• změnu příjmu z analogového na digitální u programu STV1
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Zastupitelstvo bere na vědomí:
• žádost o zakoupení dodávkového vozidla pro Sbor dobrovolných hasičů Veselá. Finanční
prostředky ve výši 200 000,- Kč budou vyčleněny v rozpočtu pro rok 2008
• nový záměr zpracování tří studií na centrum obce Zašová
• návrh autobusové zastávky ve středu obce
• realizaci parkoviště u hřbitova
• návrhy sjezdu z obce Zašová na komunikaci Valašské Meziříčí – Rožnov p. Rad.
• informaci o zbytkových parcelách a o postupu jejich odprodeje
Z 12. schůze Rady obce, konané 3. září 2007:
Rada schválila:
• mandátní smlouvu s PhDr. Petrem Dolejským, Vracov, na zpracování žádosti o dotaci z EU
a SFŽP na Rekultivaci skládky TKO Zašová
• firmu TS Valašské Meziříčí jako vítěze výběrového řízení „Likvidace odpadů v obci
Zašová“
• firmu Cobbler Zašová jako vítěze výběrového řízení „Řešení dětského hřiště v parku TGM
Zašová“
• cenu 6,- Kč za 1 ks nových pohlednic Zašové
Rada vzala na vědomí.:
• smlouvu s firmou JOVA - TERM, Zašová na demontáž stávajících odpařovacích indikátorů
za instalaci nových od firmy Techem Optica
• tiskovou zprávu Mikroregionu Valašsko-Kelečsko o zpracování strategického plánu rozvoje
na období 2008 – 2016
• nabídku Ing. Arch. Součkové na provádění autorského dozoru na akci dětského hřiště
v parku TGM
• nabídku od Ing. Čunka, Valašské Meziříčí, na zpracování projektové dokumentace pro
územní řízení na cyklostezky Valašské Meziříčí – Rožnov p. Rad. – úsek Zašová
• seznam zpracovatelů architektonického návrhu na řešení středu obce Zašová
Rada doporučuje:
• znovu jednat s městem Valašské Meziříčí o podmínkách poskytnutí Městské policie, oslovit
i město Rožnov p.Rad. a město Zubří, zda neuvažuje o zřízení městské policie, zjistit
podmínky instalací kamerového systému a informovat se o možnostech bezpečnostních
agentur
Z 13. schůze Rady obce, konané 10. září 2007:
Rada schválila.
• na likvidaci odpadů v obci s firmou TS Valašské Meziříčí dle výběrového řízení
• podání výpovědi ze smlouvy na likvidaci odpadů firmě Joga Valašsko
• výměnu oken v Domě služeb za okna dřevěná z firmy TWW, která nabízí 33% slevu
na dodávku
• smlouvu s firmou Jova-term Zašová na instalaci nových indikátorů tepla v budově Drobné
provozovny
• smlouvu s Ing. Čunkem na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí
na akci Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy
Rada vzala na vědomí:
• nabídku Mgr. Ivana Schamergera, Bílina, na vytvoření a provozování webových stránek
obce
• žádost SHD Veselá na zakoupení dodávkového vozidla. Tato žádost byla již projednána
v zastupitelstvu obce a bude předložena do rozpočtu obce pro rok 2008
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Ze 14. schůze rady obce, konané 1. října 2007:
Rada schválila:
• změnu výše nájmu nebytových prostor v budově Drobné provozovny z důvodu pronájmu
menší místnosti
• provedení zaměření komunikací, které přicházejí v úvahu pro podání žádostí o dotace
na opravu (Veselá Vichury, Stračka - Macháček, Hambálek). Na zaměření obec zajistí 2 –3
nabídky geodetických firem
• zpracování jednolistového kalendáře, na kterém bude foto ze Zašové, pozdrav občanům,
soupis jednotlivých akcí, kontakty na obec a jednoduchý roční kalendář
• umístění značky slepá ulice na místní komunikaci do Háje
• spolupráci s VUT Brno – ústavem kovových a dřevěných konstrukcí a ústavem betonových
konstrukcí za účelem návrhu přemostění Bečvy a silnice a železnice pro cyklostezku
v diplomové práci studentů VUT
Rada vzala na vědomí:
• žádost na obsazení místa kulturního asistenta . Definitivní rozhodnutí rada odložila na 8.10.
• přípravu projektu chodníků v obci a doporučuje do projektu zařadit i část chodníku u nádraží
od hlavní cesty kolem RD Kubjátových
• odpověď Ministerstva obrany na naši žádost o převod movitého majetku MO. Žádost byla
doplněna o vyjádření a doporučení HZS Zlínského kraje
• zahájení provozu bufetu a rehabilitačního zázemí v nové tělocvičně – Sportcentru
• podání námitek proti rozhodnutí zadavatele firmou ASA
Rada doporučuje:
• zastupitelstvu vstup do Sdružení místních samospráv ČR, která bude zastupovat obce
ve věci rozpočtového určení daní
• zastupitelstvu zvážit nabídku firmy JUWI na pronájem lokality Hačov pro umístění
fotovoltaické elektrárny
• zastupitelstvu prodat traktor, případně jej nabídnout bezplatně fotbalistům
Z 15. schůze Rady obce, konané 15. října 2007:
Rada schválila:
• na základě výběrového řízení uchazeče na obsazení místa kulturního asistenta
• zajištění jednolistových kalendářů ve formátu A2, které budou rozeslány občanům
v prosincových Zašovských novinách
Rada doporučuje:
• finančnímu výboru a zastupitelstvu obce přesunout v rozpočtu obce finanční prostředky
ve výši 60 tis. Kč z autobusové zastávky na dětské hřiště
Rada vzala na vědomí.
• nabídku firmy AKTE na předložení a posouzení veřejného osvětlení v obci a navržení
úsporných opatření formou instalace regulátoru
Z 16. schůze Rady obce, konané 5. listopadu 2007:
Rada schválila:
• smlouvu na přeložení stávajícího veřejného osvětlení na krhovských pasekách, vyvolaného
přestavbou vedení NN a VN
• firmu Jova Zašová na realizaci topení v bytu v Domě služeb
• firmu Cobbler Zašová na zhotovení polní cesty „ Křížek „
• příjem dotace od Zlínského kraje pro SDH Veselá ve výši 40 000.- Kč
• příjem dotace od Zlínského kraje na Zašovské slavnosti ve výši 10 000,- Kč
• doplněk č. 2 smlouvy na údržbu zimních komunikací s VZOD Zašová
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•

dodatek smlouvy s firmou Vae-Therm Rožnov na placení záloh na provoz vytápění
v obecních objektech, které má firma v nájmu
• dohodu o podmínkách zřízení stavby uzavřenou mezi Ředitelstvím silnic Zlínského kraje
a Obcí Zašová. Týká se pozemků ve vlastnictví Zlínského kraje, kde chce obec Zašová
realizovat chodníky
• dodatek smlouvy se Zlínským krajem na užívání digitální technické mapy
• smlouvu o právu provést stavbu „VO - Zadky“ na pozemcích jednotlivých vlastníků, se
kterými budou smlouvy uzavřeny
• smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene, uzavřené s firmou Cobbler Zašová
na umístění inženýrských sítí pro lokalitu „Pahrobky“ do místních komunikací a obecních
pozemků
• smlouvu o zpracování Projektu za účelem dodržení dotace z Programu rozvoje venkova
na opravu lesních komunikací s firmou RAVEN EU Advisory a.s. Brno
• odměnu řediteli ZŠ a ředitelce MŠ
Rada ukládá:
• obecnímu úřadu zaktualizovat všechny žádosti potenciálních žadatelů o obecní byt
• obecnímu úřadu připravit tabulku jednotlivých nájmů bytových a nebytových prostor na
posouzení případných změn výše nájmů
• obecnímu úřadu prověřit, zda je nutné zaměření lesních komunikací, které jsou součástí
lesních parcel, pro žádost dotace
• obecnímu úřadu prověřit nabídku firmy Akte a zjistit, kde již tato úsporná opatření
realizovali a za jakých podmínek
Rada doporučuje:
• ZO schválit prodej traktoru a příslušenství a pořídit starší osobní automobil s tažným
zařízením
Rada vzala na vědomí:
• protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly v ZŠ Zašová
• ukončení dohody s p. Sladovníkovou jako správce sálu OB
Ze 7. zasedání Zastupitelstva, konaného 15. listopadu 2007:
Zastupitelstvo schválilo.
• provizorní rozpočet na I. čtvrtletí roku 2008 ve výši 25% rozpočtu roku 2007
• rozpočtové změny dle přílohy č. 1
• předběžný souhlas obce k jednání firmy Juwi s.r.o., Podhorská 20, Jablonec nad Nisou se
společností ČEZ ohledně umístění fotovoltaické elektrárny na pozemcích ve vlastnictví obce
Zašová
• strategický plán rozvoje Mikroregionu Valašskomeziříčsko- Kelečsko na období 2008 –
2016 a Akční plán rozvoje na období 2008 – 2010
• studii č. 3 architektonického návrhu středu obce od GM ateliér Praha po úpravách na snížení
objemu - varianta „D“ a zpracování DÚR středu obce včetně propočtu provozních nákladů
• zápisy do kroniky obce Veselá za roky 2003-2006 a odměnu kronikářce v navrhované výši
• příspěvek ve výši 10 000,-Kč ČSOP salamandr Rožnov pod Radhoštěm na přípravu
a realizaci naučné stezky
• prodej obecního traktoru a nákup staršího osobního automobilu typu kombi s tažným
zařízením
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
• zápis z 3. schůze finančního výboru konaného 1.11.2007
• nabídku firmy Juwi s.r.o., Podhorská 20, Jablonec nad Nisou
• informaci firmy MINEBEA k případnému výkupu lokality Hačov
• petici občanů z horního konce obce týkající se lokality Vesník
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Zastupitelstvo pověřilo Radu obce:
• schválením rozpočtových změn do konce roku 2007
Ze 17. schůze Rady obce, konané 5. prosince 2007:
Rada schválila:
• složení ústřední a dílčích inventárních komisí
• termíny zasedání RO a ZO
• změny rozpočtu na základě pověření ZO, týkající se především doplnění rozpočtu o přijaté
dotace
• dodatek č. 1 smlouvy s firmou Voding Hranice na vypracování projektové dokumentace pro
územní řízení na stavbu Veselá – napojení vodovodu na SV Valašské Meziříčí – Rožnov
• smlouvu o převodu majetku mezi ČR-HZS ZK a Obcí Zašová, týkající se speciálního
požárního automobilu Tatra T 815 CAS 32 pro účely SDH Zašová
• smlouvu o připojení odběrného zařízení Obce Zašová (přechod pro chodce-semafor)
k distribuční soustavě NN provozovatele ČEZ Distribuce Děčín a smlouvu o sdružených
službách dodávky elektřiny ze sítí NN
• smlouvu s firmou Cobbler Zašová na dodávku a montáž parapetních desek v Domě služeb
v Zašové v souvislosti s výměnou oken
• změnu výše nájmu všech nebytových prostor dle předloženého návrhu
• jednostrannou měnu výše nájmu bytových prostor v bytech ZŠ Zašová
• změnu kapacity objektu KIC ve středu obce a dodatek č. 1 smlouvy o dílo na zpracování
projektové dokumentace pro územní řízení
• zpracování plánu ochrany osob při vzniku mimořádných událostí v obci Zašová firmou BAS
SCHOLA Praha
• změnu vnitřního platového předpisu týkající se výplatního termínu z důvodu změny
požadované Úřadem práce
• změnu směrnice sociálního fondu Obce Zašová týkající se úhrady poplatků bance
a zákonného pojištění
• odměňování dohodářů, kteří vypomáhají při slavnostních obřadech
• použití obecního znaku na diplomech pro sportovní soutěž „Mikulášská laťka 2007“
organizovanou ZŠ Zašová
Rada vzala na vědomí:
• informaci o možnosti zřízení dalšího televizního kanálu Nova Cinema

DOCHÁZKA ČLENŮ ZASTUPITELSTVA NA ZASEDÁNÍ
V průběhu roku 2007 se sešlo Zastupitelstvo obce na 4 řádných zasedáních a 1 pracovní
poradě k sestavení rozpočtu obce.
Účast na řádných zasedáních Zastupitelstva obce byla následující:
4. zasedání – 1.3.2007
5. zasedání – 24.5.

86%
100%

6. zasedání – 16.8.
7. zasedání – 15.11.

73%
80%
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Jednotliví členové zastupitelstva měli účast na zasedáních následující:
Ing. Anna Mikošková
Ladislav Krumpolc ml. (2x)
Ing. Jaromír Bumbala
Ladislav Krumpolc st.
MUDr. Štěpán Maliňák
Ing. Alena Mikulenková
Ing. Vladimír Nohavica
Mgr. Vladimír Štěpán

75%
100%
100%
100%
75%
100%
75%
75%

Mgr. Miloslav Vymazal
Miroslav Španer (2x)
Ludmila Korábečná
Roman Malík
Jaroslav Mézl
Ing. Petr Němec
Milena Repperová
MUDr.Zdeněk Velička

100%
100%
100%
100%
75%
50%
100%
50%

FINANČNÍ ROZPOČET OBCE NA ROK 2007
Zastupitelstvo obce schválilo na svém 4. zasedání 1. března rozpočet obce Zašová pro rok 2007.
Předcházela mu pečlivá jednání ve finančním výboru, Radě obce i samém zastupitelstvu.
Celkové příjmy pro letošní rok jsou schváleny ve výši 33 708 tis Kč. Ty tvoří daňové příjmy
a poplatky ve výši 23 895 tis. Kč, nedaňové příjmy ve výši 5 381 tis. Kč. Zde je významnou položkou
pěstební činnost. V letošním roce předpokládáme výnos z hospodaření v obecních lesích podle nového
lesního hospodářského plánu 900 tis. Kč. Obecní příjmy ještě doplňují kapitálové příjmy, kde
počítáme s prodejem zbývajících parcel v lokalitě Němec za 3 188 tis. Kč a dotace ve výši 1 246 tis. Kč
na žáky a VVP.
Podstatnou položkou ve výdajích, které činí 35 338 tis. Kč je v letošním roce dokončení
inženýrských sítí v lokalitě Němec, kde se počítá s proinvestováním ještě 7 713 tis. Kč. Celková cena
stavby je kryta prodejem jednotlivých stavebních míst v této lokalitě. Další významnou částkou jsou
3 104 tis. Kč, které by měly být použity na opravu komunikací a zřízení semaforu u přechodu
z Veselé do Zašové na hlavní silnici.
V letošním roce plánujeme realizaci veřejného osvětlení v části „Pod Zapadlým“, opravu
střechy na MŠ ve Veselé, výměnu oken v Domě služeb a rekonstrukci topení v Domě služeb, menší
investici do dětského hřiště a na autobusovou zastávku. I veselští hasiči mohou počítat s výměnou
oken ve zbrojnici a se zřízením klubovny v půdním prostoru zbrojnice. Každoročně jsme vyčlenili
i finanční prostředky na opravy obecního majetku a na přípravu projektů, změny územního plánu
a zpracování žádostí na dotace. Tyto všechny plánované akce představují celkem 2 110 tis. Kč.
Rozpočet také obsahuje pravidelnou roční splátku Mikroregionu Vsetínsko na kanalizaci
ve Veselé ve výši 463 tis. Kč a na rekonstrukci kotelny v Domě služeb ve výši 161 tis. Kč. Pravidelné
roční provozní výdaje se odvíjejí od skutečnosti loňského roku, případně os upravených smluv
na služby (např. odpady). K určitému navýšení dochází u veřejně prospěšných prací, protože Úřad práce
omezil dotace. V rozpočtu obec nezapomíná ani na podporu sboru dobrovolných hasičů a kulturních
akcí – 762 tis. Kč a také na dotaci místním spolkům, kterou zastupitelstvo navýšilo oproti
předcházejícím rokům o 100 tis. Kč na celkových 400 tis. Kč.
Celkový rozpočet doplňuje tzv. financování, ve výši 1 630 tis. Kč, kde se zpracovává stav
na účtu k 31.12. – letos ve výši 3 846 tis. Kč a počítá se s úhradou hypotečního úvěru (248 tis. Kč)
a úvěru na školu (1 968 tis. Kč). Tímto se celkový návrh rozpočtu stává vyrovnaným.
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Příjmy
daňové příjmy celkem
nedaň. příjmy celkem
kapitál. příjmy celkem
dotace celkem
příjmy celkem

čerpání v r. 2006
20 175 660,30 Kč
4 819 009,92 Kč
11 086 691,71 Kč
6 387 756,00 Kč
42 469 117,93 Kč

rozpočet na r. 2007
23 895 000,- Kč
5 381 000,- Kč
3 188 000,- Kč
1 244 000,- Kč
33 708 000,-Kč

výdaje celkem

36 660 329,01 Kč

35 338 000,- Kč

financování celkem

- 1 963 083,22 Kč

1 630 000,- Kč

rozpočtová rezerva

3 845 705,70 Kč

0,-Kč

Žádostem spolků o grant byla rozdělena částka 74 000,-Kč, zbývajících 26 000,- Kč bude rozděleno
spolkům , které si zažádají o grant do 31.5.2007.

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY
ORGANIZACÍM

NA

ČINNOST

MÍSTNÍM

Místním spolkům a organizacím byl Zastupitelstvem obce schválen finanční příspěvek na jejich
činnost v celkové výši 300 000,- Kč. Tento příspěvek byl na jednotlivé organizace rozdělen takto:
1. Klub Tempo – Zašová
2. Orel – Zašová
3. Tenisový klub – Zašová
4. Společenství dětí Zašová
5. Český svaz chovatelů – Zašová
6. Český rybářský svaz Zašová
7. Lyžařský vlek Veselá
8. TJ Veselá – házená
9. Tělovýchovná jednota Zašová
10. Kynologický klub Zašová
11. MCC
12. TJ Veselá – odd.tenisu
Celkem

19 400,- Kč
17 300,- Kč
88 900,- Kč
12 500,- Kč
10 000,- Kč
22 100,- Kč
13 100 ,-Kč
13 700,-Kč
89 600,-Kč
3 200,- Kč
3 200,- Kč
6 900,-Kč
300 000,-Kč

Kontrolní výbor ZO obce Zašová byl pověřen Zastupitelstvem obce Zašová k provedení kontrol
u místních organizací a spolků, které v r 2006 čerpali finanční příspěvky z rozpočtu obce, dále u spolků
a organizací, které žádali, a byly jim přiděleny finanční příspěvky z rozpočtu na rok 2007.
U všech kontrolovaných subjektů bylo zjištěno, že příspěvky přidělené v roce 2006, byly
čerpány v souladu s pravidly jejich přidělení. Zároveň bylo kontrolním výborem zjištěno, že žádosti
o příspěvek na rok 2007 odpovídají skutečnostem, které spolky předložili k žádosti.
Granty 2007:
Z rozpočtu obce vyčleněna částka k rozdělení
V prvním pololetí roku bylo rozděleno

100 000,-Kč
74 000,- Kč
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Organizace
Účel grantu
SDH Veselá
Přísp.pro L.Šustkovou,mistr. ČR v pož. spor.
M. Borovičková
Pořádání festivalu Meziměsto
TJ Veselá, tenis
turnaj mládeže
TJ Veselá, házená
turnaj šachu a družstev
Klub Tempo
podpora Mimo při reprez. mistr. ČR
MCC Zašová
pomoc při pořádání závodů
TJ Zašová, tenis klub turnaje všech druhů
Zbylo

Schváleno
3 000,- Kč
5 000,- Kč
3 000,- Kč
3 000,- Kč
2 000,- Kč
4 000,- Kč
4 000,- Kč
24 000,- Kč

Přidáno k žádostem z I. pololetí:
TJ Zašová, fotbal
O pohár starostky
Tj Zašová, fotbal
O pohár starostky
Celkem

1 000,- Kč
1 000,- Kč
2 000,- Kč

V II. polovině roku bylo celkem rozděleno

26 000,- Kč

INVESTIČNÍ VÝSTAVBA V OBCI V ROCE 2007
Větší investiční akce se obec snaží realizovat pomocí dotací. Těch však nabylo vyhlášeno
mnoho. Přesto se podařilo zajistit dotaci na dětské hřiště a na činnost Místní akční skupiny
z Ministerstva pro místní rozvoj a ze Zlínského kraje pak dotaci na přechod pro chodce na hlavní cestě,
na projektovou dokumentaci a na činnost hasičů.
Bez dotací se prováděly opravy komunikací. Kromě drobných výtluků se opravily cesty – MK
Křenek, Jasný, Randus, Rachůnek, k vodojemu a některé úseky na pasekách. Opravila se dlažba
u obecního úřadu, odvodnění u bytovek, provedli nový mostek ve Stračce a přeložku komunikace
u křížku.
Dále se rozšířil bezdrátový rozhlas ve Veselé, veřejné osvětlení v lokalitě Zadky, k Porubům
a provedla se přeložka veřejného osvětlení na pasekách. Byla opravena střecha nad mateřskou školkou
ve Veselé, vyměněna okna v domě služeb a rekonstrukce topení v bytě domu služeb.
Podařilo se také udělat velký kus práce v projektové přípravě nových investic. Jedním z hlavních
témat byla diskuse nad projektem středu obce. V současné době diskutujeme již nad 6. variantou, kdy se
hledá optimální řešení. Je připravena spousta dalších projektů: rekonstrukce zdravotního střediska,
Domu služeb, Kulturního domu ve Veselé, šaten házené ve Veselé, rekreační areál Veselá, řešení
veřejných ploch v obci, napojení vodovodu Veselá na přivaděč, cyklostezka Valašské Meziříčí –
Rožnov p. Rad., chodníky Zašová, tepelné čerpadlo v základní škole, autobusové zastávky i předběžný
návrh výjezdu ze Zašové.
V listopadu se dokončila realizace světelných semaforů na přechodu pro chodce od Veselé. Celá
stavba byla rozdělena na část silniční, kterou zajišťovala obec a na část železniční realizovanou
Českými dráhami, kde chybí ještě některé nedodělky. Semafory byly spuštěny do zkušebního provozu,
který bude vyhodnocen v březnu příštího roku.
Dětské hřiště v parku TGM je již, až na malé nedodělky, dokončeno. Přes zimní období bude
uzavřeno, protože bylo nutné provést i terénní úpravy a je potřeba vyčkat, až na jaře zakoření travní
porost. I když z řad mnohých občanů bylo slyšet kritická hodnocení, je hřiště na pravém místě
a s pomníkem TGM nijak nekoliduje. Doufáme, že v dalších letech přinese našim dětem mnoho radosti.
Práce na projektu kulturního a informačního centra (KIC), které by mělo být postaveno ve středu
obce, pokračují. V současné době se dopracovává projekt pro územní rozhodnutí. Projektem se
několikrát zabývalo zastupitelstvo, i tzv. Pracovní skupina, která byla vytvořena nejen ze zastupitelů, ale
i z občanů, kteří chtěli přispět svým (mnohdy i odborným) názorem k vytváření naší budoucnosti.
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Jedním z projektů, které obec připravuje, je návrh chodníků přes obec. Jedná se o nový chodník
od dolního mostu k obecnímu úřadu, který dále pokračuje po druhé straně kolem Španerů k Davidovým
a rekonstrukci stávajících chodníků v dolní části obce. Dále je v projektu zahrnut nový oboustranný
chodník u hlavní komunikace přes obec od horní Jednoty až na konečnou zastávku, chodník
od Mateřské školy přes záhumení po restauraci U Václava, chodník k Vapolu a chodník u staré cesty na
Zubří od kina po chatky. Tady se jedná také o částečnou rekonstrukci chodníku stávajícího. V současné
době jsou provedeny geodetické práce a zpracovává se projektová dokumentace. Celý projekt včetně
povolení bychom chtěli připravit tak, abychom mohli v příštím roce v lednu žádat Státní fond dopravní
infrastruktury o dotace, případně později reagovat na výzvy z programů evropských fondů.

Stavby roku 2007:
Dětské hřiště (u TGM)
Polní cesta „ Křížek“
Oprava střechy MŠ
Rozšíření rozhlasu
KIC
Inženýrské sítě Za Němcem
Projekty na zateplení ZŠ
Semafor u hlavní cesty
Nová plocha před OÚ
KD Veselá – projekt
Hřbitov Zašová , projekt. úprava
Rekonstrukce DS – plyn. Zdroje
DS – projekt – výměna oken aj.
Chodníky – bezpečná cesta – projekt

715 tis. – 315 tis z RO, 400 tis. dotace
100 tis.
244 tis.
95 tis
165 tis
7 713 tis
145 tis.
890 tis. – 440 tis. z RO, 450 tis. dotace
225 tis.
35 tis.
9 tis.
161 tis.
62 tis.
57 tis.

HOSPODAŘENÍ V LESÍCH OBCE ZAŠOVÁ
Rok 2007 byl prvním rokem lesního hospodářského plánu, který má platnost od 1.1.2007
do 31.12.2016.
Zalesněno bylo celkem 5,63 ha, z čehož bylo 4,93 ha holin po mýtní úmyslné těžbě a 0,7 ha bylo
vylepšování zalesněných holin z minulých let. Na zalesnění bylo použito 5 druhů dřevin, převážně
smrk, borovice, buk a v menší míře dub a jedle. Celkem bylo vysázeno 29 200 ks sazenic za cenu
284 000,- Kč, na kterou přispěl stát dotací 73 000,- Kč. Ochrana kultur vyžínáním a nátěrem proti
okusu zvěří bylo provedeno 38,05 ha. Prořezávek bylo provedeno 1,99ha. Vytěženo bylo celkem
2 042 m3 dříví (z toho 563 m3 z nahodilé těžby) převážně smrkového (53%), borového (27%),
modřínového (12%), dubového (6%) a dále dřeviny javor, lípa, bříza, buk (2%) v ceně 2 806 000,- Kč.
Průměrné zpeněžení bylo 1 374,- Kč/m3, což je větší zpeněžení než v roce předcházejícím díky
větším cenám dřevní hmoty v roce 2007, ale také vyšší než bude v roce letošním z důvodu velkého
propadu cen. Hospodářský výsledek za rok 2007 činil 1 400 000,- Kč.
Nový hospodářský plán nám předpisuje z důvodu většího množství přestárlých porostů maximální
možnou výši těžeb na deset let 19 400 m3 dřevní hmoty, což znamená, že tohle desetiletí bude les
výnosový, ale z důvodu nerovnoměrného věkového rozložení budou další roky zisky téměř nulové.
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O ČINNOSTI A VÝSLEDCÍCH NĚKTERÝCH MÍSTNÍCH
PODNIKŮ
Valašské zemědělské a obchodní družstvo Zašová – VZOD
V roce 2007 valašské zemědělské družstvo hospodařilo úspěšně. V naší oblasti byl poměrně
příznivý vývoj počasí, který kladným způsobem ovlivnil výsledky sklizně. Podstatně se zlepšil vývoj
realizačních cen za zemědělské komodity. Potraviny z Evropy začaly být zajímavé i pro takové státy,
jako je Čína, a tak najednou prudce vzrostla poptávka po obilovinách, řepce i mléce. Tržby družstva
za výrobky rostlinné výroby předčily všechna očekávání a v historii družstva dosáhly zatím nejvyšších
hodnot. Dosáhly částky 9 572 tisíc Kč, což je 452% úrovně roku 2003, 166% úrovně roku 2004,
229% úrovně roku 2005 a 327% úrovně roku 2006.
Ovšem nejen díky rostoucím realizačním cenám, ale také dosažením dobrých pěstitelských
výsledků bylo tohoto úspěchu dosaženo. U pšenice ozimé byl dosažen průměrný hektarový výnos zrna
45,81 q a při výměře 164 ha bylo vyrobeno celkem 7 530q zrna. Přestože jsou u nás vždy velmi vysoké
náklady na pěstování obilovin, byl u pšenice vykázán zisk ve výši cca 125 tisíc Kč. Samozřejmě
myšleno bez dotací. Ty nejsou zúčtovány k jednotlivým výkonům a zůstávají na středisku podnikové
režie.
Poměrně dobrý výsledek byl dosažen také u pěstování ječmene, kde byl dosažen průměrný
hektarový výnos zrna 38,30q. Celková sklizeň ze 48 osetých hektarů činí 1 845q. Ječmen vy kázal ztrátu
159 tisíc Kč. Oves na 13 ha byl zaset jen jako doplňková plodina po zaorané řepce. Řepku jsme
pěstovali na výměře 123 ha a bylo dosaženo průměrného výnosu 36,57 q z jednoho hektaru, což byl
rekordní výnos. Celkově bylo sklizeno 4 481 q zrna řepky. Na této plodině byl vykázán zisk ve výši
466 tisíc Kč. Pěstování obilovin je pro je pro družstvo důležité také z pohledu produkce slámy, které pro
živočišnou výrobu potřebujeme opravdu ve velkém množství, a proto ji také nakupujeme od cizích
pěstitelů.
Velkou roli v krmné bilanci hraje pěstování kukuřice. Tu pěstovali na celkové výměře 277 ha,
z toho 109 ha bylo určeno na siláž, 95 ha na sklizeň vlhkého zrna a 73 ha na sklizeň suchého zrna.
Zatímco kukuřičnou siláž i vlhké zrno spotřebováváme pro vlastní dobytek, suché kukuřičné zrno bylo
prodáno a při dosažené pěkné realizační ceně dopomohlo k tomu, že kukuřice jako celek vykázala zisk
1 408 tisíc Kč.
Trávy na semeno pěstovali na výměře 63 ha. Zisk 157 tisíc, který byl z pěstování trav na semeno
dosažen, je také pěkným výsledkem. Důležité je, že se trávy opět stávají tržním artiklem, že je po osivu
poptávka, a proto mohou být zařazovány do osevního postupu.
Mechanizační středisko předpokládané tržby za služby pro cizí odběratele nesplnilo. Do značné
míry tento fakt ovlivnil výpadek v provádění zimní údržby silnic a to jak v jarních měsících, tak
i v závěru roku. Údržba byla smluvně zajištěna pro část města Rožnov p. Rad. a některé obce. Počasí si
však nedá poručit. Na mechanizačním středisku došlo k poklesu zaměstnanců a i přes tento fakt byly
práce v období sezóny vykonány včas a v dobré kvalitě. Nutno dodat, že mechanizační středisko bylo
vybaveno novými stroji, které umožnily tento krok. Na druhé straně je pravda, že středisko bylo
zatíženo navýšením odpisu strojů. V průběhu zimního období zaměstnanci tohoto střediska provedli
opravu stáje – kravína ve Vidči, který je nyní využíván pro ustájení masného skotu přes zimní období,
zejména po období telení masných krav. Oprava byla provedena za nesrovnatelně nižších nákladů, než
kdyby tyto úpravy prováděla jakákoliv dodavatelská firma. Pohodlí pro ustájený dobytek se jistě
promítne do jeho lepší užitkovosti a omezení ztrát narozených telat.
Dostatek objemných krmiv, jejich dobrá kvalita a další organizační opatření v živočišné výrobě
se pozitivně promítá do výsledků živočišné výroby. Mlékárně ve Valašském Meziříčí bylo prodáno
5 783 594 litrů mléka, což je proti roku 2006 více o 131 251 litrů. Tržby dosáhly částky 48 276 947 Kč
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proti roku 2006, kdy dosáhly výše 45 424 745 Kč. Je to nárůst o 2 852 202 Kč při nárůstu realizační
ceny o 31 haléřů za prodaný litr mléka.

Ukazatel
Tržby za mléko tis. Kč
Zisk-ztráta / 1 litr
Úplné vl.náklady/1 litr
Z toho – krmiva cel.
- léky a veter.
- plemenáři
- mzdy a odvody

2003
34 761
0,237
7,850
3,607
0,314
0,220
0,617

2004
38 078
0,900
7,387
3,411
0,328
0,161
0,622

2005
43 592
1,537
6,712
3,103
0,274
0,192
0,639

2006
45 425
1,193
6,587
3,096
0,233
0,175
0,624

2007
48 277
1,074
7,182
3,279
0,285
0,205
0,624

Chov dojnic vytvořil v roce 2007 zisk ve výši 6 211 138 Kč. Je to sice méně, než v roce 2006
a to o 533 tisíc Kč. Realizační cena mléka započala navyšovat až ve druhé polovině roku, v první
polovině byla poměrně velmi nízká a tím ovlivnila celkovou úroveň. Je pravda, že došlo k navýšení cen
některých vstupů, což je zřejmé z výše uvedené tabulky.
Družstvo chová cca 600 ks dojnic v rekonstruovaných stájích (volné ustájení, dojírna)
na farmách Zašová – 330 ks a Střítež – 270 ks. Dosažená užitkovost za podnik na dojnici dle uzávěrek
(mezinárodní metodika) dosáhla za podnik 11 148 litrů na dojnici, což je o 3 500 litrů na dojnici více
než představuje průměr republiky. Farma Zašová dosáhla užitkovost 11 551 litrů na dojnici, což ji řadí
na 11. Místo v hodnocení farem (cca 2000 farem) v rámci ČR. Pro zajímavost uvádíme, že nejlepší
dojnice dosáhla denní užitkovosti přes 70 litrů.
V roce 2007 bylo ve Valašském ZOD, družstvu průměrně zaměstnáno 74 zaměstnanců, z toho
někteří, zejména starobní důchodci pracovali na zkrácený úvazek, řešili zástup dovolených
a nemocenských. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu roku 2007 činil 67 zaměstnanců.
Celkový objem mzdových prostředků včetně ostatních mzdových nákladů, zúčtovaných do nákladů roku
2007, včetně dohadných položek činí částku 16 062 988 Kč. Meziroční nárůst této položky činí
1 455 tisíc Kč, což je 9,96%. Proti roku 2005 je nárůst celkem o 10,78%.
Skutečně vyplacené mzdy bez ohledu na zúčtování dohadných položek, bez ostatních osobních
nákladů činily v roce 2007 14 756 tisíc Kč. Na jednoho přepočteného zaměstnance činí průměrná
měsíční mzda 18 353 Kč. Proti roku 2006 tento ukazatel porostl o 2 344 Kč, což je o 14,64%.
Úroveň odměňování se značně zlepšila, přesto průměrná mzda nedosahuje republikového
průměru. Zaměstnanci Valašského ZOD, družstva v převážné většině odpracují více hodin, než je
základní fond pracovní doby. Po přepočtu mezd na skutečně odpracované hodiny by úroveň
odměňování vyzněla poněkud hůře. Přesto je třeba objektivně říci, že úroveň odměňování v rámci
resortu zemědělství je Valašské ZOD, družstvo na velmi dobré úrovni. Zároveň je třeba zdůraznit, že
souběžně s růstem mezd rostla také produktivita práce.

Průměrná mzda i přidaná hodnota je vypočtena na 1 přepočteného zaměstnance:
Ukazatel
průměrná mzda
přid.hodnota
na 1 Kč mezd
přid.hodnota
na 1 zaměstnance

rok 2005
15 471

rok 2006
16 009

rok 2007
18 353

index 07/05%
118,63

index 07/06%
114,64

1,83

1,79

1,97

107,67

110,23

340 205

343 841

434 513

127,72

126,37
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V roce 2007 stejně jako již v předchozích letech družstvo obdrželo dotace dle směrnic platných
pro nové státy EU. Dotace byly vypláceny koncem roku 2007, některé až v prvním čtvrtletí roku 2008.
Do výsledku roku 2007 však byly zúčtovány v plném rozsahu. Do značné míry ovlivnily výsledek
hospodaření družstva.
Ukazatel
Výsledek
zeměd. výroby
dotace
výsled.podnik.

1997

2000

2003

2006

2007

-3 021
2 829
528

-5 757
6 366
2 316

-5 558
6 754
424

-2 352
15 248
1 762

1029
15 231
6 114

Družstvo v průběhu roku 2007 realizovalo převážnou většinu oprav, na které byly tvořeny
rezervy v minulých letech. Dále pak družstvo pokračovalo v tvorbě rezerv na opravy jiného majetku,
které hodlá uskutečnit v následných letech. Do nákladů roku 2007 zúčtovalo tyto rezervy na opravy
ve výši 6 537 tisíc Kč.
V průběhu roku došlo k dalšímu snížení počtu členů. K 31.12.2007 čítá Valašské ZOD, družstvo
452 členů, z toho 390 zákládajících členů, 28 členů- dědiců a 34 zemřelých členů, jejichž dědické řízení
dosud neproběhlo. Aktivních členů je tedy evidováno 418. Družstvo již vyplatilo na vypořádacích
podílech 14 521 639 Kč, z toho v roce 2007 částku 854 158 Kč. Vypořádací podíl členů, kteří ukončili
členství od roku 1995, činí ve všech případech 30% členského podílu. Zbývajících 70% členských
podílů vypořádaných členů je zúčtována na ostatní kapitálové fondy a tvoří nedílnou součást vlastního
kapitálu družstva. Meziroční hodnocení vkladů členů, jejichž členství nebylo ukončeno, činí 25%, když
podíl vlastního kapitálu na 1 Kč členského vkladu (základního i dalšího) činí 2,41 Kč (v roce 2006 to
bylo 2,16 Kč, v roce 2005 to bylo 2,02 Kč.)
Valašské ZOD, družstvo v roce 2007 zlepšilo také svou finanční situaci, když celková
zadluženost (% poměru závazků družstva k celkovým aktivům) činí k 31.12.2007 18,11%. Ke stejnému
datu roku 2006 činil 22,41 %, v roce 2005 činil stejný ukazatel 26,51%, k datu 31. 12. 2004 to bylo
32,65 %, k datu 31.12.2003 to bylo 30,99%.
Výsledek hospodaření Valašského ZOD, družstva byl v roce 2007 úspěšný, i když výsledky
zemědělské výroby jsou o něco horší, než stanovil plán. Dosažený zisk podniku ve výši 6 114 tisíc Kč
dává předpoklad pro dobré hospodaření v dalších letech. Družstvo je stabilizováno, je možno činit další
kroky směřující k odstraňování negativních dopadů zhoršujících se klimatických podmínek a odolávat
tvrdým podmínkám trhu.

Cobbler s r. o., Zašová Luhy 633
Společnost Cobbler s r.o. se sídlem Zašová – Luhy 633 byla založena podpisem společenské
smlouvy v dubnu 1992. Společnost založili 3 společníci, později se jejich počet rozšířil na 9.
V současné době má firma 8 společníků. Ke dni 31.12.2007 zaměstnává 136 zaměstnanců
(včetně společníků). Od r. 2000 podniká firma i v oblasti dřevovýroby, kde je zaměstnáno ke dni
31.12.2007 – 52 zaměstnanců.
V obou oblastech se snaží o dosažení vysoké rentability prováděných prací a svým
zaměstnancům poskytuje dlouhodobé a perspektivní zaměstnání. V roce 2001 získali certifikát ČSM
EM ISO 9001 a v roce 2004 certifikát 14001. Získání těchto certifikátů ja zavazuje k trvalému
prosazování vysoké úrovně jakosti u prací a služeb, ale také je zavazuje k zabezpečení co nejlepší péče
o životní prostředí.
Záměrem firmy je pokračovat v působení ve stavební výrobě se zaměřením na výstavbu
inženýrských sítí s vysokým podílem zemních prací.
Usilují také o zdárný vývoj v oblasti dřevovýroby. Důraz kladou hlavně na kvalitu vyrobených
okenních profilů. Cílem je zvýšení obratu a získávání nových odběratelů. V roce 2007 dosáhli obratu
ve výši 198 411 110,-Kč.
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V oblasti stavební činnosti se v tomto roce podíleli na řadě zakázek pro Obec Zašová:
- Inženýrské sítě v lokalitě za Němcem
- Oprava zpevněné plochy u OÚ
- Dětské hřiště v parku TGM
- Oprava odvodnění na odbočce k Liptě
- Polní cesta – Zašová - Křížek
Jednou z velkých akcí v roce 2007 byla zakázka pro Obec Růžďka – výstavba tělocvičny,
výstavba kanalizace pro OÚ Hutisko, Hošťálková, vodovod Kunovice, oprava vodovodu a splaškové
kanalizace pro Město Rožnov, rekonstrukce vývojového centra Robe Show Lighting ve Valašském
Meziříčí a stavební úpravy pro firmu APRI v Rožnově pod Rad.
V roce 2007 se rozhodli pro nové investice. Pořídili majetek v hodnotě 1 404 000,- Kč
a na leasingové splátky byl pořízen majetek (stroje, vozidla) v pořizovací hodnotě 6 563 000,- Kč.
Záměrem je postupné nahrazování nové výkonnější a hospodárnější techniky za techniku starší.
V roce 2008 předpokládají udržení stávajícího počtu zaměstnanců i výše obratu. Mají uzavřenu
řadu zakázek, některé zakázky přechází i z r. 2007. Mezi tyto zakázky patří vybudování tělocvičny
v Růžďce, výstavba logistického centra ve Valašském Meziříčí pro firmu Robe Lighting.s r.o.
Jednotlivé akce a činnosti průběžně vyhodnocují. Hodnocení probíhá na základě zpětného ohlasu
jejich odběratelů. Snaží se všechny práce provádět kvalitně a k co největší spokojenosti objednavatele.
Cílem firmy je vnímat potřeby trhu zaměřit se na efektivní výsledek. Spolupráci s Obecním úřadem
v Zašové hodnotí velice dobře a těší se na další společné aktivity.

Sdružení podnikatelů Mézl a Janíček, Zašová
Průměrný počet zaměstnanců v r. 2006 byl 55 osob.
Obrat firmy činil :
- prodej služeb
- doprava
- prodej zboží
- ostatní

52 mil. Kč
47 mil Kč
1,2 mil Kč
2,7 mil Kč
1,1 mil Kč

Příznivého hospodářského výsledku firmy bylo dosaženo díky klimatickým podmínkám (mírná
zima). Rozšířili služby v autodopravě – pořízením traktorbagru a nového kontejnerového vozidla MAN.
Byla zahájena rekonstrukce bývalého domu Krčmářových v centru obce. Dostali také souhlas Obecního
úřadu se zřízením sběrného dvora a zahájili jeho výstavbu. Provedla se spodní stavba 2 rodinných domů
v areálu Strnadlovo a přepracování PD na výstavbu 5 ks řadových domů v této lokalitě.
Přehled významnějších zakázek realizovaných v r. 2007:
Zateplení a vnější omítky – APRI, Rožnov p. Rad.
Vnitřní a vnější omítky – bytové domy Brno a Olomouc
Vnitřní omítky – apartmánový dům LARA, Čeladná
Rekonstrukce – rodinná vila Rožnov p.Rad. – Rybníčky
Vnější omítky – objekty ROBE, Val. Meziříčí
Opravy fasád, střech, balkonů a lodžií – bytové domy v Zubří
Rekonstrukce – komerční a bytové domy na náměstí, Val. Meziříčí
Vnitřní omítky – obchodní areál Zlaté Jablko, Zlín
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POLITICKÉ STRANY V NAŠÍ OBCI
Křesťanská demokratická unie – československá strana lidová
Počet členů.: 60
Předseda: Tomáš Daněk
Další členové výboru: Eva Bolková, Ing. Josef Hruškovský, Ing. Josef Krůpa, Hana
Krůpová, MUDr. Štěpán Maliňák, Metoděj Petřek, Zdenek
Plandor, Jaroslav Pospěch, Václav Vaněk, Ing. Václav
Zvoníček
Zašovští lidovci dřívější pestrou společenskou činnost omezili na čtyři tradiční akce.
Sousedský ples, svatodušní smažení vajíček - „škračenici“, oslavu Svátku matek a podzimní
zájezd do vinného sklípku V Blatnici pod sv . Antonínkem. Bylo např. upuštěno od dříve oblíbené
Mikulášské besídky, protože v důsledku společenských změn začaly podobné akce pořádat i další
organizace (počínaje mateřskou i základní školou a konče místním OÚ). Podobně již není zájem ani
o autobusové zájezdy. Přesto zůstává, ve srovnání s ostatními politickými stranami v obci, kulturně
společenská činnost MO KDU-ČSL dobrá.
Členové a příznivci této strany se angažují také při tradiční Tříkrálové sbírce. Tuto charitativní
činnost sice sami nepořádají, ale z povahy věci vyplývá, že se do ní aktivně zapojují.
V oblasti kultury se pokusím jejich akce více specifikovat a zhodnotit.
První akcí bylo uspořádání tradičního „Sousedského plesu“, v sobotu 27.1.2007 v sále OB
v Zašové. K tanci i poslechu hrála hudební skupina STYL vedená p. Kutálkem. Bohatá tombola a dobrá
hudba přilákaly poměrně slušnou návštěvu občanů.
V neděli 25. března 2007 proběhla výroční členská schůze MO KDU-ČSL v Zašové u Petřeků.
Členové se seznámili s činností a hospodařením organizace. Na dotazy odpovídal host – br. Mikušek.
V květnu 2007 spolu se Zašovským orlem popřáli osobně všem maminkám k „Svátku matek“
v Zašové. Všechny maminky byly obdarovány květinami a sladkostmi.
27. května uspořádali „ Svatodušní škračení vajec“ v areálu zašovské orlovny za hudebního
doprovodu p. Františka Křenka. Akce se vydařila a počasí tentokrát přálo.
4. srpna byl uspořádán zájezd autobusem k památníku bitvy u Slavkova, dále do kláštera
v Rajhradu a za doprovodu br. Kostelky navštívili moderní orlovnu v Telnici a sportovní areál Orla
ve Vyškově. Zájezd byl organizován ve spolupráci s místním orlem.
24. listopadu se konal další zájezd, tentokrát do Blatnice p. sv. Antoníčkem, kde strávili příjemné
pozdní odpoledne ve vinném sklepě p. Václava Vyskočila. K tanci i poslechu hrál opět p. Křenek Fr.
za doprovodu br. Václava Zvoníčka a br. Jaroslava Pospěcha. Problém byl s pozdním přistavením
autobusu, takže nezbyl čas na plánovanou zastávku v Luhačovich. Zájezdu se zúčastnilo celkem
42 osob.

MÍSTNÍ SPOLKY, ORGANIZACE A SDRUŽENÍ
Sbor dobrovolných hasičů
Organizaci postihla smutná událost. – úmrtí br. Zdeňka Poruby – 18.9.t.r.
Členem sboru byl od r. 1964 a pracoval v různých funkcích. Sepsal a vydal Almanach k 80. výročí
založení sboru, větší almanachy ke 100. a 110. výročí. Jeho zásluhou byla dopsána kronika sboru, která
nebyla od r. 1949 až do r. 1999 vedena. Popsal tak činnost za celých 50 let.
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Oslavy půlkulatého výročí – 115 let – zvlášť neprobíhaly.
Sboru byla přidělena nová cisternová automobilová stříkačka.
Společenská činnost:
- tradiční hasičský bál se vydařil
- Velikonoční diskotéka
květen - tradiční zájezd na hasičskou pouť na Hostýn
- mše na počest sv. Floriána v zašovském kostele s položením věnce k
pomníku na místním hřbitově
- Svátek matek – návštěva žen + předání kytičky
– červnová noc
7. a 8.7. - pouťová zábava - je stále složitější zajistit pořadatele. Zábava byla
organizována netradičním způsobem. Zábavu sice pořádali, ale
zabezpečení občerstvení plně nechali na pohostinství p.Dobrozemského
za dohodnutý pronájem (finanční výnos byl srovnatelný s poutěmi
pořádanými v minulých letech).
1.9. - srpnová noc
3. ročník zašovských slavností proběhl kvůli nepříznivému počasí v sále OB (ne v areálu SDH).

20.1.

Jubilea:

50 let – 3 členové
60 let – 1 člen
70 let – 1 člen
80 let – 2 členové – Z. Matuštíková, L. Špůrek

Činnost SDH:
• zásahy u požárů 17x + 1x mimořádná událost
• technické zásahy – (prověřovací cvičení – 2x) – zaměření na dálkovou dopravu vody
• pravidelná odborná příprava – akceschopnost všech 7 sborů okrsku
• oprava a údržba požární techniky – v průběhu roku – J. Randýsek, S.Štrbík, P.Stodůlka a M. Pospěch
• obměna CAS 25 se podařila v závěru roku (HZS zlínského kraje uvolnil CAS 32 na podvozku
TATRA 815) – převod byl bezúplatný a stará cisterna byla nabídnuta k odprodeji
• požární ochrana při sportovních akcích – 5x
• požární sport
• zneužití planým poplachem – 2x
•
•
•
•
•
•
•
•

Pomoc požární technikou – 21 akcí
čištění kanálů
zalévání stromků v obecním lese
dovoz vody
čištění studny
Požární sport
družstvo mužů – Pavel Stodůlka
družstvo žen – H.Švajdová, I. Hubová, K.Plandorová
dohled – velitel – Václav Pospěch
obvodní soutěž v Tylovicích – starší páni 1. místo
- muži – 1. místo (jednotlivci – P. Sladký – 1. místo,
R. Pobořil – 3. místo)
- ženy – nevydařený útok – 5. místo
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• okresní kolo – Horní Lideč – muži 4. místo (nedostatky v tréninku)
• společná okresní soutěž dorostu – květen - Vizovice – dorostenky 1. místo - postoupily do krajské
soutěže v Hluku (2. místo)
Pohárové soutěže:
• Velké Karlovice – vyhrály ženy po 5. – získaly natrvalo putovní pohár starosty
• Valašská Bystřice – ženy 1. místo, muži 8. místo
• Veselá – ženy 1. a 3. místo, muži 4. místo
• Střítež – ženy 2. místo, muži 5. místo
• prestižní soutěž o Štít Radhoště – Dolní Bečva – ženy 4. místo
• přijetí pozvání na 1. noční soutěž v Nové Lubovni – ( rozdílná pravidla v požárním útoku – start.
mimo soutěž). Průběh byl v naprosté tmě s výjimkou světla na stříkačce. Loučení bylo jako vždy se
všemi členy sboru velmi srdečné. Nechyběli ani velitel J. VOJČAK se starostou i místostarostou obce.
• O pohár hejtmana Zlínského kraje – omluvili se z důvodu nemocí
• 2x volejbalový turnaj a 1x turnaj v bowlingu
Brigády: - uskutečněno 47 akcí, 52 členů – odpracováno 2058 hod.
• celková celoroční údržba areálu
• celková celoroční údržba cvičiště v Makytí
• údržba a pořádek ve zbrojnici + domácí práce žen
• prořezávky lesa u p. Posada - za vydělané peníze se zakoupila motorová sekačka na trávu
• koupě – nových hadic, proudnic, gumových holínek, vest, vidlí, kopáčů, hliníkové trhací háky aj.
nářadí na opravu techniky
• renovace – starých přileb, ušití repliky dobových krojů s opasky a čepicemi
Na odvedené práci mají největší zásluhu tito bratři a sestry: V. Pospěch, F. Stodůlka, M. Slovák, P.
Stodůlka, M. Pospěch, J. Bolek st., P. Stodůlka ml., T. Pobořil, R. Pobořil, J. Pospěchová, M.
Tomečková, D. Martinková a Z. Stodůlková
Prostřednictvím preventisty byly provedeny revize a případné obměny hasících přístrojů ve
všech objektech v majetku obce. Dosud je problémem práce s mladými hasiči, neboť se nenašel zájemce
o práci s nimi. Máme registrovány pouze 2 členy do 15 let.
Vyznamenání:
Za věrnost – 10 let – 7 osob
20 let – 4 osoby
30 let – 2 osoby
40 let – 1 osoba
Medaile „Za zásluhy „ – J.Rachůnek, F.Martoch
Čestné uznání OSH - 5 osob
Čestné uznání KSH – Michal Slovák st.
Medaile za mezinárodní spolupráci – Vlado Repka
Stav: k 31.12.2007 – zemřeli – 3, 1 vstup, 1 výstup, 113 člen – 82 mužů a 31 žen
Průměrný věk mužů je 50 let, žen 34 let, všech členů 46 let
Soutěžní družstva zašovského SDH postoupila do vyšších soutěží:
Probíhající sezóně soutěží v požárním sportu reprezentují náš hasičský sbor soutěžní družstva
žen
a dorostenek a mužů nad 35 let.
mužů,
Zašovské dorostenky dosáhly skvělého výsledku hned při prvním letošním vystoupení a to
v Okresním kole dorostu, které proběhlo ve Vizovicích. Na této soutěži obsadily 1. místo a tím si
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zajistily postup do krajského kola, které se konalo 6. června na fotbalovém stadionu v Hluku, kde se
naše dorostenky umístily na krásném druhém místě v kraji.
Obvodní kolo soutěže v požárním sportu letos pořádal SHD Tylovice při příležitosti oslav 70.
výročí od jeho založení. Tato soutěž probíhala 2. června na fotbalovém hřišti na Harcovně. Zde se dařilo
zašovským mužům, kteří obsadili první místo a také mužům nad 35 let, kteří po neúspěších v minulých
letech, dosáhli konečně také na první místo. Díky tomuto vítězství postoupilo družstvo mužů do
Okresního kola, které se pořádalo 16. června v Horní Lidči a muži zde vyhodnocení podle výsledků ze
všech disciplin vybojovali čtvrté místo v okrese.
Ženám nepřálo v obvodním kole štěstí a po nevydařeném požárním útoku se umístily, slovy
komentátora soutěže „ na netradičním 5. místě“. Tento neúspěch si však vynahradily hned následující
den prvním místem v soutěži O pohár starosty Velkých Karlovic. Vzhledem k tomu, že v Karlovicích
vyhrály již pětkrát v řadě, získaly natrvalo do své sbírky i Putovní pohár starosty Velkých Karlovic.

Fotbal Zašová
Jaro 2007:
Muži
Trenér: Zdeněk Veselý
Asistent:a vedoucí: Luboš Čabla
Družstvo sehrálo celkem 13 zápasů a umístilo se v celkovém hodnocení na 6. místě. O poměrně slušný
výsledek se postaralo několik střelců. Jsou to: Brňovják (7), Tydlačka (7), Trtík (3), Cahlík (1),
Kleindorf (1).
Dorost
Trenér: Jaromír Štěpán
Asistent a vedoucí: Miloslav Vymazal, Marek Štěpán, Miroslav Holčák
Také toto družstvo sehrálo 13 zápasů a umístilo se v celkovém pořadí na 7. místě. I zde je naděje pro
rezervu pro budoucnost, ale je otázkou, zda mladí hráči vydrží v domovské obci. Střelců měli tentokrát
víc než dost. Macek T. (13), Janíček (7), Maleňák Adam (3), Špůrek (2), Stromšík(2), Morcha (2),
Anšpigl, Andrašík, Cobanakis, Chlevišťan, Pobořil, Osmanský a Pavlica po1
Starší žáci:
Trenér: Jan Maliňák
Asistent a vedoucí. Jaroslav Hruška, Josef Bártek
Družstvo sehrálo celkem 10 zápasů s poměrně slušným výsledkem. V okresním přeboru se umístilo na
5. místě. Zde je také poměrně slušná zásoba střelců.: Černý (6), Koláček a Andrašík T. (po 4),
Onderka (3), Weis (2), Pobořil, Vašek, Podzemný, Kudělka , Špůrek a David (1)
Podzim 2007:
Muži:
Trenér: Zdeněk Veselý
Vedoucí: Luboš Čabla
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Opět bylo sehráno 13 zápasů a tentokrát se v celkovém umístění propadli až na 12. místo. Nezachránili
to ani šikovní střelci: Tydlačka, Trtík (po 4), Kleinndorf ( 3), Kopec, Brňovják (po 2), Blabla,
Macek, Krůpa, Stromšík ( po 1).
Dorost:
Trenér: Jaromír Štěpán
Vedoucí: Miloslav Vymazal, Miroslav Holčák
Po sehraných 12 zápasech bylo celkové umístění velmi dobré. Dosáhli na 3. místo. Opět se o to
zasloužili vynikající střelci: Macek T. (9), Janíček M. (5), Pobořil J. (3), Morcha R., Špůrek P.,
Maleňák P. (po 2), Škrobák L., Chlevišťan J. (po 1)
Starší žáci:
Trenér: Jan Maliňák
Vedoucí: Jaroslav Hruška
Sehráno bylo 10 zápasů a v celkovém umístění dosáhli 5. místa. Nejlepší střelci jsou: Vašek K., Válek
D. (po 6), Maleňák M. (5), Adámek D., Onderka M.,Veleba O., Špůrek St. (po 2), Frňka M., Černý
M. ( po 1) a podařila se i 1 branka vlastní
Mladší žáci:
Trenér: Petr Pobořil
Vedoucí: Luboš Kovář
Sehraných zápasů bylo 7, umístění – 3. místo. Opět nastoupila celá plejáda střelců: Dlouhý A. (9),
Lušovjan P. (6), Gečevski M. (4), Chlevišťan M. (2), Kubela r. (2), Jakubík T. (2)
Celkově lze hodnotit uplynulý rok střídavě oblačno. Jednou se dařilo, podruhé zase ne. Často mělo
na výsledcích vinu i počasí, menší účast diváků aj. Pozoruhodným jevem je, že čím jsou hráči starší
a „zkušenější“, tím jsou výsledky horší. Zřejmě nejsou získané zkušenosti správně zúročovány. Jedná se
zřejmě o společenský problém. Dnes je sport postaven na zcela jiných základech, než tomu bylo
v minulosti. Ale s tím Zašová nic nenadělá.

TJ Sokol – oddíl šachy
Předsedou oddílu je stále ing. Oldřich Lev, organizační činnosti zastává Mgr. Dagmar Čáňová
a Zdenek Malina. V tomto roce nedošlo ke změnám ve složení hráčské základny. K 31.12.2007má oddíl
u ŠSČR registrováno 18 hráčů.
V soutěži dospělých startovalo družstvo v Přeboru okresu Vsetín – obsadilo 10.místo ( 2 výhry,
5 proher).
Soutěže mládeže:
- jednotlivci
Ve spolupráci se šachovým kroužkem při ZŠ Zašová uspořádali 2 turnaje pro děti do 15 let,
v nichž zvítězili L. Hajda a L. Korytár. Děti se zúčastnily dvou regionálních turnajů – Bystřička
a Vsetín a turnaje série GRANT PRIX ZLÍN (Valašské Meziříčí).
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Pro mládež do 18 let uspořádali dva turnaje klasifikační (v nich je možné plnit normu pro
udělení výkonnostní třídy). Podmínky pro udělení IV. výkonnostní třídy splnili: L. Hajda, L. Korytár,
M. Řehák a T. Zátopková.
- družstva:
Družstvo mladšího dorostu startovalo v Krajském přeboru Zlín, který proběhl formou tří
zápasových soustředění (místa konání – Boršice, Osvětimany a Kroměříž). Obsadilo 8. místo (2 výhry
a 7 proher).
Turnaje mládeže 2007 – výsledky hráčů Zašové
17.3. – Bystřička – jednotlivci
Hajda L. – 4,5/7, Hajda M. – 3,5/7, Korytár L. – 4/7, Řehák M. –3/7
14.4. – GRAND PRIX Zlínského kraje (Valašské Meziříčí)
Hajda M. – 3,5/7, Hajda L. – 4/7, Nohavica V. – 3/7
12.5. – Vsetín – jednotlivci
Hajda m. – 4/7, Hajda L. – 3/7, Nohavica V. –3,5/7
Krajský přebor družstev Zlín
Složení družstva (každý uvedený hráč odehrál minimálně 3 partie) – L.Korytár, L.Hajda,
M.Podzemná, J.Podzemný, J.Pikula, M.Řehák a M. Hajda

Volejbal – ženy
Složení oddílu nemá od minulého roku žádné změny. Rovněž tak v organizaci tréninků je vše při
starém. Z akcí, pořádaných pro veřejnost i pro členky oddílu uvádím:
únor březen
duben
květen
červen
červenec, srpen
říjen
listopad
prosinec

-maškarní karneval pro dospělé (L. Květoň)
- maškarní karneval pro děti (program L. Kubínové)
- tradiční zašovský volejbalový turnaj s přespolní i místní účastí
- posezení na horních kurtech se smažením vajec
- MCC motokros – organizační pomoc při závodu
- výjezd na kolech do Veselé
- volejbal se hraje pod širým nebem na hřišti
- účast na bowlingové lize obce Zašová
- tradiční volejbalový turnaj pro místní zájemce
- ukončení sezóny s pěší túrou na Jehličnou a posezením v tamnější
hospůdce

TENIS KLUB Zašová
Oddíl je stále umístěn do prostředí v dolním konci obce. Areál jsem již podrobně popsala
v minulých letech. Letos se zaměřím na sportovní a společenskou činnost.
Organizaci má na starosti 9 členný výbor, který se schází velmi často a aktuálně řeší dané problémy:
Předseda: Ing. Jaromír Vičan – 24x (účast na schůzích)
Místopředseda: Milan Dořičák – 23x
Org. pracovník: Ing. Lubomír Zítka – 23x
Pokladník: Františka Štrbíková – 13x
Hospodář: Ing. Josef Kliment – 24x

48

Sport. tech. komise: Jaroslava Burdová – 17x
Mgr. Hendrych Milan – 17x
Miroslav Nachmilner – 18x
Miroslav Řehák – 19x
Revizní komise: Vladimír Václavík, Karel Kočíb st., Mgr. Šárka Hendrychová
Přehled hlavních akcí:
• turistické vycházky – 34x
• pravidelné tréninky v ZŠ a na dvorcích
• sauna
• oslavy narozenin a svátků
• výborové schůze – 26x
• lyžování – 38x
• bruslení
• schůze OTS – Val. Meziříčí
• schůze Sm tenis. svazu – Ostrava
• brigáda – malování šaten, ořez smrků, odklízení kmenů, úklid dvorců – 10x
• 24.2. – výroční schůze
• turnaj v odbíjené v ZŠ
• 28.4. – 1. kolo mistr. utkání družstev (vítěz.)
• 1.5. – okr. přebory – st.žáci v Zašové
• 5.5. – 2. kolo mistr. utkání družstev (vítěz.)
• 8.5. – okr. přebory - dorost – Vsetín
• 12.5. – 3. kolo utkání družstev ml. žáků – Val. Meziříčí (prohra)
• 18.5. – táborák dětí
• 19.5. – 4. kolo mistr. Utkání družstev (prohra)
• 26.5. – okr. přebory – dětí do 9 let a čtyřhra neregistr.hráčů
• 2.6. – 5. kolo mistr. utkání družstev (výhra)
• 9.6. – 6. kolo mistr. utkání družstev (výhra)
• 16.6. – Unipar cup 2007 – turnaj ml.žáků- Zašová
• 23.6. – mistr. utkání družstev – (výhra)
• 24.6. – ČLKT – 1928 – Olomouc A- oddílový turnaj čtyřher
• 30.6. – oddíl. Turnaj žáků – turnaj žáků v Rožnově
• sběr hub – léto dosti deštivé
• pouť na Radhošť
• koupání
• 11.8. – turnaj st. žáků v Zašové
• 25.8. – turnaj ml. žáků v Zašové
• 15.9. – oddíl.turnaj – rodič + dítě
• 29.9. – kloboukový turnaj
• 14.10. – přebor oddílu – dorost, st. žáci, ml.žáci ,nejmladší žáci
• 17.11. – odbíjená v ZŠ
• 6.12. – Mikulášská besídka – dvorce
• 15.12. – výroční schůze dětí a rodičů
• 31.12. – Silvestr
Výsledky soutěží:
Sm.kraj – oblastní přebor sk.B – 3. místo
- SOP – sk. D – 5. místo – dorost
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Oblast. přebor- sk. B – 5. místo – st. žactvo
Oblast. soutěž – sk. C – 2. místo – mlad.žáctvo
Turnaje:
Sk.A – Krůpa Antonín , Vičan Jaromír – 1 .místo
Sk.B – Somer – Janda – 1. místo
Okresní přebory:
• chlapci do 9 let
• dívky do 9 let

– sk. A – Stejskal R.
- sk. B – Kovařík D.
- sk. C – Holiš Št.
– sk. A – Vašková B.
- sk.B – Tunegová K., Šustáčková M. - 3. místo

Oddílové turnaje:
• mladší žáci – Chumchalová Alena
• mladší žákyně – Reková Dominika
• dorost a st. žáci – Korytár Lukáš
• dvouhra začínajících žáků – Tvrdý Tomáš
• čtyřhra rekreačních hráčů – Satinská Irena + Doné – 1. místo
B – Chumchal Petr, Pikula Pavel – celkově
• dvouhra žáků –30.6. - A) Šoborová M.
-B Chumchalová Alena
• 15.9. - čtyřhra – rodič + dítě
A) Ulrychová Lucie + Adéla
B) Řehák Miroslav st. + Řehák Martin
• oddílový turnaj začínajících žáků – Tvrdý Tomáš
• kloboukový turnaj - A) Ondřejová M., Vičan Jar.
- B) Pikula J., Janíček
• 11. – 13.8. – celostátní turnaj – 48 tenistů – 17 dívek, 30 chlapců Korytár L. + Řehák M. – 3. místo
• oddílový přebor – Zašová – 14.10.
- dorost – Pikula Jiří.
- mlad.žáci – Hyjánek Jakub
- star.žáci – Frňka Lukáš
- nejmladší žáci – Bumbala Vladimír

Jednota Orel Zašová
Činnost této organizace je opět bohatá na sportovní i společenské akce. Uvádím je chronologicky
a pokud možno, bez obsáhlejších komentářů.
Leden:
• 6.1. – účast na Tříkrálové sbírce 2007 Arcidiecézní Charity
• 13.1. – přijali pozvání orelské jednoty ve Veřovicích na slavnostní otevřenía žehnání nové Orlovny,
která začala mší svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Veřovicích.
• 31.1. – hodnocení aktuálního stavu Amatérské bowlingové ligy podzim 2006 – zima 2007 po
odehrání 15. kola
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Únor:
• 21.2. – opětovné hodnocení aktuálního stavu amatérské bowlingové ligy po odehrání 19. kola.
• 26.2. – Rada jednoty na své schůzi schválila příspěvek ve výši 5 000,- Kč k adopci na dálku
pro indického chlapce. Tento obnos je pravidelně každoročně posílán chlapci prostřednictvím Charity
Praha
Březen:
• 3.3. – zúčastnili se orelského turnaje v šachu, který byl organizován orel.jednotou v Mořkově. Naši
jednotu reprezentovali : M. a J. Vičanovi, v kategorii do 15 let M.Novák, D.Nerad a P.Divín, který
obsadil v této kategorii 3.místo
• 11.3. – se konala výroční členská schůze. Byly předloženy zprávy o hospodaření jednoty na téma
ekonomie, kulturní a sportovní činnosti a pokladní. Na programu byla také volba místostarosty, jímž byl
zvolen j.Bolek ml. novou členkou RK byla zvolena S.Opálková. Usnesení z tohoto jednání bylo
jednohlasně přijato. Byl také přečten dopis Ústředí v Brně, kde bylo vyjádřeno poděkování a uznání
za obnovení jednot Orla ve Valašském Meziříčí a Hustopečích a B.
• 23.3. – naši orlovnu navštívila delegace z Hustopeče n.B. se starostkou městyse paní Ing. Julií
Vozákovou, místostarostou Antonínem Horníkem a majitelem Masokombinátu p.Robertem Váhalou.
Prohlédli si prostory orlovny seznámili se s činností jednoty.
• 24.3. – byl pořádán turnaj v bowlingu s účastí 12 družstev Župy Bauerovy. Zašová – muži obsadili
2. místo.
• 31.3. – členka jednoty se zúčastnila Arcidiecézního setkání mládeže s arcibiskupem J. Graubnerem
a biskupy ve Veselí n. Moravou
Duben:
• 14.4. – v orlovně probíhal 4. ročník soutěže v přednesu křesťanské a vlastenecké poezie a prózy. Byl
to krásný a pro posluchače velmi dojemný svátek mateřské řeči, která je bohužel někdy odsouvána do
pozadí a opomíjena. Soutěžilo 20 účastníků.
• 14.4. – se reprezentovali v tradičním běhu tzv. „Veřovická desítka“ na trati Veřovice – Mořkov –
Veřovice, kde se individuálně umístil náš člen na 3. místě. Účastnilo se celkem 54 závodníků.
• Naše reprezentace ve floorbalu do 15 let ve složení P. Hladil, E. Baroš, J. Bechný, M. Chlevišťan,
N. Baroš, J. Andrašík, A. Vais, P. Pikula se zúčastnili v orelském župním turnaji v Kelči, kde mimo jiné
zvítězili nad reprezentací Orel Val. Meziříčí 4:1.
• 28.4. – ve Veřovicích se konal 12. sjezd župy kard. Bauera s účastí 50 delegátů ze všech jednot. Svou
přítomností poctil sjezd starosta Orla a poslanec parlamentu ČR br. Vladislav Šustr.
• 30.4. – 1.5. – členové naší orel.jednoty se zúčastnili pouti do místa rodiště papeže Benedikta XVI.
Marktl am. Inn v Bavorsku u příležitosti jeho 80. narozenin.
Květen:
• 4.5. – vzpomněli 1. výročí úmrtí čestné starostky sestry Marie Maliňákové, jíž byla věnována
recitační soutěž. Symbolickou květinou na jejím hrobě uctili její památku.
• 11.5. – mladí floorbalisté jednoty se utkali s reprezentací jednoty Valašské Meziříčí v ZŠ Šafaříkova,
kde zvítězili s výsledkem 8.5
• 12.5. – se někteří členové zúčastnili brigády při základních pracích v Hustopečích n. B.
• 19.5. – náš reprezentant se účastnil náročného běhu z Frýdlantu n. O. na Lysou Horu
• 19.5. – byla ukončena amatérská bowlingová liga 2006 – 2007. Mezi nejlepší hráče patří: Ryklová Š.,
Koláčková D., Gajdová D., Pšenica M., Vetyška R., Einšpiegl L.
Červen:
• 2.6. – byli organizátory pouti župy Bauerovy s programem – mše sv. (P.V.Daněk, A.Glogar),
společný pochod k Mariánskému pramenu ve Stračce, sportovní program s občerstvením v orlovně.

51

Zúčastnili se také orli z župy Kadlčákovy s místostarostou ústředí Orla a župním starostou br.
Michalčákem.
• 14.6. – z iniciativy a sponzorského daru člena výboru se uskutečnila exkurze žáků 9. tř. ZŠ Salvátor
V.M. v bývalém koncentračním táboře v Osvětimi a málo známém zámku v Pszcynie. V písemných
pracích o tomto zájezdu, z nichž nejlepší byly odměněny Poháry míru, vyjadřovali žáci své dojmy
a zážitky, ale i vděčnost s poděkováním za organizování této velmi dojemné návštěvy Polska.
• 16.6. – 17.6. – členové a příznivci jednoty uskutečnili 2 denní pobyt na sv. Hostýně, kde byl
realizován duchovní, ale i turistický a kulturní program.
• 26.6. – členové Rady se zúčastnili pravidelné měsíční schůze Župy kard. Bauera v Hranicích, kde byl
mimo jiné upřesněn program hlavní orelské pouti na sv. Hostýně, která se bude konat 25.- 26.8.2007.
Hlavní mši bude celebrovat arcibiskup Jan Graubner.
Červenec:
• v Centru pro mládež při olomouckém arcibiskupství byla přihlášena na Celostátní setkání mládeže
v Táboře (13. – 19.8.2007 ) členka naší jednoty. Bude se podílet na přípravě a průběhu této akce.
• 6. – 15.7. – proběhl dětský orelský tábor župy Bauerovy, jehož se zúčastnilo společně se zkušeným
týmem vedoucích z Nového Jičína a Veřovic celkem 30 účastníků. Všichni byli již potřetí spokojeni
a šťastni v podmínkách orlovny a okolí beskydského prostředí Zašové.
Srpen:
• 4.8. – účast na společném zájezdu KDU-ČSL a Orla Zašová do okolí Brna a Vyškova. Velmi bohatý
a zajímavý program obsahoval návštěvu částečně zrestaurovaného významného benediktinského
kláštera v Rajhradě, který v době minulého polit. systému byl zcela zdevastovaný. Navštívili také
víceúčelovou orlovnu v Telnici. Poté se vypravili na místo bitvy tří císařů u Slavkova k památníku
Mohyly míru, kde následovala zajímavá zvuková a obrazová rekonstrukce bitvy ze dne 2.12.1805.
Milým překvapením bylo pohoštění v orlovně ve Vyškově. Dojemné a nezapomenutelné setkání bylo
ukončeno návštěvou kaple sv. Cyrila a Metoděje v Hamiltonech, kde je také starobylá studánka.
• 13.8. – členové jednoty se zúčastnili 4. celostátního setkání mládeže v Táboře- Klokotech. Na 600
mladých účastníků z celé republiky společně s českými a moravskými biskupy prožilo týden plný
setkávání, přednášek, koncertů a bohatého duchovního programu. Byly připraveny také bohaté
sportovní aktivity. Kolem 200 přednášek připravilo 140 přednášejících, kteří se setkali s velkým zájmem
účastníků. Týden byl také naplněn více než 30 koncerty. Vrcholem setkání byl benefiční koncert pro
Haiti. Všechny dny provázela radostná atmosféra. Program byl zakončen nedělní bohoslužbou vedenou
arcibiskupem Janem Graubnerem, který jménem biskupa v Austrálii pozval mládež ČR na celosvětové
setkání mládeže v Sydney v r. 2008. Mnozí účastníci označili toto setkání za nejkrásnější týden svých
letních prázdnin, ale i svého života.
• 23.8. – z iniciativy jednoty v Zašové i Val. Meziříčí byl vydán v ČR první orelský odznak s tématem
navazujícím na blížící se jubileum v r. 2009 – 100 let organizace Orel. Ten se na orelské pouti na
Sv. Hostýně setkal s velikým zájmem a byl zcela vyprodán. Konečným zhotovitelem bylo výrobní
družstvo Dřevoplast Nový Jičín – Šenov pod dohledem p. I. Čeganové.
• 24.8. – u příležitosti 5. Hustopečských dní uspořádali výstavu medailí na téma: Papež Jan Pavel II.,
Prezident ČSSR T. G. Masaryk, Bitva tří císařů u Slavkova u Brna. Vernisáž i vystavované exponáty
byly přijaty s velkým zájmem.
• 25.8. – ve velkém počtu se jednota zúčastnila letošní orel. Pouti na Sv. Hostýně. Část účastníků
putovala již v sobotu pěšky 20 km z Rajnochovic přes Troják. Po večerní mši byla běžecká soutěž
a tradiční světelný průvod v rámci křížové cesty. V neděli, po průvodu 50 orel. praporů proběhla hlavní
mše. Ve 12 hod. se konalo orel. shromáždění a pobožností křížové cesty pouť skončila.
• 29.8. – zástupci jednoty Orla Zašová byli přítomni v Olomouci audienci u arcibiskupa msgr. Jana
Graubnera u příležitosti jeho narozenin.
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Září:
• 8.9. – účast na ústředních závodech v atletickém víceboji o sportovní odznak B. Kostelky
ve Vyškově. Soutěžilo se v 5 věkových kategoriích a účastnilo se kolem 200 chlapců a dívek z celé ČR.
Náš J. Bolek ml. získal v běhu na 5000m 3. místo.
• 15.9. – Svatováclavská réva – ústřední soutěž v přednesu křesťanské poezie a prózy se konala
tradičně v Kopřivnici – Lubině. Nejpočetněji byla zastoupena ZŠ Salvátor z Val. Meziříčí. Naše
účastnice A.Cholewová ve své kategorii získala 3. místo. Celkem bylo 35 účastníků.
• 26.9. – reprezentovali jsme se na potáborském setkání mládeže olomoucké arcidiecéze v krásném
beskydském prostředí – Archa Rajnochovice. Pro téměř 150 účastníků byl realizován bohatý kulturní
i sportovní program.
• 28.9. – účast na 5. Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi. Slavnostní bohoslužby se
účastnili Miroslav kard. Vlk – arcibiskup pražský a primas český, biskupové Čech i Moravy,
reprezentanti vlády, sněmovny a senátu ČR. Bohatý kulturní program ozdobila hudba hradní stráže
a policie ČR. V kryptě baziliky Sv. Václava byly slavnostně vystaveny svatováclavské relikvie. Ani
deštivé počasí nezabránilo krásnému duchovnímu zážitku z této významné události.
• 29.9. – účast na 15. Svatováclavském běhu (asi 5 km) ve Starém Jičíně., kde startovalo 99 běžců
ve všech věkových kategoriích.
Říjen:
• 2.10. – byl zahájen další ročník amatérské bowlingové ligy, kde s e přihlásilo 14 družstev.
• 6.10. – pořádali 4. ročník závodů na kolečkových bruslích kolem orlovny ve věkových kategoriích
chlapců i děvčat. Soutěž proběhla ve dvou etapách: běhu a slalomu. Vítězem chlapců do 9 let byl
P. Pobořil, dívek do 12 let K. Mentíková. Chlapci 10 – 12 let – O. Glogar, 13 – 15 let – K. Mentík, nad
16 let – R. Kopec. Dívky 13 –15 let – L. Glogarová. První tři vítězové v kategoriích obdrželi diplomy
a věcné ceny, ostatní účastnické listy.
• 20.10. – navštívil naši orlovnu P. František Beníšek společně s mladými farníky , které připravuje
na biřmování v Hustopečích n. B. společně se zastupiteli obce. Po mši sv. vyslechli všichni výklad od
P. V. Daňka o historii poutního kostela Navštívení P. Marie a Mariánského pramene ve Stračce. Také
došlo na sehrání 2 her bowlingu.
• 31.10. – bylo ukončeno 5. kolo amatérské bowlingové ligy podzim 2007 – zima 2008.
Listopad:
• 3.11. – se zúčastnili XI.roč. šachového turnaje - Memoriál p. Jiřího Švanygy organizovaného
jednotou v Halenkově – Huslenkách. Soutěž v kategorii do 15 let skončila naším úspěchem. Na 1. místě
se umístil Pavel Divín, který obdržel pohár a v soutěži dosáhl 4,5 bodů. Předběhl i několik
registrovaných starších závodníků, mezi nimiž byl 4. Třetí místo v této kategorii získal Daniel Nerad
a čtvrtý byl Martin Novák.
• 5.11. – byli jako hosté pozváni na schůzi jednoty do Vyškova. Seznámili se tam s jejich činností
a běžnými problémy.
• 9.11. – účast v Brně na rozloučení se zesnulým br. Josefem Papežem, starostou obnoveného čsl. Orla
v r. 1990. Zemřel 4.11. ve věku nedožitých 93 let.
• 10.11. – člen jednoty se účastnil jako mandátový delegát Župy kardinála Bauera 14. sjezdu Orla,
který se konal v Telnici u Brna. Mezi zúčastněnými delegáty bylo přítomno mnoho významných hostů,
dokonce i delegace ze SR a Německa. Hlavním bodem programu bylo zhodnocení uplynulého období
a příprava výročí 100 let Orla.
• 16.11. – na pozvání členů Orla ve Vídni se zúčastnila 4 členná delegace společného setkání. Po
seznámení s výsledky XIV. sjezdu byly projednány i návrhy ke 100 letým oslavám. Účast byla
obohacena návštěvou ve vídeňské mincovně a katedrále sv. Štěpána.
• 24.11. – společně s jednotou Val. Meziříčí soutěžili v kole floorbalové ligy 2007 – 2008 v kategorii
mladších žáků. Další kolo se uskuteční 12.1.2008.
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• 25.11. – místní jednota opět zvítězila v bowlingu. V turnaji 4 členných družstev o putovní pohár
jednoty Velké Karlovice. Zúčastnilo se celkem 12 družstev. Pořadatelé vytvořili v průběhu turnaje
výjimečnou, přátelskou a bratrskou atmosféru k radosti i spokojenosti všech přítomných. Družstvo
hrálo ve složení. M. Petřek, v.Zvoníček, E. Petřeková, R. Kopec.
• 29.11. – účastnili se zádušní mše sv. za zesnulého člena Filipa Vašíčka, který zemřel nečekaně
ve věku 24 let.
Prosinec:
• 1.12. – jsme u nás přivítali žáky, učitele i rodiče , kteří jsou členy Orla v ZŠ Salvátor ve Valaš.
Meziříčí. Umožnila se jim bezplatná hra bowlingu. Hrál se však i stolní tenis a fotbal. Radost dětí byla
upřímná, neboť škola nemá vlastní tělocvičnu.
• 15.12. – jsme uspořádali 4. ročník turnaje společenských organizací ze Zašové v bowlingu.
Zúčastnilo se ho 14 družstev. Putovní pohár a 1. místo vyhráli „Rybáři“.
• 29.12. – jednota se zúčastnila turnaje v bowlingu 4 členných družstev, který byl organizován
jednotou Nový Jičín – Loučka. Soutěžilo 20 družstev.
• 31.12. – u příležitosti 4. výročí otevření a žehnání orlovny a přivítání nového roku 2008 uspořádali
v orlovně za bohaté vánoční výzdoby s betlémem slavnostní besedu . Na přivítání nového roku 2008
proběhl novoroční turnaj jednotlivců v bowlingu o pohár starosty Orla ve Valaš. Meziříčí. Pohár vyhrál
J. Pospěch, 2. místo – M. Petřek a 3 .místo – T. Daněk. V kategorii žen zvítězila E. Petřeková.

Kynologický klub Zašová
Březen:
V průběhu března a dubna probíhal dvakrát týdně na jejich cvičišti pod vedením členky Petry
Krutišové kurz pro veřejnost a jejich psy pod názvem „ Společenská výchova a socializace psa.“
17.3. – Národní výstava psů – Nitra
Na této výstavě vystavovala Libuše Kramolišová svého austrálského ovčáka jménem Bradley
z Kamilkové zahrady.
Duben:
14. – 15. – výběrový závod na M ČR – IPO Česká Lípa
Tohoto závodu se zúčastnil Tonda Vavřín s belgickou ovčačkou Jenifer Sunami.
28. –29. – výběrový závod na M ČR – IPO Třinec
Na tomto závodu se opět zkoušel probojovat mezi republikovou reprezentaci Tonda Vavřín s Jeniferem
Sunami.
28.4. – Canistetepeutické zkoušky – Třemošná u Plzně
Se svou ČÍNOU tutu zkoušku úspěšně složila Jindřiška Havlátová.
Květen:
26.5. – 7.ročník jarního obranářského závodu – Zašovská skála
Výsledková listina – kategorie ZZO
1. Pavel Červenka
Frýdlant n.Ostr.
Veretta
2-. Marie Traburová
Zašová
Aron
3. Jana Stašková
Zašová
Endy

57 bodů
58 bodů
52 bodů
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26.5 .- obranářský závod – Zašovská skála
Výsledková listina – kategorie ZVV1
1. Jindřich Držka
Náměšť n.Hané
Ozy posl.98
2. Alena Barcziková
Frýdlant n.Ostr.
Agin
97
3. Ivan Hanzelka
Nový Jičín
Erik
90

obr.83
82
74

Výsledková listina – kategorie ZVV2
1. Zdeněk Folvarčný
Frýdlant n.Ostr.
Nero
2. Jarmila Matelová
Náměšť n.Hané
Assisi
3. Josef Švéda
Náměšť n.Hané
Ajax

59
71
62

Výsledková listina – zadržení do vrchu
1. Stanislav Doubravský
Veřovice
2. Laďa Petřek
Zašová
3. Josef Švéda
Náměšť n.Hané

94
77
71

Baribal
Dar z Tramtarie
Ajax

181 c.
179
164

153
148
133

95 bodů
90bodů
86 bodů

Červen:
15.6. – předváděčky v mateřských školách
Karel Kočíb a Vlasťa Zuzaňák předvedli dětem ze zašovské mateřské školy na místním cvičišti výcvik
psů. Děti byly moc nadšené a moc je vše zajímalo. Navštívili také mateřskou školu ve Valašském
Meziříčí.
23.- 24.6. – Mezinárodní výstava psů Intercanis – Brno
Na této výstavě vystavovala Eva Michlíková svého Kavkazského ovčáka jménem Irtyš Kamenná Stráž.
Ten zde získal známku Dobrý.
Této výstavy se také zúčastnila Libuše Kramolišová se svým australským ovčákem Bradley
z Kamilkové zahrady. V třídě dorostu získal známku Výborný.
Červenec:
22.7. – hasičské odpoledne ve Stříteži
Hasiči ve Stříteži n.B. každoročně pořádají zábavné odpoledne s bohatým programem. Zde se tradičně
prezentoval také místní klub. Byly předvedeny některé cviky poslušnosti i cviky obrany. Tohoto
zábavného odpoledne se tradičně zúčastňujeme již několik let.
Srpen:
10.8. – 12.8. – čundr ( Vsetín – Bystřička – Zubří)
Oblíbená letní akce. Tentokrát se jelo vlakem až do Vsetína. Z nádraží pak pěšky na chalupu jedné naší
členky. Druhý den se konal přechod přes hřeben Malé Lhoty a končilo se v Zubří u dalších členů
v zahradní chatičce u Bečvy zvané „Bařina“, kde se opékalo, zpívalo a jinak veselilo.
Září:
8.9. – závod městské policie o pohár starosty města Valašské Meziříčí
Tohoto závodu se již podruhé rozhodl zúčastnit Láďa Petřek s letos již 8 - letým Darem. Závod znovu
obsahoval nezvyklé a speciální disciplíny, např. samostatné vyhledávání pachatele v uzavřeném objektu,
zadržení střílejícího figuranta v ringovém obleku se zákusem do zad, zadržení figuranta bránícího se
velkou naplněnou taškou, zadržení dvou jakoopilců…
… i když dar na tomto závodě loni zvítězil, letos měl smůlu, protože ráno těsně před závodem si při
tréninku narazil nohu a nemohl již dobře naskakovat na překážky ani figuranty. Ze závodu musel
po poslušnosti bohužel odstoupit.
8. – 9.9. – národní výstava psů – Brno
Na této výstavě měla zašovská kynologická organizace dve zástupce. Petra Krutišová zde získala se
svým Edou známku VD1. Eda je Shar-pei celým jménem Erwin Black Charisma.
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Eva Michlíková zde vystavovala Kavkazského ovčáka jménem Irtyš Kamenná Stráž. Ten zde získal
známku V1 a titul CAC. (CAC – čekatelství pro získání titulu Šampión České republiky.)
29.9. – o pohár města Havířova
Tam nás odjel reprezentovat do kat. IPO 3 Marek Randýsek s Orou. Umístili se na krásném 4. místě.
V průběhu září a října probíhal na našem cvičišti opět pod vedením členky Petry Krutišové kurz pro
veřejnost a jejich psy pod názvem „Psí školka.“
Říjen:
13.10. – loukovský pohár
Tam si zajel zazávodit do kat. ZVV1 Marek Randýsek. Umístil se na super 1. místě!
14.10. – mistrovství ČR – BO – Třebíč
Tohoto závodu se zúčastnil Tonda Vavřín s belgickou ovčačkou Jenifer Sunami.
Listopad:
11.11. – zkoušky IPO – Jasená
Zúčastnil se opět Marek Randýsek a se svou fenkou opět úspěšně složil zkoušku IPO3.
28.11. – figurantské zkoušky – Ratoboř
Zkoušku druhé třídy složil úspěšně náš skvělý figurant Karel Kočíb.
Prosinec:
1.12. – Velký Javorník – tradiční zimní výlet
Na tento tradiční výšlap nás chodí čím dál víc, tentokrát asi 25. Vyšli jsme na Javorník a všichni
pohromadě a v pořádku došli pěšky až do Zašové.
26.12. – Malá Lhota – tradiční vánoční výšlap
… do kopce Veselou na Malou Lhotu nás vyrazila zase pěkná tlupa. Každým rokem se k našim členům
přidává víc a víc kamarádů a příbuzných.
Tentokrát nás bylo v cíli rekordní počet – 32 + hromada psů.
20 let kynologie v Zašové:
Koncem roku 1986 byla na podnět tehdejšího předsedy národního výboru pana J. Kočíba dána
dohromady čtveřice nadšenců, která 6.3.1987 založila při tehdejším Svazarmu kynologický klub.
V současné době je základní kynologická organizace Zašová registrována v českém kynologickém
svazu registrovaném u ministerstva vnitra České republiky a je začleněna do sdružení technických
sportů a činností České republiky. I když od založení po současnost prošlo zašovskou organizací více
než stovka členů, k dnešnímu dni má členská základna 28 členů. Každým rokem někteří členové
odejdou, jiní přijdou, ale vesměs se celých 20 let pohybujeme kolem takového počtu.
Naše organizace v Zašové se zabývá sportovním výcvikem psů, jde vlastně o sport, o velmi
úzkou souhru mezi psem a psovodem v různých disciplínách. Jedná se o stopařské discipliny, zkoušky
poslušnosti a obranářské dovednosti různého stupně, v níž hlavní a důležitou část hraje perfektní
ovladatelnost psa.
Představy jsou často takové, že když se pes naučí kousat do tzv. rukávu, stane se ihned tvrdým
obranářem domu, auta, majetku, rodiny apod. Že jsou tyto představy mylné a zavádějící, je těm, kteří se
zajímají o princip výuky psa k této činnosti, zcela jasné. Celý trénink sportovní obrany je založen
na tom, že pes je kořistník a tedy „loví“ svou kořist, která se pohybuje – hadr, pešek, rukáv. A figurant –
pomocník – je pro psa parťákem ve hře na přetahování. Většina psů tyto pomocníky miluje a do hry má
dokonce raději než své majitele., protože se zkušeným pomocníkem je často lepší zábava, má více síly
a dá se sním lépe soupeřit než s paničkou. Sportovní pes neštěká a nezlobí se na figuranta proto, že by
ho nenáviděl a chtěl ho kousnout, ale proto, že vyžaduje svou kořist – rukáv, peška. A rozčiluje se jen
z důvodu, že mu pomocník ho nechce ihned dát a ještě ho škádlí – ve psích očích se mu tím vysmívá!
Vyzývá psa ke hře, ale ten se zlobí, protože je na vodítku a nemůže svou kořist hned ulovit.
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Věřte, že lidé, kteří obětují téměř veškerý svůj volný čas a nemalé finanční prostředky pro
úspěch v tomto sportovním odvětví, netouží mít doma po svém boku šelmu, která bude nebezpečná
svému okolí, ale psa, který splňuje požadavky národních a mezinárodních zkušebních řádů pro
sportovní kynologii. A k těm základním patří právě vyrovnaný, nekonfliktní pes, který neútočí na lidi
ani na psy.
Ostatně i většina napadených a bezdůvodně pokousaných lidí je od psů a majitelů, kteří nikdy
žádným výcvikem neprošli a cvičiště možná neviděli ani z auta!
Ve zlínském kraji je letos již jen 6 ZKO pro případné zájemce z okolí je další nejbližší
kynologická organizace v Ratiboři. Zájemci o výcvik psů si jistě vybírají cvičiště také podle vstřícného
přístupu k členům. Z toho všeho vyplývá, že asi polovina z našich členů dojíždí z okolních měst a obcí
(od Dolní Bečvy po Vsetín a Branky na Moravě.)
V současné době je v naší organizaci možnost tří různých způsobů, jak se se svým psem zapojit
do výcviku. Kromě klasického členství spojeného s nedělním dopoledním výcvikem byla loni možnost
přihlášení do kurzu „ Společenská výchova a socializace psa“. Projekt společenské výchovy psů vznikl
jako reakce na množící se případy konfliktů se psy ve městech a okolí. Začala vzrůstat poptávka
zodpovědných majitelů psů po těchto kurzech. Lidé si začali uvědomovat, že pouze vychovaný pes
neobtěžuje své okolí a je pro všechny příjemným společníkem. Socializací rozumíme seznámení psa se
světem, tedy s různými zvuky, věcmi, živočichy, ale také situacemi. Socializace není vyjádření jediné
činnosti, ani ji není možné přesně definovat. Výrazně se prolíná a jde ruku v ruce s výchovou štěněte,
ale stejně jako u výchovy a výcviku je i u tolik omílané socializace důležité znát alespoň základní fakta
a pravidla.
Pes, který neví, jak na vzniklé situace reagovat, reaguje pudově (útěkem) či „zkratově“
kousáním. Takový jedinec je nebezpečný svému okolí i sám sobě (např. při útěku jej může srazit auto či
se může ztratit.). Každý majitel psa by měl věnovat socializaci svého psa maximální pozornost (měla by
to být jeho povinnost). Pokud socializaci a základní výchově nechce nebo nemůže věnovat svůj čas,
neměl by si psa pořizovat, protože trpět nakonec budou všichni.
O tyto kurzy je veliký zájem a nestačíme zájemce uspokojovat. Od letošního roku je i třetí
varianta – poplatek za jednotlivý nedělní výcvik. Bližší informace o těchto možnostech se případní
zájemci mohou dozvědět každou neděli před 9.oo hod. na cvičišti, nebo na tlf. 606 183 822 - Petra
Krutišová nebo je vše možné dohledat na web. stránkách http://www.zkozasova.wz.cz, nebo
http://socializace-a-vychova-psa.wz.cz.
K výkonům a úspěchům psovodů z našich řad za minulých 20 let se vracet nebudeme, také jistě
není třeba připomínat, jak dlouhodobý proces je výchova a výcvik psa, a že každému sebemenšímu
úspěchu je zapotřebí několikaleté úsilí a téměř každodenní práce. Naši členové nás reprezentovali na
spoustě závodů po celé Moravě, a to na různých úrovních, od menších klubových závodů až
po výběrové závody na mistrovství světa či republiky.
K dalším našim aktivitám patří pořádání místních klubových závodů pro zájemce z širokého
okolí. Od r. 1994 do roku 2002 jsme zorganizovali podzimní stopařský závod. Pro pozdější menší zájem
o tento druh závodu jsme od r. 2001 začali organizovat jarní obranářský závod, letos proběhne již
7. ročník.
Snad by také stálo za zmínku vystupování některých našich členů na akcích typu „dětský den“,
kterého se pravidelně zúčastňujeme ve Stříteži n. B., nebo předvádění výcviku v mateřských školách
ve Valašském Meziříčí a Stříteži n. B. Pro stmelování kolektivu pořádáme také různá setkání, např. při
kácení máje, škračenici, nebo při všelijakých výšlapech do okolí.
K naší činnosti nepatří jen výchova a výcvik psů, ale také zajištění a starost o vhodný výcvikový
areál. Od prvního založení v r. 1987 do r. 1995 jsme měli k dispozici pouze část pozemku přímo na
tehdejší motokrosové trati u budovy Svazarmu. Dovedete si jistě představit, jak se zde zvláště po dešti
nebo po motokrosových závodech muselo skvěle cvičit. Nehledě na to, že před každým závodem jsme
museli pracně odklízet naše překážky a jiné pomůcky k výcviku.
Na jaře roku 1995 nám byl konečně obecním úřadem poskytnut k nájmu vhodnější území, a to
sice opět na části motokrosové trati, ale na té, která se již přestala používat. Z tohoto důvodu bylo
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nezbytné provést na celém areálu terénní úpravy strojem ručně a samozřejmě bylo nutno zasít trávu. Do
nového areálu jsme také přestěhovali tehdejší tzv. klubovnu – maringotku na kolečkách, ke které časem
přibyly unimo buňky, které, opět po nezbytných úpravách, tuto maringotku nahradily.
Přibyly také některé nové překážky pro nácvik potřebných cviků, které již tentokrát mohly
zůstávat nepřetržitě na svém místě. K těmto všem pracím a úpravám byla zapotřebí nemalá hromádka
peněz a spousta dobrovolné práce našich členů, kteří tento areál do dneška vylepšují a budují pro své
potěšení a pro zkvalitnění provádění svého koníčka.
Po 20 letech činnosti nám ovšem hrozí další stěhování, na které se jistě žádný z členů netěší. Náš
nynější areál se dostal mezi část určenou územním plánem k zástavbě. O to horší situace je, že prozatím
nemáme zajištěn žádný nový vhodný pozemek. Tak nám držte palce!

Myslivecké sdružení Sovinec
Činnost uplynulého roku 2007 jsme hromadně zhodnotili na výroční členské schůzi 23.2.2008 na
chatě v Makytí. Lze říci, že to byl pro naše sdružení smutný rok. V průběhu roku jsme přišli o našeho
mladého místopředsedu Ladislava Krumpolce ml., který v červnu tragicky zemřel. V našem sdružení
nepůsobil dlouho, avšak svými cennými radami a šikovnýma rukama byl pro náš spolek velmi důležitou
součástí. Poslední rozloučení s ním jsme pojali dle našich tradic, kdy členové stáli po celou dobu obřadu
čestnou stráž u rakve a vzdali mu hold čestnou salvou před kostelem. Najít vhodnou náhradu v našich
úzkých řadách nebyl lehký úkol, avšak nakonec se funkce místopředsedy zhostil Ing. Jiří Konupka.
Uplynul měsíc a my jsme se znovu setkali na dalším pohřbu našeho dlouholetého člena, pana
Karla Mrkvánka. I když v posledních letech myslivost již aktivně nevykonával, stále chodil mezi nás a
bavil nás svými příhodami ze své celoživotní služby jako obecní hajný. Doufejme, že takový rok již
dlouho nebude, protože na tak malý spolek, jako je naše sdružení, to bylo až moc ztrát najednou.
V průběhu roku byli do našich řad přijati za členy dva adepti, kteří tak náš spolek posílili o
„mladou krev“. Bohužel v průběhu roku další dva členové své působení ve sdružení ukončili, tak ve
výsledku nás během roku ubylo.
Aktivity našeho spolku byly podobné jako v minulých letech. Koncem zimy jsme uskutečnili ve
dvou termínech sčítání zvěře, během roku odpracovali mnoho brigádnických hodin v areálu Makytí, při
sběru kamení pro pana Blažka, při přípravě krmiva na zimu, při stavbě posedů či při obhospodařování
mysliveckých políček. Oproti roku 2006 nám jedno políčko ubylo kvůli změně majitele pozemku, tudíž
v současnosti máme políčka dvě.
24. listopadu jsme zorganizovali hon na zajíce a bažanty v lokalitě Jehléřky. Odpoledne po honu
jsme uspořádali odpoledne s gulášem a hudbou paní Marty Porubové pro členy honebního společenstva.
15. prosince proběhla nátlačka na černou a vysokou zvěř, na kterou se již tradičně sjeli hosté ze širokého
okolí.

Místní skupina českého rybářského svazu v Zašové
Tento rok byl pro nás ve znamení změn. Změny by to pro jiný, větší spolek mohly být
nepodstatné, ovšem pro nás byly dost významné. Jedná se o rozšíření vybavení našeho areálu u rybníku
U Trati. Nejprve jsme zde instalovali suchý záchod a poté jsme zde dovezli Unimo buňku, kterou jsme
dostali darem od obce. Tuto buňku jsme usadili u hráze rybníka a začali z ní budovat svou klubovnu.
Následovalo množství odpracovaných brigád a hodin, kdy jsme zhotovili podlahu, střechu, oplechovali
stěny, vsadili okno i mříže, vybavili buňku potřebným nábytkem a nářadím a to vše proto, abychom
konečně měli své vlastní zázemí a mohli kde uskladnit potřebné náčiní pro práci kolem rybníka.
V průběhu roku jsme zakoupili do buňky centrálu k výrobě elektřiny, křovinořez a rybářskou výbavu
pro výuku žáků z rybářského kurzu, kteří se zde nejednou sejdou a odzkoušejí si v praxi získané
vědomosti.
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Opět jsme pro své příznivce uspořádali řadu kulturních a společenských akcí. V únoru to byl již
tradiční rybářský ples, v dubnu jsme pod Střítežským splavem rožnili sele a zahájili tak lov na
pstruhových vodách a koncem srpna jsme zorganizovali Rybářský výlet. Kromě těchto větších akcí jsme
přichystali pro ty nejmenší a jejich rodiče dětský rybářský den na rybníce, pro naši omladinu jsme
uskutečnili dětské závody v lovu ryb na udici a sami se na konci září loučili z krátící se sezónou lovem
na rybnících v Hustopečích.
Léto tohoto roku se vyznačovalo značně vysokými teplotami, což se bohužel projevilo na rybí
obsádce našeho rybníku. Během nepřestávajících veder se voda začala přehřívat a rybám tak ubyl kyslík
ve vodě, v důsledku čehož začaly lekat. Díky těmto vysokým teplotám jsme přišli o desítky kilogramů
ryb, ale alespoň jsme se na vlastní oči přesvědčili, jaké ryby v rybníce jsme měli. Před lety jsme
vysazovali ryby dlouhé několik centimetrů a nyní jsme z vody tahali i kusy, kterým k tři čtvrtě metru
mnoho nechybělo. Můžeme jen doufat, že léto s takovým průběhem počasí zase dlouho nebude.

Český svaz včelařů, o.s. – ZO Střítež nad Bečvou
Hodnocení činnosti za rok 2007 proběhlo 10.2.2008 na farním úřadě v Zašové na výroční
členské schůzi. Zúčastnilo se jí 26 členů a 4 hosté.
Předseda ZO Ing. Miroslav Macháček přivítal všechny přítomné již na 14. výroční schůzi místní
organizace. Za OV ČSV se zúčastnil pan Spáčil z Poličné. Z pozvaných hostů přijeli předseda a jednatel
ZO Valašské Meziříčí – pánové Antonín Drda a Jiří Rosa.
Naše ZO organizace vznikla 22.1.1994 odloučením od ZO Valašské Meziříčí a v současné době
sdružuje všechny včelaře ze Zašové, Veselé a Stříteže pod oficiálním názvem Základní organizace
Českého svazu včelařů Střítež nad Bečvou. Všechny přítomné seznámil předseda naší ZO s možností
zapůjčení 6ks včelařských brožůrek. V úvodu schůze byla předána sklenice medoviny našemu členu
Ing. Palátovi za kresbu kalendáře na rok 2008, který rovněž všichni přítomní obdrželi.
Předseda ZO seznámil všechny přítomné s kratšími odbornými články, které vybral převážně
z Odborných včelařských překladů – tyto články pojednávaly hlavně o roztoči varroa destruktor a o
různých zajímavostech ze života včel.
Jednatel ZO p. Vojtěch Daněk umožnil shlédnutí cca 40 minutového filmu na DVD se
včelařskou tématikou.
Předseda ZO Ing. M. Macháček přednesl dále zprávu o všech akcích, které proběhly v r. 2007.
Pokladník ZO p. St. Pavlica přednesl zprávu o hospodaření za rok 2007.
Nákazová situace, sběr měli. – zprávu přednesl nákazový referent p. Jar. Kopecký. Přítomní byli
seznámeni s průběhem a výsledky léčení v r. 2006 – 2007 a byly jim dány informace o sběru měli
v zimním období 2007 – 2008. Celkem 8 členů na 9 stanovištích muselo na jaře 2007 svá včelstva léčit.
Poté ještě předseda ZO jeho informace doplnil o ohniska moru plodu v ČR a oba vyzvali přítomné před
zákazem dovozu cizích včelstev, pomůcek, nářadí apod. do oblasti ZO. Bylo konstatováno, že
porovnáním s předešlými léty dochází neustále k horším výsledkům a k většímu rozšiřování varroázy.
Nákazový referent ZO p. Jar. Kopecký byl pověřen předsedou ZO, aby nahlásil na Obecní úřady
v Zašové i ve Stříteži a na VZOD Zašová stanoviště včelstev jednotlivých včelařů, a to nejpozději do
konce února 2008.
Předseda KRK p. Josef Jadrníček a její člen p. Richard Pěnčík oznámili, že veškeré hospodaření
ZO (příjmy i výdaje) jsou v pořádku – toto rovněž stvrdili svými podpisy v pokladní knize. Byl navržen
také rozpočet na r. 2008, srážky i výdaje.
V r. 2007 byl pohyb členů ZO následující:
Ukončil činnost:
Přestup do jiné ZO:
Začal včelařit:

Krabica Vlasttimil – včelař bez včel (Zašová)
Kubját Josef (Zašová) – do ZO Valašská Bystřice
Rek Jaroslav (Zašová) – od 1.6.2007
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Podle posledního sčítání v září 2007 má ZO celkem 52 včelařů, 549 včelstev, 62 stanovišť.
(Zašová 20 včelařů má 191 včelstev, Veselá 11 včelařů má 191 včelstev a Střítež 21 včelařů má 167
včelstev.)
V diskuzi nikdo nevyužil příležitosti. Pozvaní hosté prakticky reagovali na předešlá vystoupení,
ocenili práci našich včelařů pro přírodu a společnost, seznámili s výkupy medu a s činností a problémy
ZO Valašské Meziříčí. Byla nabídnuta i bližší spolupráce s touto ZO. Nakonec někteří členové přednesli
své zkušenosti se svými výsledky a působením včelaření převážně v uplynulém roce 2007 a reagovali na
vystoupení, která zazněla na výroční schůzi.
Na závěr byli všichni přítomní pohoštěni medovinou, párky a jiným drobným občerstvením
(financovala ZO). Toto občerstvení si vzaly na starost paní Pavlicová a Kvasničková. Zbylé 4 sklenice
medoviny budou použity na příští výroční schůzi v r. 2009 – jsou uschovány u předsedy).

Motocross club Zašová
Organizace opět navázala na již stabilní a zavedené akce.
5. ledna - výborová schůze, rozdělovník motokrosu
26. března – opět výborová schůze a stanoveny další termíny kvůli přípravě závodů
( 10.4., 18.4., 23.4.)
8. května – motokros o pohár starostky obce do 125 ccm, třída open, náborový
závod a závod veteránů
26. listopadu – výroční schůze MCC

Horolezecký klub Zašová
I když jejich činnost je stále bohatá a náročná, nepodařilo se mně zajistit podrobnější informace.
Proto uvádím velmi stručný výčet bez bližšího komentáře.
Paklenica – skalní lezení
Tatry – letní výstupy – různé štíty, zima – ledy
Trek Tien Shan - září 2007 – dva členové VHK
- trekování pod Pik Poběda – 7 439 m n.m.
- Khan – Tengri – 6 995 m n.m.

Taneční skupina Mimo
Rok 2007 začal pro skupinu dobře. Leden značil začátek plesové sezóny, a proto měla skupina
stále co dělat. Děvčata z Valašského Meziříčí se předvedla na zašovském hasičském plese a holky ze
Zašové si pro plesovou sezónu speciálně připravily novou choreografii ve znamení hip-hopu, se kterou
uspěly jak na plese Gymnázia ve Valašském Meziříčí, tak na firemním večírku jejich sponzora On
Semiiconductor v Rožnově p. Rad.
Začátkem března skupina vyrazila do krásného lázeňského městečka Luhačovice na soustředění,
kde se již pilně připravovala na blížící se regionální kolo soutěže Českomoravské taneční organizace.
Strávily zde tři úžasné dny plné tance a zábavy. Poděkování patří sponzorům firmám Mézl a Janíček, CS
Cabor a On Semiconductor, protože bez jejich peněžních darů by se toto soustředění nemohlo
uskutečnit.
31. března v sobotu je čekalo v Olomouci regionální kolo soutěže v kategorii Choreografie
rekreačního tance. Hlavním cílem bylo probojovat se na Mistrovství Moravy, což se podařilo. Řady
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skupiny se za poslední 3 roky hodně rozšířily. Zatímco první rok jalo na soutěž pouze 6 dívek, letos
soutěžilo neuvěřitelných 18. Pan P. Borovička děvčatům namixoval jejich soutěžní skladbu.
V ostatních měsících byla spousta dalších zajímavých akcí. Ať již se jedná o každoroční
akademii skupiny, kde vystupují od těch nejmladších tanečnic i ty starší se soutěžní choreografií aj.
Vedení je stále v rukou paní Milady Borovičkové a Moniky Krajčové. Ta proběhla 27. května v sále OB
v Zašové.
22. dubna se zúčastnily soutěže Českomoravské taneční organizace, a sice Mistrovství Moravy
v Ostravě,kde vybojovaly dívky krásné 3. místo, díky kterému se 18.května podívají do Prahy do
Kongresového centra .
9. května vystoupily na Celorepublikovém srazu pro sluchově postižené, které se konalo ve
Valašském Meziříčí. Velkým potěšením jim bylo tento sraz zahajovat.
31.5. byly hosty na závěrečném vystoupení Základní umělecké školy ve Valašském Meziříčí,
kde předvedly svou hip-hopovou choreografii.
18. května se konalo mistrovství republiky, kam se probojovaly přes regionální kolo. Děvčata
skončila na 8. místě s malým pocitem hořkosti z verdiktu poroty. Ale tak již to v životě chodí….
3. června vystupovalo MIMO na dni volnočasových aktivit ve Valašském Meziříčí na
fotbalovém stadionu.
5. června vystupovaly v Zubří v přestávkovém předělu mezinárodního utkání v házené mezi
mužstvy České republiky a Islandu.
7. prosince připravilo MIMO vánoční dárek v podobě vánočního vystoupení v sále OB.
Předvedli se zde všichni tanečníci, od těch nejmenších až po nejstarší, které předvedly tanec, se kterým
se chystají vystupovat na plesech.
8. prosince pak vystupovaly při příležitosti 25. Výročí založení Dětského domova v Zašové.

Zašovský chrámový sbor
V neděli 6. května proběhl v Chrámu Navštívení Panny Marie „Velký koncert.“
• velká byla účast posluchačů, kteří zcela zaplnili všechny lavice
• velká byla hudba, která zněla naším chrámem (oproštěna od populárnějších žánrů)
• velké byly účinkující soubory – Smyčcový orchestr při ZUŠ ve Valašském Meziříčí pod vedením
Heleny Hrachové a Zašovský chrámový sbor
• velký a skvěle provedený repertoár smyčcového orchestru
• velká chvíle pro Chámový sbor, který v koncertní premiéře provedl celou svoji původní latinskou mši
„Missa brevis“.
Pěvecké sboření – je malé setkání pěveckých sborů, které vymysleli členové pěveckého sboru
Alou vivat z Ústí nad Orlicí. To se konalo 20. května ve Valašském Meziříčí v odsvěceném kostele
Nejsvětější trojice, který dnes slouží jako koncertní a výstavní prostor.
Úvod patřil hostům. Alou vivat přijel z hudebního města proslaveného mezinárodní Kociánovou
houslovou soutěží. (v umělecké škole nesoucí Kociánovo jméno má své zázemí i náš host.) Pod
vedením manželů Novotných sbor zpívá široký repertoár se zvláštním důrazem na swingovou hudbu.
Jako druhý vystoupil pěvecký sbor Basové G působící při gymnáziu ve Valašském Meziříčí.
Sbor pod vedením paní profesorky PhDr. Jany Krchákové předvedl pestrý a výborně zvládnutý
repertoár.
Není snadné po takových účinkujících koncert uzavírat, ale Zašovský chrámový sbor se své role
zhostil na výbornou. V první části programu zaujal posluchače hudbou vážnější a koncert zakončil třemi
rytmickými skladbami.
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Klub důchodců Zašová
Začal působit před 10 lety. I když v obci nenašel očekávané pochopení, přesto se dalo
dohromady 60 osob, které měly zájem se společně scházet, zúčastňovat se různých akcí a mít mnoho
pěkných zážitků všeho druhu.
Jak šla léta, několik z nich bylo postiženo závažným onemocněním, někteří prožili různé tragédie
v rodině a několik jich odešlo na věčnost. Během roku jsme se rozloučili s J. Cábem, M. Mrkvánkovou,
Ant. Maleňákem a Zd. Porubou. Nakonec nás zůstalo 36.
Pro vedení klubu – A. Porubovou – to byl rok velmi náročný. Díky pochopení a obětavosti všech
členek výboru se to v činnosti nikterak neodrazilo. 9 členný výbor se sešel 9x a na svých schůzkách
zajišťoval program, rozdělení služeb i úklidů, organizoval akce většího rozsahu.
Při úklidu prostor bylo odpracováno 104 hod. z volného času členek výboru. Při provádění tzv.
generálního úklidu se našlo i několik dalších dobrovolníků, kteří účinně vypomohli.
Scházejí se každou středu a každé setkání vypadá jinak. Nejoblíbenější a také nejvíce
navštěvovaná jsou zábavná odpoledne se zpěvem při harmonice paní Marty Porubové – 12x. Milovníci
hry karet zasedli 10y a vždy se dobře bavili. Hrálo se také „Člověče, nezlob se“ a řešily se různé kvízy,
hádanky a j – 2x.
Zkušenosti „ženy ženám“ se předávaly k různým příležitostem 3x a 1x se předváděly výrobky
studené kuchyně. 2x se účastníci zaposlouchali do přednesu a poslechu poezie, v předvánočním čase se
zpívaly koledy ve vyzdobeném klubu. A když došly nápady, tak se účastníci bavili 9x mezi sebou „jen
tak“.
Na výroční schůzi se sešli 31. ledna v počtu 32. Zavítala mezi ně i starostka obce, Ing. A.
Mikošková.
26. dubna proběhlo v sále OB setkání s důchodci z okolí (Krhové, Valašského Meziříčí,
Hostašovic, Trojanovic a Stráníka). S bohatou kulturní vložkou, kde naše členky excelovaly. Mottem
tohoto setkání bylo: „ Vesele, vesele musíš život brát“…
Hned v úvodu nám bylo jasné, „že se nescházejí hory s horami, ale lidé s lidmi“. Sešli se proto,
aby se společně pobavili a zapomněli tak aspoň na chvíli na problémy, které každému z nich přináší
život. Svou účast také splnila starostka obce – paní Ing. A. Mikošková, která přednesla zdravici i
přípitek.
Sál OB praskal ve švech. Hosté nejprve navštívili poutní místo Stračku a také místní pivovar
Bon. V sále pak zpívalo, tancovalo i popíjelo. O materiální potřeby se vzorně postaraly členky výboru
klubu a pracovníci pohostinství U Petřeků. Opět se potvrdilo, aby lidé nezapomínali, scházeli se a uměli
se bavit. Vždyť „Humor je sůl země a kdo je jím dobře prosolen, uchová se dlouho čerstvý“ (praví K.
Čapek).
V květnu oslavili Den matek se sestrami Podzemnými a p. učitelem Nechanickým. Bylo to
poslední setkání s nimi, neboť studium dívek komplikuje jejich účast na zkouškách i vystoupeních.
V červnu se smažila 2x tradiční vaječnice a chutnala všem, byť byla připravována na vařiči
v klubovně.
Byly vyslechnuty také 3 přednášky na různé téma a po nich následovaly besedy s přednášejícími.
Přínosem je jejich realizace v knihovně místní ZŠ, kde je kvalitní odpovídající přenosová technika.
Ze zhoršujícího zdravotního stavu členů odpadly společné vycházky, jen několik žen je
pravidelně podniká o nedělích. V oblasti sportu se zástupci KD zúčastnili 2x turnaje družstev
v bowlingu v orlovně. V letních měsících byla tradičně navštívena pohostinství – bufet „ U Meldy“ a
„Tipsport“.
Divadelní představení v sále OB navštívilo též několik členek. Vyvrcholením činnosti byl
srpnový zájezd do Chropyně a okolí, který velmi odpovědně připravil a vedl pan Vladimír Žemla.
Zájezd byl i tentokrát plně obsazen, neboť na něj jezdí i ostatní neregistrovaní důchodci z obce.
Závěr roku patřil „Mikulášskému miniobdarovávání“. Tentokrát se dostavily nadpozemské
bytosti v plném počtu a bylo velmi veselo. Jelikož byl úřední den, neopomenuly také navštívit
pracovnice OÚ a dohlédnout na zasedání Rady.
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Pro nezájem se zrušil dovoz hotových jídel z firmy MAX FES z Frýdku – Místku. V obci je dost
jiných možností, kde se mohou důchodci stravovat.
Klubovna je také využívána jinými spolky: dohlížecím výborem Jednoty, šachisty, Valachyseniory, r. 1938 a bývalými školskými pracovníky.
Zastřešili jsme také rekreační víkendový pobyt v Maďarsku – Mezöves, který organizují pan Sv.
Nepala a Mil. Holáňová. Mezi našimi členy byl zájem téměř nulový, ale jinak bylo zájemců dost a pobyt
se uskutečnil ve dvou termínech k naprosté spokojenosti účastníků.
Tolik stručně o činnosti klubu v roce 2007. Budeme i nadále pokračovat v činnosti, abychom se
společně pobavili a zapomněli alespoň přechodně na problémy, které přináší život i stáří a nás mnohdy
trápí.

Relaxační centrum SALZA
Relaxační centru SALZA vyrostlo v Zašové v rodinném domku manželů Trčkových č.p. 386 a
v červenci r. 2006 bylo slavnostně otevřeno za hojné účasti pozvaných hostů. Jeskyně s 20 tunami soli
z Polska, Pakistánu a Mrtvého moře byla zbudována jako cca desátá v celé České republice. Dnes je jich
více než 260.
V relaxačním centru provozují tyto služby – solnou jeskyni, masáže, tělové a ušní svíce,
infrasaunu, detoxikaci, diagnostiku a další. Prostory relaxačního centra SALZA zabírají celý suterén
domu a je zde i minibar, sociální zařízení a to vše v bezbariérovém provedení, čehož již využila spousta
postižených spoluobčanů (m.j. Sdružení Kamarád z Rožnova, SONS Ostrava, klienti místního domova
apod.)
Již od r. 2006 jezdí na preventivní pobyty děti z mateřských škol ze širokého okolí – Zašová,
Veselá, Střítež, Zubří, Rožnov, Valašské Meziříčí, Podlesí aj. i díky RC Salza je dnes Zašová vnímána
jako obec, do které se návštěvníkům vyplatí přijet. O tom svědčí zařazení Salzy na všechny důležité
turistické informační servery a regionální weby. Nemalou měrou tomu pomáhá i kulturní činnost, kterou
zde také od r. 2006 provozují – koncerty, besedy, výstavy atd. Níže uvádím jejich stručný soupis:
• 15.12.2006 – křtili knihu pana Richarda Sobotky „Jiné světy“. Poté proběhla autogramiáda a beseda
v příjemné předvánoční atmosféře
• 30.3.2007 – zašovská kapela Akustik Rauš zahrála a zároveň pokřtila svoje nové CD „Ujedem
spolu“. Hostem večera byla také Beata Bocek.
• 24.6.2007 – spolu s duem „Hluční sousedé“ přivítali léto – myslím, že úspěšně
• 30.9.2007 – když léto přivítali, tak se sním museli i rozloučit. To zvládlo velmi důstojně opět duo –
tentokráte „ Jakub Kořínek a Kateřina Misíková“.
• 15.12.2007 – zažili všichni zúčastnění poetický Večer při svíčkách, během kterého zahrála cimbálová
muzika Soláň a pokřtili další knihy p. Sobotky.

Valašský krúžek – senioři
Počet členů zůstává. Valaši se zúčastnili akce, kterou pořádal KD dne 26.4.t.r. Akce měla název
„Zábavné odpoledne i večer“ v sále OB v Zašové. V kulturním pořadu vystupovali členové KD ze
Zašové, Val. Meziříčí, Krhové, Trojanovic, Stráníka, Hostašovic. Také Valaši přispěli k zábavě svými
Valašskými pěsničkami, které se líbily.
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PŘEHLED
KULTURNÍCH,
SPOLEČENSKÝCH,
ZÁBAVNÍCH A JINÝCH AKCÍ V R. 2007 V ZAŠOVÉ
Leden:
7.1.
20.1.
27.1.
31.1.

– výroční valná hromada SDH
– hasičský bál
– sousedský ples
– výroční schůze KD

Únor:
– zápis dětí do 1.třídy
– rybářský ples
– setkání mladých matematiků – Pythagoriáda
– výroční schůze – Mariánský pramen
– dějepisná olympiáda – okr.kolo
– maškarní ples pro dospělé
– maškarní ples pro děti
- okresní kolo konverzace v anglickém jazyce
- mládežnická laťka
- lyžařský kurz 8. tříd
- hvězdárna – 5., 7., 9.tř.
21.–22.2.- recitační soutěž – školní kolo

7.2.
10.2.
15.2.
18.2.
19.2.
24.2.
25.2.

Březen:
16.3. – matematický klokan
24.3. – tradiční volejbalový turnaj
Duben:
8.4. – šmigrustová diskotéka
16.4. – tradiční zahájení lovu ryb na pstruhových vodách – Střítežský splav
20.4. – volejbalový turnaj obcí mikroregionu
21.4. – degustace slivovice – Orlovna
15.4. – biřmování
22.4. – soutěž Českomor. tanečních organizací
26.4. – zábavné družební odpoledne – KD s hosty
27.4. – slet čarodějnic v ZŠ
30.4. – pálení čarodějnic
Květen:
1.5.
6.5.
12.5.
16.5.
17.5.
18.5.
19.5.

– valašský pohár MTB
– koncert v kostele – chrámový sbor + ZUŠ Val. Meziříčí
– vítání dětí
– KD – beseda o Sv. zemi
– Den matek v ZŠ
– Praha – MIMO – mistrovství České republiky
– sál OB – ANTI osa FEST II
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23.5. – KD – škračení vaječnice
- ZŠ – sběr starého papíru
26.5. – 7.ročník obranářského závodu
27.5. – taneční akademie – TS MIMO
Červen:
1.6.
5.6.
24.6.
29.6.
30.6.

– Den dětí v ZŠ a MŠ
- výlet ŠD do ZOO Lešná
– kouzelný les – areál skála
– SDH – diskotéka
– meziměsto – hudební festival sál OB

Červenec:
6. – 7.7. – chovatelská výstava – areál ČSCH
6.7. - diskotéka SDH
7.7. – pouťová zábava – SDH + TJ

Srpen:
11. – 13.8. – tenisový turnaj mlad. žáků
18.8. – rybářský výlet – areál SDH
29.8. – zájezd KD do Chropyně
Září:
8.9.

– 3.ročník Zašovských slavností
- sraz 65 letých
21. – 23.9. – setkání ročníku r. 1945
29.9. – setkání 55 letých
- sraz 50 letých
28.- 29.9. – krajská chovatelská výstava
30.9. – divadelní představení – Di- g-oknu – sál OB
Říjen:
5.10. – setkání r. 1938
6.10. – drakiáda
- setkání 60 - níků
- setkání 70 - níků
13.10. – setkání rodiny Vrbíků
20.10. – podzimní den tance a pohybu
- setkání 40 - letých
22.10. – divadlo v batohu – ZŠ
- sportovní den
Listopad:
17.11. – IV . roč. volejbalového turnaje
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Prosinec:
1.- 3.12. – 6. adventní výstava
6.12. – mikulášská laťka – ZŠ
7.12. – rozsvícení vánočního stromu
8.12. – halový turnaj ml. žáků v kopané
- 25 let Dětského domova
15.12. – halový turnaj star. žáků v kopané
25.12. – vánoční koncert

Z ČINNOSTI MÍSTNÍCH INSTITUCÍ
Základní škola
Zápis do 1. třídy
7. února proběhl zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2007/2008, kterého se zúčastnilo 27 dětí.
Od 13 hod. přicházeli budoucí prvňáčci se svými rodiči do budovy školy. Zde již na ně čekali žáci 9.
ročníku přestrojeni za pohádkové bytosti, jelikož tento den byl ve znamení pohádkového odpoledne.
Recitační soutěž
Dopoledne 21. a 22. února strávily děti zdejší školy a jejich učitelé v příjemné společnosti paní
poezie. Takovéto klidné a tiché posezení bylo jistě pohlazením pro všechny, kteří naslouchali dětem, jež
s citem a zaujetím přednášely verše.
0. kategorie: 1. místo: Michaela Vašutová, 1.r.,
2. místo: Petra Janišová, 1.r.
3. místo: Marek Trtík, 1.tř.
1. kategorie: 1. místo: Lukáš Petružela, 3.r.
2. místo: Ester Hošťálková, 2.r.
3. místo: Aneta Indruchová, 3.r.
2. kategorie: 1. místo: Klára Čaňová, 5.r.
2. místo: Petr Beňo, 5.r.
3. místo: Patrik Burda, 4.r., Anna Gajdová, 5.r.
3. kategorie: 1. místo: Karolína Indruchová, 6.r.
2. místo: Marie Tkáčová, 7.r.
3. místo: Štěpán Borovička, 6.r., Sońa Tvrdá, 7.r.
4. kategorie: 1. místo: Iva Fajfrová, 9.r.,
2. místo: Veronika Ondryášová, 9.r.

Historie nás tentokrát pokořila
V pondělí 19.2. se mladí historikové po roce opět sešli na okresním kole dějepisné olympiády
v Muzeu regionu Valašsko ve Vsetíně na tamějším zámku, aby změřili své síly ve znalostech v oblasti
historie. Tentokrát již na 36. ročníku, jehož tématické zaměření bylo „ Zločin a trest v českých dějinách
– od sv. Václava k Miladě Horákové.“
Naši školu zde reprezentovali Pavel Dobeš z 9. B (již potřetí) a Marcela Vrábelová z 8. A.
V silné konkurenci se oba umístili na rozhraní čtvrté a páté desítky.
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Jarní setkání mladých matematiků
15. února se zúčastnila část šesťáků a sedmáků školního kola Pythagoriády. Úkolem soutěžících
bylo v časovém limitu 60 minut vyřešit alespoň deset úloh z patnácti zaměřených především na
praktické užití logického myšlení tak, aby se žáci stali úspěšnými řešiteli. Tím se stala Pavlína
Maliňáková ze 7.A.
16. března proběhla již tradičně mezinárodní soutěž Matematický klokan. Této soutěže se
zúčastnili žáci 4. – 9.tříd, kteří se utkali ve 3 kategoriích Klokánek (4. A .tř.), Benjamín (6.a 7.tř.) a
Kadet ( 8. A 9.tř.)
Úspěšní řešitelé:
Kategorie Klokánek:
1. místo: Anna Gajdová z 5.A získala 108 bodů
2. místo: Klára Čaňová z 5.B získala 92 bodů
3. místo: Alena Šichtová z 5.A získala 90 bodů
Kategorie Benjamín:
1. místo: Jakub Podzemný ze 7.A získal 82 bodů
2. místo: Zbyněk Röhrer ze 7.B získal 74 bodů
3. místo: Pavel Pikula z 6.B získal 60 bodů
Kategorie Kadet:
1. místo. Kateřina Janíčková z 9.A získala 68 bodů
2. místo: Daniela Valchařová z 8.B získal 65 bodů
3. místo: Martina Podzemná z 9.A, Nikola Scherberová z 8.B, obě získaly 59 bodů
V okresním kole pro okrsky Valašské Meziříčí a Rožnov p.Rad. na ZŠ Křižná zde naši školu
úspěšně reprezentovala 24. ledna v kategorii Z5 Anička Gajdová, která se umístila na 1. místě s plným
počtem bodů 18.
Přáli maminkám k svátku
17. května se školní jídelna oděla do slavnostního hávu. Děti chtěly popřát a maminkám k jejich
svátku a poděkovat jim za všechno, co pro ně dělají. Letos připravovaly program děti 2. stupně.
Slavnostní odpoledne zahájili malí zpěváčci, po nich následoval program jednotlivých ročníků.
Děti z keramického kroužku přichystaly prodejní výstavku svých výrobků. Výtěžek
z dobrovolného vstupného a z prodeje keramiky se rozhodli věnovat nadačnímu fondu KRTEK, který se
svou činností zaměřuje na podporu komplexní péče o onkologicky nemocné děti. Celková vybraná suma
činila 3 200,- Kč.
Prezidentka NFDO Krtek dětem napsala: „Děkujeme Vám, že jste se rozhodli podpořit děti
z Nadačního fondu Krtek. Moc si takové podpory vážíme! Ještě jednou moc děkujeme a přejeme pevné
zdraví a mnoho radosti!“
Vyučování s deváťáky
Ve druhém pololetí roku se probírají v 5. tř. v přírodovědě jednoduché stroje, druhy elektráren a
energií a jednoduché elektrické obvody. A tak 14.5. přišli do 5. tříd deváťáci s bedýnkami plnými
modelů kladek, pák a siloměry.
Děti byly rozděleny do 4 skupinek, se kterými pracovaly vždy 2 žákyně 9. ročníku. sestavovali
kladkostroje, měřili velikost síly na nakloněné rovině i páce. Bylo to velmi zajímavé a poučné. Pokusili
se sami sestavit a zapojit jednoduchý elektrický obvod.
Také starší spolužáci poznali, kolik je zapotřebí trpělivosti na to, aby všechno potřebné naučili
své malé žáky. Zažili něco nového a zjistili, že hodina nemusí být jen nudných 45 minut.
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Sběrové rekordy
23. května se opět sbíral starý papír. Tato historie sahá prakticky až do r. 1991. Tehdy nasbírali 9
104 kg. Letos byl výsledek mnohem větší. Celkově se nasbíralo 18 366 kg. V letošním roce zvítězila 4.
tř. – nasbírala 3 688 kg. Druhá se umístila 2. tř., která nasbírala 2 799 kg a na 3.místě skončila 5.A s 2
560 kg.
Jen pro zajímavost – za celou dobu, kdy se sběr na zdejší škole provádí, pomohly děti obci od
více než 177 tun odpadu. Všem patří právem dík!
Andersenova noc pohádek
Den dětí začali žáci druhé třídy letos oslavovat v pátek ráno sportovním dopolednem a skončili
v sobotu dopoledne. Strávili totiž ve škole kouzelnou noc pohádek.
Sešli se v 17 hod. a nachystali si „ložnici“ z karimatek a spacích pytlů ve školní družině.
V knihovně pak započal netradiční program. Nejdříve proběhla „buchtová hostina“, za kterou by se
nemusel stydět ani „Český Honza.“ Dobře nasyceni usedli žáci ve čtyřech pracovních skupinách a
pustili svou fantazii na plné obrátky. Úkol byl jasný. Vymyslet úplně novou pohádku, vyrobit si loutky a
kulisy a pozdě večer, posilněni druhou večeří, představit své dílo „v divadélku na schodech.“ Nálada
byla skvělá a líbili se všichni.
V opuštěné setmělé škole se i procedura lehké hygieny stala kouzelnou a dobrodružnou činností.
Po vyhlášení nočního klidu ztichlá dítka poslouchala pohádku čtenou v světle měsíce a baterky. Mezi
usnutím posledního smíška a probuzením prvního skřivánka uběhly sladké tři hodiny spánku.
Ráno čekala děti další práce – psal se pohádkový kvíz. Na závěr zdokumentovaly děti své
pohádky ilustracemi a vše vyrobené sestavily na nástěnce u knihovny. Rozloučili se pohádkovými
písničkami a domů šli všichni s veselou, i když se jim vlastně ani loučit nechtělo.
Den dětí v ZŠ
Tak jako každý rok, i letos připravili učitelé 1. stupně svým žákům ke Dni dětí malý dárek –
místo učení sportování. Celé dopoledne strávili společně v areálu za školou, kde byla pro děti připravena
spousta sportovních disciplin. Na jejich správné plnění dohlíželi žáci 9. tříd, kteří každý správný úkol
ohodnotili razítkem. Po vyhodnocení čekala každého sportovce malá sladká odměna. Sportovní den se
vydařil!
Byli jsme v ZOO
Děti ze školní družiny měly 5. června velmi nabitý program. Hned po vyučování 35 dětí nasedlo
do připraveného autobusu a vyjelo – směr ZOO Lešná. Jak se blížili k cíli své cesty, viděli velké černé
mraky s tmavými provazci deště až k zemi. Při dojezdu na parkoviště se zdálo, že je po dešti. Ale mýlili
se!
U pavilonu slonů je zastihla průtrž mračen. A tak nedobrovolně trávili hodinu ve společnosti
slonů. I další prohlídka pak byla komplikovaná, neboť asi třetina dětí si nevzala pláštěnky, přesto, že to
byl jeden z požadavků výletu. Až déšť zcela ustal, mohli pokračovat v další prohlídce.
Děti byly zvířaty nadšeny a vůbec jim nevadily velké kaluže ani na cestičkách nebo v dětském
koutku, kde se mohly po nedobrovolném stání v pavilonu vydovádět. Největší radost měly, že mohly
utratit peníze za dárečky pro sourozence a rodiče v obchůdku u vstupní brány. Výlet se tedy vydařil ke
spokojenosti všech!
Přijímací řízení pro šk. rok 2006 - 2007
Stejně jako loni se na přihláškách ke studiu na střední škole vyplňoval jediný studijní či učební
obor pro I. kolo přijímacího řízení. Procentuální úspěšnost umístění žáků 9. tříd po I. kole odpovídala
číslu 88 – ze 43 uchazečů bylo přijato 38.
Po uzavření odvolacího řízení a dalších kol přijímacího řízení byly pro všechny žáky 9. roč.
„přijímačky“ úspěšně uzavřeny.
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Největší zájem zaznamenala Integrovaná střední škola – COP Valašské Meziříčí (6) a Obchodní
akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí (6), SPŠ stavební Valašské Meziříčí (5), Střední
zemědělská a přírodovědná škola Rožnov p. Rad.(4) a Střední škola informatiky, elektroniky a řemesel
(4).
Maturitní obory upřednostňuje 81% žáků, učební obory 19%. Na Gymnáziu v Rožnově p. Rad.
si úspěšně vyzkoušeli atmosféru přijímacích zkoušek čtyři žáci 5. ročníku, na šestiletý obor Gymnázia
ve Valašském Meziříčí odchází jeden žák 7. ročníku.
Zahájení školního roku 2007 – 2008
Nový školní rok zahájilo v pondělí 3. září celkem 296 žáků, z toho na I. st. 151 a na II. st. 145.
Byla otevřena pouze jedna 1. tř., do které nastoupilo 27 žáků (9 chlapců a 18 dívek), z toho 21 ze
Zašové, 3 z Veselé a 3 ze Stříteže n. Bečvou. Úbytek populace se nezastavil ani v letošním roce. Opět
došlo ke snížení celkového počtu žáků naší školy o dalších 16 žáků. Celkový počet tříd zůstal na
patnácti jen díky tomu, že se páté ročníky rozdělily do dvou tříd.
S novým školním rokem došlo k organizačním změnám. K 1. září nastoupila Mgr. Š.
Hendrychová s aprobací Tv – M, Mgr.A.Nohavicová s aprobací Čj –Hv. Již v průběhu min.roku
nastoupil na zdejší školu Mgr. D. Schmidt s aprobací Př – Ov. Školu opustili Mgr. P. Nováček a Mgr.
E.Štorková. Ve ŠD pak přestala působit A. Porubová.
Třídnictví a počty žáků v jednotlivých třídách
I.A
II.A
II.B
III.
IV.
V.A
V.B
VI.A
VI.B
VII.A
VII.B
VIII.A
VIII.B
IX.A
IX.B

Mgr. Holišová Pavla
Mgr. Hyjánková Ludmila
Mgr. Kohoutková Jana
Mgr. Hladká Dagmar
Mgr. Vaiglová Dita
Mgr. Vašková Jana
PaedDr. Nohavicová Svatoslava
Mgr. Martinková Kateřina
Mgr. Schmidt Denis
Mgr. Zvoníčková Věra
Mgr. Vymazal Miloslav
Mgr. Kolomazníková Rosana
Mgr. Krůpová Jarmila
Mgr Juřicová Bohuslava
Mgr. Randusová Yveta

27 ž.
18 ž.
17 ž.
29 ž.
28 ž.
16 ž.
16 ž.
15 ž.
16 ž.
19 ž.
20 ž.
17 ž.
19 ž.
18 ž.
21 ž.

Funkci zástupce ředitele školy vykonává Mgr. J. Němcová. Netřídními učiteli jsou Mgr. M.
Špůrková, Mgr. J. Vašek, Mgr. A. Nohavicová a Mgr. Š. Hendrychová. Výchovným poradcem je Mgr.
R. Kolomazníková. Ve školní družině a školním klubu pracují opět vychovatelky D. Machačová a D.
Opálková. U provozních zaměstnanců nedošlo k žádným změnám. Vedoucí školní jídelny je paní I.
Bechná a účetní školy paní A. Maléřová.
V tomto šk.roce se ve 2.- 5.ročníku a v 7. – 9. roč. vyučuje podle vzdělávacího programu
„Základní škola“ čj. 16 847/96-2 včetně změn a doplňků. Součástí osnov jsou od 7. roč. povinné
volitelné předměty. V letošním šk.roce, na základě aprobačních možností, se vyučovaly tyto povinně
volitelné předměty.
v 7. ročníku:
v 8. ročníku:
v 9. ročníku

Informatika, volba povolání
volba povolání, informatika
základy administrativy
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V prvním a šestém ročníku se začalo vyučovat podle nových školních vzdělávacích programů,
které si školy tvořily samy na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání,
který vydalo MŠMT. Náš školní vzdělávací program se jmenuje „Škola pro každého – škola pro
všechny“. Jeho zaměření lze charakterizovat latinským příslovím“ neučíme se pro školu, ale pro život".
Hlavní cíle jsou:
• měnit nejen obsah a metody vyučování, ale i prostředí a klima školy, které mají vést k aktivitě,
tvořivosti a odpovědnosti
• aby v průběhu základního vzdělávání žáci postupně získali takové kvality osobnosti, které jim
umožní pokračovat ve studiu, zdokonalovat se ve zvolené profesi a během celého života se stále
vzdělávat a podle možností se aktivně podílet na životě společnosti
• učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. Méně
encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi
• zavádět do výuky efektivní metody výuky, jako je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování,
kterými se žáci vedou k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu
• vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání
výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích a jejich využívání
• vést žáky ke stanovování vlastních pravidel chování, k jejich dodržování i k dodržování pravidel
školního řádu
Vedle toho chceme:
• preferovat sportovní výchovu, vést žáky ke zdravému životnímu stylu
• věnovat stejnou péči všem žákům
• výrazně posílit výuku cizích jazyků pro budoucí život v EU
• aby žáci II. st. se věnovali pořádání akcí pro žáky I. st.
• klást důraz na všeobecné a rovné vzdělávání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký
význam život v populačně přirozené skupině (ve skupině jsou zastoupeni žáci s různými vlohami,
nadáním i vlastnostmi)
• provádět rozumnou integraci dětí zaostávajících, či jinak postižených přímo ve třídách základní školy
s ostatními dětmi
• věnovat se preventivnímu programu – pokračovat v nabídce volnočasových aktivit
• se zaměřovat i na žáky nadané, vytvořit jim podmínky pro jejich rozvoj a tím omezit jejich přechod
na jiné školy
• se zúčastňovat různých soutěží školního i okresního charakteru, kde mají žáci možnost se prezentovat
Stejně jako v minulých letech se i o letošních prázdninách pokračovalo v modernizaci školního
prostředí. Nejvíce finančních prostředků bylo investováno do nového nábytku, kterým se vybavil
kabinet I. st., dvě učebny I. st. a učebnu hudební výchovy. Do školní kuchyně se pořídily nerezové
pracovní stoly. Dále byly vymalovány zbývající třídy II. st. společně s chodbou a školní družinou a
v ostatních třídách školy byly provedeny jen nutné opravy malby a nábytku.
Hospodaření ZŠ Zašová v r. 2007:
Finanční příspěvek: – tvoří dotace KÚ – odbor školství, mládeže a sportu na mzdy
zaměstnanců, odvody, ostatní osobní náklady a na finanční
technologie ve výši 10 663 934,- Kč
- provozním příspěvkem od zřizovatele – 3 150 000,- Kč
- příspěvkem za stravenky – 1 745 821,- Kč
- vlastními zdroji – 494 896,62 Kč
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Celková částka byla 16 054 651,61 Kč.
Komentář:
a) – nákup učebnic a učebních pomůcek
- plavecký výcvik 3. a 4.roč.
- oblast DVPP
- připojení k internetu
b) - energie – nejvyšší částka
- opravy a údržba
- PC do ŠD a ŽK
- nerez stoly ŠJ, 86 ks židlí, 6 lavic
- pomůcky pro žáky
- nákup služeb – odpady
- revize
- aktualizace výukových programů PC
- správa počítačové sítě + instalace PC
- zpracování mezd
- nové programy s multilicencemi
- pojištění
- povinný odvod za ZPS
- odpisy investičního majetku
c) - pronájem haly
- ŠD + ŠK
- kompenzace, cestovné aj.
- čipy ve ŠJ
- obědy cizích strávníků
- ostatní (úroky, sběr aj. )
- Nadace – Děti – kultura – sport
- vlastní RF
d) pořízení - nábytku – I. st.
- lešení pro školu

227 tis.
48 tis.
14 tis.
15 800,- Kč
1 400 tis.
210 tis
15 tis.
185 tis.
40 tis.
46 tis.
20 tis.
23 tis.
46 tis.
60 tis.
40 tis.
25 tis.
17 tis.
128 tis.
190 tis.
37 tis.
124 tis.
4 tis.
9 tis.
54 tis.
15 tis.
76 tis.
16o tis.
41 tis.

Kontrola: ( OÚ Zašová)
- 23.8.2007 – nebyly zjištěny žádné nedostatky
- 8.10. – 16.10. – odborem KANCELÁŘE ředitele a Odborem školství Zlínského kraje – závažná
zjištění nebyla, - drobné nedostatky odstraněny v přijatém nápravném opatření
Příjmy: - celkové
z toho - příspěvky na ŠD
- zisk z DČ
- dotace z KÚ
- provozní dotace z OÚ
- ostatní příjmy (úroky, Coca - Cola, sběr)
- za stravenky ŠJ a DČ
- za čipy
- hala
- dar VV
- zúčtování fondu RF
- od žáků – kompenzace

16 054 651,62 Kč
36 996,00 Kč
9 200,00 Kč
10 663 934,00 Kč
3 150 000,00 Kč
54 011,00 Kč
1 733 376,50 Kč
4 100,00 Kč
188 425,00 Kč
15 000,00 Kč
75 825,42 Kč
123 773,50 Kč
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Výdaje: 1. Investice
2. neinvestiční výdaje celkem
- z toho:
- na platby zaměstnanců
- ostatní osobní náklady
- odvody sociální a zdravotní
- odvody FKSP
- zákonné pojištění
- ostatní ONIV MŠMT
- plavání MŠMT
- st.inform. politika MŠMT VZ 33245
- školení ICT VZ 33245
- ostatní ONIV (obec. a vlast.zdroje)
- náklady na potraviny ŠJ
Celkový hospodářský výsledek

200 141,00 Kč
16 054 651,62 Kč
7 700 796,00 Kč
219 400,00 Kč
2 762 911,00 Kč
154 016,00 Kč
33 155,00 Kč
229 318,00 Kč
47 700,00 Kč
15 800,00 Kč
0,00 Kč
3 455 582,82 Kč
1 435 972,80 Kč
0,00 Kč

Mateřská škola Zašová a Veselá
Nový školní rok začal v pondělí 3.9.2007. Bylo zapsáno 81 dětí. V Zašové 60, ve Veselé 21.
Perzonální obsazení se letos změnilo. Paní učitelka Růžena Bártková a Hijdegarda Goldová odešly do
důchodu. Na jejich místa nastoupily Martina Hajdová a Lenka Indráková. Do školní jídelny nastoupila
Zdenka Vrbíková a Dagmar Oravová.
S dětmi se pracuje podle školních vzdělávacích programů: Školka plná zábavy, v Zašové a ve
Veselé: Školka plná pohody. Cílem je všestranný harmonický rozvoj osobnosti dítěte s přihlédnutím
k jeho individuálním schopnostem. Hlavní činností dětí však zůstává hra, která je provází celý den,
prolíná všemi činnostmi a je jí věnována pozornost.
Důležitá a nepostradatelná je spolupráce s rodiči. V době prázdnin se pokračovalo v opravách a
zvelebování obou školek. V Zašové byl postaven nový dřevěný domeček, ve kterém se dají ukládat
hračky, dopravní prostředky a sportovní nářadí, na horním betonovém hřišti byla položena umělá tráva.
Ve Veselé byla opravena a zateplena střecha a bylo vymalováno.
Ve třech třídách nastoupilo 62 dětí.

1. tř. – Motýlci – 23 dětí
2. tř. - Berušky – 17 dětí
3. tř. – Sluníčka – 22dětí

Dítě tráví v mateřské škole většinu dne a proto je velmi důležité, jak tuto životní etapu prožije.
Dětem byla nabídnuta pestrá paleta různých činností – výtvarných, pracovních, hudebních,
tělovýchovných a jiných, které si mohly dle vlastní volby vybrat, zapojit se.
Učitelky vytvářely podmínky a prostor pro hru a nabízely možnosti, jak hru obohatit. Snažily se
posilovat a povzbuzovat sebedůvěru dětí, rozvíjet pozitivní myšlení, cítění, prožívání vztahu k sobě i
druhým. Chránily děti před situacemi a vlivy, které nezvládají a stresují. Bylo vytvořeno sociální klima
na základě vzájemné důvěry, úcty, empatie a spolupráce mezi všemi lidmi se domluvit, aby přemýšlely
o svém chování a jednání, byly vnímavé a dodržovaly pravidla, která si společně s učitelkami vytvořily.
U některých dětí se však pozorují stále větší výchovné problémy. V denním režimu je dbáno na
pravidelné střídání řízených a spontánních činností.
Během školního roku se zajišťovala divadla (Myška z Nového Jičína, Sluníčko ze Šternberka,
divadlo p. Taraby a další), která se hrála ve školce. Navštívili také Beskydské divadlo v Novém Jičíně,
na konci roku byli na společném výletu autobusem v ZOO Lešná.
Ke konci roku se dětem, za velké pomoci rodičů, připravil Indiánský týden. Děti v kostýmech
indiánů, které jim našily maminky, se vydaly do lesa plnit úkoly. Konec roku již tradičně patřil
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předškolákům. Koncem června se s nimi slavnostně rozloučili drobnými dárky na památku a s přáním
mnoha úspěchů ve škole.
Spolupráce s rodiči byla v tomto roce dobrá. Besídek a akcí školy se zúčastňovali se zájmem a
ve velkém počtu. Rodiče také pomáhali s drobnými opravami a zapojovali se při organizování akcí pro
děti. Také byla využita nabídka základní školy a chodili cvičit s dětmi do nové tělocvičny. Je to velmi
oblíbené, zde mají možnost sportovního vyžití. Na podzim a na jaře navštěvovali také solnou jeskyni
Salza v rámci ozdravných pobytů.
Pro děti i širší veřejnost proběhla „Drakiáda „ na Černém kopečku za finanční pomoci OÚ
Zašová. Na této akci se podílel celý pracovní kolektiv mateřské školy. Pracovnice školní jídelny napekly
perníkové draky, učitelky s dětmi je nazdobily a zabalily do celofánu. Pedagogické pracovnice s žáky
ZŠ připravily pro děti doprovodné soutěže. Akce byla velmi kladně hodnocena zúčastněnými rodiči i
veřejností.
V rámci oprav a modernizace byly do 3. tř. zakoupeny nové stoly a židle, do 1. a 2. tř. nové
police na televizi a hračky, nová televize a kytara.

Obecní knihovna Zašová
•
•
•
•
•
•
•
•

registrovaných čtenářů – 91
z toho do 15 let – 29
návštěvníků v knihovně celkem – 498
výpůjčky celkem – 2 320
dospělí – naučná lit. – 614
dospělí beletrie – 1 213
děti – naučná lit. – 188
děti beletrie – 305

Knihovna v Zašové je otevřena každé úterý od 14.30 hod. do 19.00 hod. Během roku bylo
nakoupeno 99 svazků nových knih a z důvodu opotřebení bylo vyřazeno 198 knih. Celkový knižní fond
činí 5 243 svazků.
Kromě knih jsou v nabídce k zapůjčení rovněž časopisy: Zdraví, 100+1 ZZ, Koktejl, Receptář,
Domov. V době provozu knihovny jsou rovněž k dispozici 2 internetové stanice a tiskárna. Přístup na
internet je poskytován bezplatně.

Dětský domov Zašová
Oslavil pětadvacáté výročí existence. V sobotu 8.12.t.r si toto výročí připomnělo více než 130
účastníků slavnostního odpoledne. Oslav se ve velkém počtu zúčastnili mladí muži a ženy, kteří zde
vyrůstali, stejně tak jako současné děti zde umístěné, dále pak bývalí i současní zaměstnanci a
v neposlední řadě někteří zástupci sponzorů. Zábavná část programu byla zpestřena tanečním
vystoupením skupiny MIMO ze Zašové, akrobatickými ukázkami break dance chlapců z domova a
ukázkou orientálního tance.
Dětský domov se v současné době nachází v budově bývalé národní školy, která má více než
stoletou tradici. Později objekt sloužil jako Zvláštní škola internátní a v r. 1982 se do stávající budovy
přestěhoval z Rožnova p. Rad. V průběhu let zde docházelo k různým vnitřním stavebním úpravám. Ty
vyvrcholily před 2 lety celkovou rekonstrukcí zařízení do stávající podoby.
V současné době se jedná o školské zařízení, které zajišťuje náhradní rodinnou péči dětem od 3 –
18 let, případně zletilé osobě připravující se na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let.
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Děti jsou zde rozděleny do tří rodinných skupin po 8 dětech respektující sourozenecké vazby.
Péče je zajištěna prostřednictvím pedagogických a provozních pracovníků. Za dobu 25 let prošlo
zařízením téměř 200 dětí.

Zašovská farnost
I když častá nepřítomnost kněze P. V. Daňka ve farnosti z důvodů nemocí se pomalu, ale jistě
začala na duchovním životě farnosti projevovat, přesto zaběhané činnosti a odpovědnost mnohých
věřících nedopustili, aby zanikl úplně. Uvedu stručný výčet činností, které se mně podařilo získat.
Možná, že nebude zcela vyčerpávající, ale snaha byla. Nakonec, posuďte sami:
-

v lednu oslavil P. V. Daněk své 50. narozeniny
22. – 29. února podniklo 22 osob pouť do Izraele
pravidelně probíhaly biblické hodiny
modlitební stráž se vytrvale modlila za těžce nemocné farníky
proběhlo několik děkanských mší v regionu
mládež děkanátu uspořádala ples i velikonoční zábavu
byly vydány poutní obrázky Panny Marie Zašovské – 1,- Kč/2ks
obč.sdružení Mariánský pramen se sešlo 6x, výroční schůze se konala 18.2. v sále OB v 15 hod.
v předvelikonoční době se uskutečňovaly pobožnosti křížové cesty
proběhlo požehnání pokrmů, věnců a kočiček
byla udělena svátost biřmování a 1. sv. přijímání – 3.6. ( 9 dětí )
místní členové SDH se zúčastnili poutě na Sv. Hostýně a v Zašové mše k uctění sv. Floriána, patrona
hasičů
- májové pobožnosti probíhaly buď v kostele, nebo v areálu poutního místa ve Stračce
- 6.5. se uskutečnil koncert umělecké školy z Val. Meziříčí a chrámového sboru:, 20.5. pak vystoupil
sbor ve Val. Meziříčí v kostele Nejsvětější Trojice
- 2.6. zde proběhla orelská pouť a v tentýž den byla pouť dětí a mládeže na Prostřední Bečvě
- byla svolána brigáda na instalování nového plotu kolem farní zahrady a celkovou její úpravu
- 25.6. proběhla v orlovně přednáška „O životě člověka před narozením“
- 8.7. – den hlavní zašovské poutě – ve Stračce bylo v předvečer noční bdění + duchovní slovo +
kulturní program – v neděli kromě bohoslužeb probíhal v zahradě kulturní náboženský program a
odtud vyšlo procesí do Stračky, kde došlo k završení celé akce (na programu se podíleli – soubor
Meziříčan, kejklíři, rytíř Rajnoch a ochotníci, kteří sehráli hru „ U nebeské brány“.)
- 13. – 18.8. se uskutečnilo celostátní setkání mládeže v Klokotech, kde bylo i několik účastníků z naší
farnosti
- ve farnosti probíhaly křty, sňatky i pohřby podle potřeby
- v září se přihlašovaly děti do vyučování náboženství
- na památku našich zesnulých proběhla dušičková pobožnost na hřbitově
- v předvánočním čase probíhala pobožnost na rorátech, ve farnosti bylo také k dispozici „Betlémské
světlo“
- 25.12. se konal pravidelný koncert chrámového sboru

Finanční stránka: - na opravu kostela, pro potřebné v celém světě a další dobročinné skutky je zapotřebí
hodně finančních prostředků. Naši farníci jsou v tomto směru velmi štědří lidé a s jejich pomocí se
podařilo shromáždit značné množství finančních prostředků, které snad byly patřičně využity. Uvádím
jejich přehled:
• tříkrálová sbírka – Zašová – 58 378,-Kč, Střítež – 11 625,-Kč, celkem – 70 005,5o Kč
• účelová sbírka – 8 290,-Kč
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dar – 10 000,-Kč
sbírka „svatopetrský haléř“ – 10 683,-Kč
sbírka na opravu kostela – 9 562,-Kč, 9 577,50 Kč
sbírka na kněžský seminář v Olomouci – 10 981,50 Kč
sbírka na Sv.zemi – 4 810,-Kč
prodej perníčků – rekonstrukce azylového domu pro matky s dětmi – 24 122,50 Kč + 2 000,- Kč dar
sbírka na opravu kostela – 5 025,-Kč, 29 738,- Kč, 10 800,- Kč, 7 263,-Kč
sbírka na TV NOE – 9 143,- Kč
sbírka na misie – 13 965,- Kč
sbírka na Charitu – 9 225,50 Kč, 7 814,- Kč
dar jednotlivce – 5 000,- Kč
sbírka na církevní školy – 10 609,-Kč

Třetí neděli v dubnu zažila zašovská farnost významnou událost. Po čtyřech letech byla
udělována svátost biřmování. A stejně jako minule do farnosti zavítal Mons. Josef Hrdlička, pomocný
biskup olomoucký. Ve farním kostele se mu dostalo vřelého přijetí. Za obec přivítala vzácného hosta
paní starostka a dvojice z řad biřmovanců mu předala kytici. Chrámový sbor zazpíval latinskou Missa
brevis – původní skladbu Ing. Petra Borovičky. Na svátost se letos připravilo 22 biřmovanců. Čtrnáct
z farnosti Zašová, pět z farnosti Veselá a jedna žadatelka byla přespolní – z Kelče.
Udělení svátosti předcházela několikaměsíční příprava. Během ní si vesměs mladí farníci
ujasňovali, co znamená pro dospělého žít křesťansky. Tato svátost se uděluje již od apoštolských dob.
V náboženském smyslu má pomoci upevnit křesťanské zásady, podle nichž se dospělý křesťan rozhodne
řídit po celý další svůj život. Kdo o sobě tvrdí, že je křesťan, měl by být samozřejmě biřmován.

Zašovské noviny
V letošním roce dosáhly 14. ročníku vydávání. Uzávěrka je vždy 5. den v měsíci (i v případě, že
tento den připadne na víkend). Noviny vycházejí 1x měsíčně, vždy 15. den v měsíci (v případě, že tento
den připadá na víkend, pak následující pondělí).
Příspěvky a inzerce se podávají osobně panu Porubovi (do srpna toho roku) v úřední dny Mgr. J.
Maliňákové na OÚ, zasílat poštou na adresu: Obecní úřad Zašová, 756 51 Zašová 36 nebo emailem na
adresy: noviny@zasova.cz a malinakova@zasova.cz.
Telefonní čísla: p. Poruba – 571 620 927, Mgr. Maliňáková – 571 627 826, 724 922 483.
Příspěvky, pokud možno dodávejte na disketě, CD, USB flash disku nebo zasílejte v elektronické
podobě emailem, aby se text nemusel znovu přepisovat. Jsou vítány i fotky v elektronické podobě. Vše
v pořádku vracíme.
Komerční inzerce je zveřejňována pouze v případě, zbývá-li místo. Fakturace je prováděna vždy
po vydávání ZN a faktura zaslána i s číslem novin příslušné firmě (osobě).
Ceník inzerce: celá strana (2 sloupce): 1 350, -Kč, 1 sloupec 675,- Kč, 1/4 sloupce – 337,50 Kč
atd. Sloupec má rozměr 90 x 260 mm.
Zašovské noviny je možné stáhnout v el. podobě na www.zasova.cz

UDÁLOSTI NAŠÍ OBCE V ROCE 2007
Poplatky na rok 2007
Poplatky za svoz odpadu, za příjem kabelové televize a poplatek za psa pro rok 2007 musí být
zaplaceny nejpozději do 20. února t.r. Výše těchto poplatků zůstává stejná, tzn. že poplatek za svoz
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odpadu činí 340,-Kč/ osobu na rok, poplatek za kabelovou televizi činí 100,-Kč./měsíčně a poplatek ze
psa činí 200,- Kč za 1 psa., důchodce platí 100,-Kč za jednoho psa. Pokud by nebyla poplatková
povinnost splněna ve výše uvedeném termínu, Obec Zašová přistoupí k vymáhání dlužné částky.
Nový stavební zákon
1. ledna 2007 nabyl účinnosti zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Od
tohoto data byla obci ukončena přenesená částečná pravomoc stavebního úřadu a nebudou již přijímány
žádné žádosti týkající se ohlášení drobných staveb, stavebních úprav, udržovacích prací apod.
Příslušným správním orgánem k projednávání staveb, mimo stavby v působnosti speciálních
stavebních úřadů, je pouze stavební úřad, tj. Městský úřad Valašské Meziříčí odbor územního
plánování, stavebního řádu a regionálního rozvoje. Veškeré ohlášení, žádosti, návrhy či další podání
musí být učiněny na předepsaných formulářích, které jsou na městském úřadu k dispozici.
Tříkrálové koledování
V sobotu 6. ledna, právě o Slavnosti Zjevení páně (Tří králů) vyrazili do ulic a uliček Zašové i
Veselé, ale i k usedlostem na pasekách, obětaví dobrovolníci – mladí i staří, malí i velcí.
V pondělí 8. ledna dopoledne byly na obecním úřadu za přítomnosti matrikářky paní ing.
Krčmářové otevřeny pokladničky a jejich obsah sečten a zaprotokolován. Celá částka pak byla předána
řediteli Rožnovské Charity, který ji odeslal na konto České katolické Charity.
Výsledky a srovnání s loňským rokem:

Zašová
Veselá
Obec Zašová celkem

rok 2006
59 516,- Kč
19 635,- Kč
79 151,- Kč

rok 2007
58 378,-Kč
18 204,50 Kč
76 582,50 Kč

V porovnání s loňským rokem došlo k mírnému poklesu. I tak všem dárcům patří upřímný dík.
Koledování v naší obci bylo organizováno Farní Charitou Rožnov. Souhrn výsledků všech obcí
touto charitou organizovaných činil 731 896,- Kč. Loni to bylo 654 909-Kč.
Třídění skla
S účinností od ledna 2007 se bude sklo třídit na barevné a na bílé. Barevné sklo se bude třídit do
zelených pytlů, které byly k dispozici doposud, a bílé sklo se bude třídit do bílých pytlů.
Svoz bílého i barevného skla bude prováděn vždy ve stejný den, tzn. v prvním pololetí 2. března
a 11. května. Dále pak podle harmonogramu sběru.
Odběr povrchových vod
Každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu, musí mít pro takovou činnost povolení
příslušného správního orgánu. To vydává vodoprávní úřad Městského úřadu Valašské Meziříčí, odbor
životního prostředí – Ing. Žák tel 571 674 231, paní Kašparová tel. 571 674 204.
Studny, které byly postaveny před 1.1.1955 a stále slouží pro individuální zásobování
domácností pitnou vodou (tzn. K pití, vaření, koupání, splachování WC, zalévání zahrady,...) jsou
považovány za povolené, včetně odběrů podzemních vod, a není třeba žádat o nové povolení.
U studní, které byly postaveny po 1.1.1955 je třeba dokladovat povolení stavby studny včetně
odběru podzemních vod od příslušného vodoprávního úřadu. V případě, že tyto studny byly povoleny
včetně odběru není nutno žádat o nové povolení.
U nepovolených studní a odběru podzemních vod, které byly postaveny po 1.1.1955 je nutno
postupovat podle parag. 129 nového stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) – dodatečné povolení
vodoprávního úřadu. Současně je nutné povolení k odběru podzemních vod dle per. 8 odst.1 písm.b bod
zákona odst. 1 písm. b zákona č.254/2001 Sb., o vodách. Doklady je nutno doložit v rozsahu vyhlášky
č.432/2001 Sb. U hydrogeologického posudku doporučujeme postup dle par. 9 odst. 1 vodního zákona.
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Studny, které byly povoleny po1.1.2002 – povolení jsou nadále platná, odběr dle doby uvedené
v povolení.
Soutěž Zlatý erb
22. března proběhlo ve Zlíně za přítomnosti hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše slavnostní
vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky měst a obcí. Zašová se
svým webem www.zasova.cz obsadila 1. místo v kategorii nejlepší webová stránka obce.
Webové stránky u nás zpracovává a obsluhuje Mgr. Taťána Daňková. Podle výsledku soutěže je
zřejmé, že svoji práci ovládá a umí. Za skvělé umístění ve Zlatém erbu a vzornou reprezentaci naší obce
jí právem patří poděkování.
Odpady
S konáním a svozem nebezpečného a velkoobjemového odpadu bylo zapotřebí požádat občany,
aby svůj odpad sváželi až v danou dobu do vyhrazeného prostoru. Usnadní tak práci sobě i pracovníkům
firmy a nebude se muset zápasit s udržením pořádku na svozovém místě.
Odpady jsou obecně velkým problémem současnosti. Jejich množství narůstá a tak je nutno
vytřiďovat všechen odpad, který se dá znovu zpracovat a využít.
S odpady souvisí také pořádek nebo nepořádek v naší obci. Na něm se podílejí nejvíce děti a je
smutné, že po jejich projdení se centrum naší obce mění v jedno velké smetiště.
Degustace slivovice
V sobotu 21. dubna proběhl v orlovně po celkem vydařeném nultém ročníku 1. ročník Degustace
slivovice, který byl pro zpestření doplněn soutěží „ O nejšmakovnější zašovskou buchtu“. Mezi vzorky
destilátů byla jak pravá slivovice, tak pálenky z hrušek a jablek. Soutěžní vzorky byly vystaveny pouze
pod čísly a každý z hodnotících měl možnost je ochutnat a ohodnotit. Navíc si mohl sám tipnout, který
vzorek by mohl být jeho vlastní.
Aby se hodnotícím chutě nepletly a lépe porovnávaly, zajídali každý vzorek třeba klobásou nebo
koláčem a zapíjeli vodou. I když vzorků se letos sešlo o něco méně než minulý rok, bylo to velice
příjemně strávené odpoledne.
A jak dopadla soutěž samotná? S převahou vyhrála slivovice pana Jaroslava Pospěcha ze
Zašové, 2. místo obsadila slivovice pana Václava Rudolfa z Veselé a na 3. místě se rovněž se slivovicí
umístil Ing. Marek Měsíc ze Zašové. Soutěž „O nejšmakovnější zašovskou buchtu“ vyhrála Paní Žárská
a její vynikající koláčky.
Čarodějnické reje
S trochou nadsázky můžeme říct, že Zašová byla letos poprvé svědkem sletu čarodějnic o tzv.
Filipojakubské noci. Je pravda, že to nebyla ani tak noc, jako spíše odpoledne, což však, myslím, malým
čarodějnicím ani přihlížejícím, nevadilo. Hejno čarodějnic se slétlo k obecnímu úřadu 30. dubna v 5
hodin odpoledne, kde obdrželo od obce povolení k přeletu nad Zašovou. Za doprovodu skvělého
hudebního dua F. Křenka a. J. Pospěcha se pak celý průvod přesunul k orlovně, kde byla zapálena vatra
i s čarodějnicí.
Samozřejmě proběhla i soutěž o nejstrašnější čarodějnici, putovní koště, určené pro miss
čarodějnice, letos obdržela pí. B. Bumbalová. Pro děti byly připraveny pěkné hry, po jejichž splnění
dostaly malou odměnu. Dospělí se mohli občerstvit v Orlovně a u ohně jsme se zahřáli, poseděli
s harmonikou a opékali si špekáčky. Nechyběla ani tombola.
Cyklostezka
Budování tras pro cyklisty je charakteristickým fenoménem doby. Cykloturistika se v posledních
letech stává velmi moderním prvkem v životě lidí. Lze ji jistě doporučovat nejen z hlediska zdravotního,
nad jejím rozmachem se většinou radují i mnozí ekologové.
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Vzniká proto potřeba vytvořit pro uživatele bicyklů vhodné a bezpečné komunikace, které by
vyznavači pedálů využívali. Každý, kdo byť jen jednou absolvoval jízdu na kole po naší „dálnici“, ví, že
jde o zážitek vskutku nazáviděníhodný.
V současné době přes naši obec vede formálně evidovaná cyklotrasa od Jehličné na Rožnov.
Jedná se však opravdu jen o tzv. cyklotrasu. To znamená, že jde o běžnou stávající komunikaci, kterou
lze využívat i pro jízdu na kole. Na rozdíl od této charakteristiky je cyklostezka určena výhradně pro
dopravu na jízdním kole. Cyklista je tak chráněn před ostatními motorizovanými účastníky silničního
provozu. Taková, bezpečnostně a technicky způsobilá cesta, nám zde citelně chybí.
Zájem o cyklostezku zde ze strany budoucích uživatelů máme. Jsou však zde minimálně dva
další důležité faktory, které je nutno vzít v úvahu. Prvním z nich je otázka financování výstavby. Naše
zastupitelstvo je schopno při sestavování a schvalování rozpočtu obce příslušný požadavek zohlednit a
požadovanou částku na výstavbu stezky vyčlenit. Realizaci je ovšem také možno financovat
prostřednictvím některého evropského či státního fondu. Nabízí se zde i myšlenka spolufinancování
z prostředků mikroregionů obcí, které budou stavbou dotčeny.
A tím jsme se dostali k pravděpodobně nejdůležitějšímu bodu otázky budování cyklostezky. Tím
je aktivita, zájem, vzájemná kooperace a vstřícnost všech obcí, které se na projektu mají podílet. Bez
všeobecné shody všech zúčastněných stran by výstavbě jen dílčího úseku v katastru naší obce chyběla
kontinuita a budování by postrádalo základní smysl.
V současné době se otázka cyklostezky mezi oběma městy na regionální úrovni diskutuje.
Zpracování projektové dokumentace je v přípravné fázi, hledají se nejoptimálnější a nejschůdnější
způsoby vedení stezky a její napojení na další, již v současnosti existující či do budoucna plánované
trasy. Bude-li vůle a ochota představitelů obcí opravdová a vytrvalá, věřím, že se jednou po upravené
komunikaci podél Bečvy projedeme.
100. výročí narození Aloise Zátopka
30. června 1907 se narodil zašovský rodák, profesor Alois Zátopek, zakladatel moderní české
geofyziky. Narodil se v rodině chudého kameníka v domě č. 196.
Alois Zátopek zemřel 22. června 1985 a je pochován v rodném kraji na hřbitově v Zašové. Na
domě č. 196 mu byla v roce 1985 odhalena pamětní deska.
Výměna řidičských průkazů
Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor dopravy a silničního hospodářství, opětovně upozorňuje
řidiče – držitele řidičských průkazů vydaných před 31.12.1993, že dle ustanovení zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na podzemních komunikacích, musí být jejich řidičské průkazy vyměněny do konce
roku, tedy do 31.12.2007.
Prodej pozemků
Na každém zasedání zastupitelstva se projednávají majetkoprávní smlouvy, kdy obec prodává,
nebo vykupuje nemovitosti. Z velké většiny se jedná o stavební parcely, případně o zbytkové parcely.
Mezi občany se objevují i názory, že naše obec zbytečně pozemky prodává. Nelíbí se jim, že se k nám
stěhují noví lidé. Paradoxem je, že často s tímto názorem přicházejí ti, kteří se sami před několika lety
přistěhovali. Jistě je věcí názoru, zda je dobré, aby se obec dále rozvíjela a rozrůstala. Jsou i obce, které
lákají nové občany tím, že zainvestovávají i soukromé pozemky. Toho se naše obec snaží vyvarovat.
Kritické hlasy jsou vnímány a dobře se zvažuje i omezení prodeje stavebních pozemků, aby
některé lokality zůstaly i pro další období k dispozici. Co však není možné omezit je vypořádání
vlastnictví k obecním pozemkům, tzv. zbytkovým parcelám, které mají někteří vlastníci rodinných
domků přihrazeny ke svým zahradám a roky tyto pozemky využívají. Postupně je budeme řešit buď
prodejem, nebo uvolněním pozemku.
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Kabelová televize
V červenci byla provedena oprava modulátoru zvuku pro infokanál. Modulátor byl nastaven
v souladu s normou D/K, tím došlo k posunu zvukové normy. U některých televizorů (zvláště starších)
nedojde k přepnutí zvukové normy automaticky, proto je nutné provést toto ručně. To znamená přepnout
zvukovou normu z B/G na D/K v menu ladění televizního přijímače.
Množí se také stížnosti na kvalitu vysílání slovenského programu STV1. Tento program je
bezplatný a je přijímán analogově, tzn. Z pozemského vysílače Javorina. Vzhledem k velmi špatnému (a
stále se zhoršujícímu) signálu již nelze kvalitu obrazu zlepšit. Řešením by bylo pořídit digitální zařízení
a signál přijímat ze satelitu.
Stejně by se dal řešit i problém s častým vypadáváním programu PRIMA, což my neovlivníme,
protože to je chyba převaděče ve Vidči. Rada doporučuje zastupitelstvu investici do digitálního zařízení
znovu projednat a schválit.
Byl nainstalován další program – NOE. Vysílání tohoto kanálu je bezplatné, takže nedojde ke
zvýšení poplatku. Finanční prostředky na instalaci NOE daroval obci Zašová pan Posad, za což mu
patří poděkování.
Staré fotografie
Snad v každé zašovské domácnosti se najdou staré fotografie nebo pohlednice z různých akcí a
příležitostí, konaných v minulosti v naší obci. Kulturní komise při Radě obce se proto obrátila na
občany, aby takové historické fotografie nevyhazovali, ale věnovali je nebo zapůjčili k naskenování do
archivu naší obce pro jejich budoucí využití pro další generace.
Poměrně bohatou sbírku těchto pohlednic či fotografií zanechal po sobě předcházející kronikář p.
F. Pavlica. Jsou řádně uloženy v přílohách ke kronikám. Je také skutečností, že v dřívějších dobách se
fotografovalo velmi málo, a když už, tak více rodiny a osoby než objekty, domy apod. Přesto každá
taková vizitka dřívějších dob je vítána.
Mikroregion Valašskomeziříčsko – Kelečsko
Svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko zahájil zpracování strategického plánu
rozvoje na období let 2008–2016. Plán zpracovává Rozvojová agentura VIA Valašské Meziříčí ve
spolupráci s členskými obcemi mikroregionu, mezi které patří i Zašová. Výsledkem bude tzv.
strategický dokument, který je důležitým podkladem při předkládání žádostí o dotace ze zdrojů
Evropské unie. Měly by z něj vzejít náměty na společné projekty obcí, které bude mikroregion
v nejbližších letech realizovat.
Do tohoto strategického plánování se mohli zapojit všichni občané. Jeho zpracování bude
probíhat do konce října. Během listopadu se konala veřejná zasedání, na kterých se mohla k obsahu
dokumentu vyjádřit veřejnost a vznést své připomínky.
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
V sobotu 22. září proběhl svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Mezi tento odpad
patří: autobaterie, tužkové baterie, televizory, rádia, ledničky, zářivky, jeté oleje, odpadní ředidla,
zatvrzelé barvy, kovové, skleněné a plastové nádoby se zbytkovým obsahem škodlivin, textil znečištěný,
olejové filtry, plechovky od barev, stará lepidla, pryskyřice, zbytky prostředků na ochranu rostlin a
stromů, pneumatiky, koberce, starý nábytek. Pokud se občané chtěli zbavit starých oken, museli sklo
rozbít a odevzdat včas rámy z oken (bez zbytků skla) a sklo v pevných plechovkách nebo krabicích.
Svozové místo bylo jedno společné pro občany Veselé i Zašové a to prostranství před pilou p. M.
Hřivy. Tentokrát nedošlo k žádným organizačním problémům.
Nové jízdní řády
Ve středu 19.9.2007 se konal v 15 hod. v budově MěÚ Vsetín, 1. patro, obřadní síň matriky,
kulatý stůl se zástupci veřejné dopravy, zástupci měst, obcí a veřejnosti k problematice veřejné dopravy
v regionu Vsetínska. Na této akci byla možnost přímo sdělit své požadavky zástupcům veřejných
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dopravců (ČD, ČSAD) na dopravu ve své obci, nabídnout řešení problémů s dopravou v obci a také
sdělit stížnosti na veřejnou dopravu apod.
TV NOE
V srpnu byl v naší kabelové televizi zprovozněn televizní kanál TV NOE. Naladit jej můžeme na
30. kanálu, norma zvuku B/G, stereo, mezi programy Hallmark a ČT4 Sport.
Nové pohlednice obce
Obecní úřad nechal zhotovit 3 druhy nových pohlednic obce – motivy letní, zimní, sportovní.
Pohlednice je možno zakoupit na obecním úřadě u paní Mackové. Cena za kus je 6,-Kč.
Fotosoutěž „Zašová ve fotografii“
Obec Zašová vyhlásila II. ročník fotosoutěze „Zašová ve fotografii“. Do soutěže lze přihlásit
max. 3 fotografie zobrazující život v obci Zašová, krajinu a přilehlé okolí, sportovní, kulturní a
společenské aktivity, kladné i negativní postřehy. Formát fotografie minimálně 10x15 cm. Uzávěrka
soutěže bude 28.2.2008.
Změna kulturní asistentky
Rada schválila novou kulturní asistentku – paní Boženu Čáňovou., která nastoupila od 1.
listopadu na místo sl. J. Maliňákové. Té bylo za dosavadní práci poděkováno a nové pracovnici přejeme,
ať jí práce přináší radost a spokojenost.
Den tance a pohybu
Podzimní den tance a pohybu se konal v nové hale ZŠ v Zašové v sobotu 20.10.2007. Báječně si
zacvičilo 28 pohybuchtivých nadšenkyň všech věkových kategorií – nejmladší cvičence bylo 9 let. Více
či méně náročné krokové variace si nesměle vyzkoušely i menší děti, které přišly se svými maminkami
nebo babičkami a přidal se i dokonce 1 muž.
Pod dohledem a vedením instruktora Toma Vlčka, který přijel až z Prahy, absolvovali účastníci
dva zhruba devadesátiminutové bloky. V prvním, více silově zaměřeném, posilovali a protáhli snad
všechny svaly v těle. Druhý blok byl spíše taneční – středně obtížná, asymetrická choreografie skutečně
napumpovala adrenalin do žil.
Krajská výstava drobného zvířectva
Poslední prodloužený víkend v měsíci září uspořádali zašovští chovatelé krajskou soutěžní
výstavu zlínského kraje, spojenou se soutěží okresů Zlín, Kroměříž a Vsetín. Mimo soutěž se zúčastnili
také slovenští chovatelé z družební organizace v Beluši. Celkem bylo vystaveno 470 králíků, 241
holubů a 88 voliér drůbeže od 137 chovatelů.
Výstava byla dobře připravená. I když počasí zrovna nepřálo, zhlédlo ji 510 návštěvníků.
V neděli se uskutečnilo slavnostní předání pohárů a čestných cen, kterého se zúčastnil i náměstek
hejtmana Zlínského kraje.
Zimní údržba komunikací
Provádění zimní údržby je velmi diskutovanou otázkou, která se objeví ihned s příchodem
prvních sněhových vloček. Opět apelujeme na vzájemnou ohleduplnost občanů k sobě navzájem.
Velkým problémem je parkování motorových vozidel na veřejných komunikacích, které pak následně
ztěžují provádění zimní údržby.
V zimním období hrozí nebezpečí padání sněhu a ledu ze střechy na parkovišti u Obecního úřadu
a podél budovy Pošty. Pokud byla na budově stará, rovná střecha, tento problém jsme nemuseli řešit.
Byly však jiné, závažnější.
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Semafory
V listopadu se dokončila realizace světelných semaforů na přechodu pro chodce od Veselé. Celá
stavba byla rozdělena na část silniční, kterou zajišťovala obec a na část železniční realizovanou
Českými drahami, kde chybí ještě některé nedodělky. Semafory jsou spuštěny do zkušebního provozu,
který bude vyhodnocen v březnu.
Rožnovský fejeton
Stává se již tradicí, že v literární soutěži „Rožnovský fejeton “ se umísťuje na některém
z předních míst naše občanka, Mgr. Dana Gajdová. Tak tomu bylo i letos. Za svých „Sedm životů“
obdržela čestné uznání poroty.

JUBILEA
OBCE

VÝZNAMNÝCH

OSOBNOSTÍ

Z HISTORIE

místních rodáků nebo osobností v naší obci nebo regionu působících
Před 90 lety se ve Vsetíně narodil prof. Zdeněk Kovář, zakladatel čs. školy průmyslového
designu, tj. výtvarného řešení užitých výrobků – strojů, nástrojů, přístrojů i spotřebního zboží. Byl mj. i
autorem návrhu karoserií automobilů Tatra 603 i nákladních T 137 a 138. Navrhnul a realizoval i
několik pomníků a soch. Na Vysoké škole UMPRUM ve Zlíně, kterou založil v r. 1959 a až do r. 1989
řídil, vyškolil celou řadu významných disidentů.
30. ledna oslavil své 65. narozeniny další vsetínský rodák – Zdeněk Hajný, pozoruhodný malíř
abstraktivních obrazů.
8. února jsme si připomenuli 85. výročí narození rožnovského básníka Ladislava Nezdařila. Ten
je snad celému Valašsku znám svou básnickou sbírkou Horní chlapci.
18. února, tj. před 90 lety se v Zašové narodila paní Milada Jaroňová., mistryně Zašovské
krajky, tvůrkyně po celém světě proslavených Zašovských kytiček a držitelka medaile ze Světové
výstavy v Bruselu. Zemřela 14.8.2005 v penzionu pro důchodce v Rožnově p. Rad.
Rovněž už 90let uplynulo 23. února od narození spisovatele Josefa Strnadela, rodáka
z Trojanovic. Jeho sbírky povídek a pohádek např. Rok pod horami, Vyhnal jsem ovečky až na
Javorníček, atd. jsou známy mnoha čtenářům nejen na Valašsku.
11.3.1857, tj. před 150 lety se narodil malíř Adolf Liebscher, mj. autor známého oltářního
obrazu Valašské Madony v kapli na Radhošti.
Před 100 lety – 16.3.1907 se ve Valašském Meziříčí – Krásně narodil architekt Richard F.
Podzemný, který projektoval řadu významných objektů a domů v Praze, Lidicích i Valaš. Meziříčí.
16.3.1817, tj. před 170 lety se v Mladcové narodil významný sběratel valašských a moravských
písní, folklorista a pedagog František Bartoš.
Nelze nevzpomenout již 415. výročí narození celosvětově známého a uznávaného pedagoga a
biskupa Jednoty bratrské – Jana Amose Komenského. – 28.3.1592. Psal i o valašských povstáních za
třicetileté války. O místě jeho narození vedou dodnes spor tři moravská města a obce.
V únorových dnech oslavil životní jubileum náš pan farář – otec Vojtěch Daněk. Dožil se 50 let.
Našemu oslavenci vyprošují farníci pevné zdraví, hojnost božích požehnání, radost v srdci a mír v duši.
Před 100 lety – 27. května 1907 se ve Frenštátě narodil kněz P. Karel Boháč. Jako farář sloužil
v Zašové od.r. 1947 až do svého úmrtí v r. 1971, tj. přes 24 roků.
4. června 1917, tj. před 90 lety se v Zašové narodil Jindřich Janoušek. Vyučil se typografem a
svůj život prožil ve Valašském Meziříčí, kde zanechal významnou stopu svou sběratelskou i publikační
činností. Zemřel 19.5.2006 ve Valašském Meziříčí.
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Další významné jubileum – 100 let od narození našeho slavného rodáka – akademika, profesora
Karlovy univerzity v Praze RNDr. Aloise Zátopka jsme si připomenuli 30. června. O jeho práci
vědecké i pedagogické i o řadě ocenění a vyznamenání jsme spoluobčany již několikrát informovali
prostřednictvím ZN.
8. května jsme vzpomněli již 30. výročí nenadálé smrti našeho občana, malíře a skladatele
lidových písniček Jana Polácha. Jeho skladby, instrumentované několika dalšími umělci – např.
Ladislavem Kozderkou, byly hrány brněnskými i ostravskými orchestry v rozhlase i televizi.
11. května 1972, tj. před 35 lety zemřel básník a spisovatel, v době války zašovský občan – J. O.
Bor – Josef Kresta. Sbírkou básní „Zašovské pomněnky“ oslavil i naši obec. Pocházel z Příbora a
zemřel ve Vítkově, kde je i pochován. Naši občané si mohou nově vydanou sbírku básní „Zašovské
pomněnky“ stále zakoupit na Obecním úřadě.
Před 100 lety se 11.8.1907 narodil ve Vidči spisovatel Metoděj Karel Bystřický, vl.jm. Drda.
Působil jako katolický kněz a psal příběhy ze svého rodiště a Valašska. Zemřel v Zašové 18.3.1975.
Před 125 lety se 27.8.1882 v Kelči narodil hudební skladatel Jaroslav Křička. Komponoval
hudbu k filmům, dětskou operu Ogaři, Zpěvohru České jesličky, řadu sborů a písní.
Před 150 lety se v Zašové narodil profesor František Čáň. Působil na řadě gymnázií na Moravě
i v Čechách, také na VUT v Brně. Šířil národní uvědomění a spolupracoval s Rudolfem Schlattauerem
při založení gobelínové dílny v Zašové v r. 1898, později přeložené do Valaš. Meziříčí.
13.9.1932, tj. před 75 lety se narodil Radoslav Brzobohatý, známý a oblíbený herec v řadě
divadel, filmů a televizních inscenací. Studoval ve Valašském Meziříčí a na DAMU v Praze.
19. září by měl oslavit své 85. narozeniny nejslavnější atlet a sportovec ČR Emil Zátopek.
Získal 4 zlaté a 1 stříbrnou olympijskou medaili, překonal 61 československých a 18 světových rekordů.
V Zašové měl domovské právo, získané narozením po otci, zašovském rodáku, který se v době kolem 1.
světové války přestěhoval do Kopřivnice. Emil Zátopek zemřel 21.11.2000 v Praze a pohřben je na
Valašském Slavíně v Rožnově p.Rad.
12. července uplynulo 75 let od letecké havárie, při které zahynul jeden z největších čs.
podnikatelů – Tomáš Baťa. Založil u nás obuvnický průmysl s řadou poboček i na Slovensku a
v mnoha zahraničních zemích.
Před 15 lety – 4.8.1992 zemřel ve věku 93 let pražský arcibiskup František kardinál Tomášek. Jako
kněz působil v Kelči, v r. 1949 se stal biskupem, v letech 1951–54 byl vězněn komunisty, v r. 1977 byl
jmenován kardinálem a arcibiskupem pražským. Byl významnou a inspirující osobností katolického
života i odporu proti komunistické totalitě v úsilí o svobodu myšlení a náboženského vyznání.
22. listopadu 2007 to bylo již 20 let, co občany Veselé překvapila smutná zpráva, že byl na
věčnost povolán jejich duchovní správce p. Alfréd Pchálek, který ve Veselé působil mnoho let.
Před 80 lety - 20.10.1927 se narodil předseda JZD a člen MNV Zašová – pan Alois Maliňák.
Vystudoval hospodářskou školu v Rožnově a převzal statek po rodičích. Hospodařil úspěšně, ale v r.
1957 byl přinucen převzít funkci předsedy právě založeného JZD. To dovedl svou odborností,
rozhledem i charakterním přístupem k lidem kolem sebe k rozkvětu a přednímu místu v okrese. Vedl si
dobře i po připojení družstev z okolních obcí a proto mohl v r. 1987 spokojeně nastoupit na důchod.
Zemřel 3.2.1999.
11.11.1937 se narodila ve Zlíně Alena Valová – zpěvačka, skladatelka a textařka. Základy
hudebního vzdělání pochytila v hodinách zpěvu na ZŠ, jako členka dětského pěveckého sboru a
v rodině. Je stálým hostem ostravské televize i rozhlasu. Spolupracovala s Ostravankou, Ostravskou
desítkou, Landekem, Vítkovákem i cimbálovkou Technik a Lučina. Vystupuje často i v zahraničí.
Pořádá koncerty s J. Navrátilem, Polajkou, Javořinou aj. 15 let zpívala při akcích SPOZ v různých
městech i obcích.
Mgr. Jitřenka Svobodová (Minarčíková) – novinářka a dokumentaristka , která se narodila
4.12.1932. Vystudovala gymnázium a Filosofickou fakultu KU – obor archivnictví. Působila v ČTK
v Praze jako redaktorka – dokumentaristka. Od své matky – B. Ruskové se naučila háčkovat zašovské
kytičky a začala spolupracovat s Ústředím lidové umělecké výroby v Praze. Získala titul mistryně lidové
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umělecké výroby. Uspořádala několik výstav a vyučuje háčkování v Pražském vzdělávacím spolku
uměleckých řemesel. Žije v Praze.
Před 145 lety – 7.12.1862 se v Rožnově narodil Čeněk Kramoliš. Studoval Gymnázium ve
Valašském Meziříčí a Učitelský ústav v Příboře. Jako učitel působil na mnoha místech Moravy. Později
jako ředitel školy a školský inspektor v Hranicích. Zemřel 16.6.1949 v Brně a je pohřben na Valašském
slavíně ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově p. Rad. Psal beletrii, odborné studie vlastivědné,
národopisné i pedagogické. Náměty čerpal z rodného kraje a příběhy jeho knih jsou prosté a
jednoduché.
Před 130 lety – 27.12.1877 se narodil český malíř, grafik a ilustrátor Adolf Kašpar. Navázal na
dílo Mikoláše Alše. Ilustroval Babičku B. Němcové, Bartošovu Kytici i historické romány A.Jiráska (
Filosovskou historii, F.L.Věka, Temno, U nás).
Je zapotřebí všimnout si také jubileí některých úmrtí. 27.9. uplynulo 10 let od události, kdy nás
opustil náš rodák a bývalý starosta p. Josef Kočíb. V této funkci působil od března 1977 do r. 1988.
Pracoval na zvelebování obce a ve prospěch nás všech. Dnes se mnoho věcí jeví jako samozřejmost a
součást dnešního života. Ale posoudit to odpovědně mohou jen ti, kteří se na veřejném dění spolu s ním
podíleli. Vybudoval nový rozhlas v obci, dostavěla se smuteční obřadní síň, přestavělo se nové kino a
tělocvična, zvelebily se tenisové kurty, šatny i klubovny. Zahájily se stavby obecního vodovodu a
kanalizace, plynofikace, čistička odpadních vod. Postavila se nová Mateřská škola, dům pro učitele s 5
bytovými jednotkami, horní prodejna Jednoty. Rekonstruovala se budova Zdravotního střediska, most
na dolním konci obce, provozovna MH. Založila se skládka domovních odpadků, zbudovaly se
vodojemy pro místní vodovod. Byl také oporou spolků, ve kterých aktivně působil (ČSCH, tenis aj.)
Před 45 lety zemřel – 22.11.1962 ve Frenštátě p.Rad. akademický malíř a sochař – Jan Knebl ve
věku 96 let. Od mládí projevoval mimořádné nadání. Vystudoval (1883 – 87) Odbornou školu pro
umělecký průmysl ve Valašském Meziříčí, (1888-90), Uměleckoprůmyslovou školu ve Vídni a v letech
1891 –93 Akademii výtvarných umění v Budapešti. Přesto se vrátil na Valašsko – do Frenštátu p. Rad.,
kde nepřetržitě pracoval po celý život. Výjimkou byly 2 cesty po Evropě v r. 1984 a 1985. Ve svých
dílech zobrazoval skutečný život v denní práci i odpočinku. V sochařské tvorbě se věnoval hlavně
drobné plastice, ale též několika pracím pomníkovým.
Před 60 lety zemřel uznávaný tvůrce mnoha rázovitých staveb patřících neodmyslitelně do
valašské krajiny – architekt Dušan Jurkovič. Pocházel z Turé Lúky u Myjavy ( nar. r. 1868).
Vystudoval ve Vídni, praktikoval v Turč. Sv. Martině, byl asistentem stavitele Urbánka ve Vsetíně.
Z jeho děl uvádím: valašská dědina na Národopisné všeslovanské výstavě v raze r. 1895, útulny
Maměnka a Libušín na Pustevnách, unikátní Křížová cesta na sv. Hostýně, Jurkovičův léčebný dům,
budova Jestřábí, Vovoléčebný ústav a Slovácká búda v Luhačovicích a mnoho dalších.
Zvláštní pozornost zasluhují 2 osoby, od jejichž narození uplynulo letos 100 let. Pro budoucí
generace si dovolím zaznamenat jejich podrobné životopisy. Snad budou někomu vzorem i životním
příkladem.
Před 100 lety se narodil zašovský farář – P. Karel Boháč
Dnes si už jen starší zašovští občané vzpomínají na velmi oblíbeného faráře P. Karla Boháče,
který v naší farnosti působil v letech 1947 - 1971.
Narodil se ve Frenštátě p. Rad. 27. května 1907. Studoval gymnázium nejprve na Velehradě, pak
v Praze a bohosloveckou fakultu v Olomouci, kterou dokončil v r. 1932. Po vysvěcení nastoupil na
místo kaplana v Osvětimanech a působil tam po celou válku. Tamní občané si jej oblíbili pro jeho
poctivost a opravdovost natolik, že jej po válce zvolili i prvním předsedou MNV.
Na místo faráře v Zašové byl instalován 2.3.1947 a přes počáteční rozpaky a nesouhlas
některých farníků, získal si zde u většiny lidí mladých i starších důvěru a úctu svým neokázalým
neformálním vystupováním, laskavostí a srdečností jak v kostele, tak i v obci. Přes řadu potíží i
problémů v důsledku tvrdého totalitního útlaku kněží i věřících - zvláště v padesátých letech – docílil
svým rozvážným a, klidným a diplomatickým přístupem respekt i u představitelů obce.
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Jeho zásluhou byly do kostela pořízeny nové lavice a zpovědnice, sbírkami občanů pořízeny v r.
1957 do věže kostela 4 nové zvony za ty 3 původní, které byly okupanty v průběhu války zkonfiskovány
a nevráceny. Zajistil též spolupráci s prof. Malivou z Akademie umění v Praze odborný výzkum a
následnou restauraci milostného obrazu P. Marie Zašovské a pak umístění tohoto vzácného gotického
obrazu do rámu na hlavní oltář našeho poutního kostela. Zahájil i uskutečnění odborného průzkumu
základů i geologického podloží našeho kostela, když se projevilo postupující praskání klenby. Zajistil i
rekonstrukci kostela, nátěry střech a řadu dalších nezbytných oprav v kostele i budově fary.
Když 15.6.1971 náhle zemřel, litovali jeho odchodu nejen farníci, ale i ostatní občané Zašové.
Jeho pohřeb, uskutečněný v obci za veliké účasti farníků z místa a okolí, kněží a mládeže, vykonal
kapitulní vikář z Olomouce, pozdější biskup prof. Josef Vrána. Mnoho farníků se zúčastnilo i
následného pohřbu do rodinné hrobky na frenštátském hřbitově.
P. Karel Boháč se svou prací i duchovním působením v naší obci zapsal a zařadil mezi ty místní
faráře a správce farnosti, kteří zde zanechali nesmazatelnou stopu a vzpomínku jak u farníků, tak i u
ostatních občanů.
100. výročí narození Aloise Zátopka
30. června 1907 se narodil zašovský rodák, profesor Alois Zátopek, zakladatel moderní české
geofyziky. Narodil se v rodině chudého kameníka v domě č.p. 196. Záliba „ke kamení“ ho provázela
celým životem. Byl nejstarším ze 6 dětí a spolužáci ze základní školy i gymnázia ve Valašském Meziříčí
často vzpomínají na jeho dobrou paměť a vynikající studijní výsledky.
Po maturitě na valašskomeziříčském gymnáziu v r. 1927 se zapsal ke studiu fyziky na
Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pražskou alma mater navštěvoval v letech 1927 až
1932, kdy svá vysokoškolská studia ukončil s vyznamenáním a ještě téhož roku obhájil doktorskou
disertační práci na téma „Energetické vztahy ve dvou indukčně spojených oscilačních obvodech.“
Po ukončení vysokoškolských studií nastoupil na místo seismologa do geofyzikálního ústavu,
kde byl od r. 1935 pověřen vedením celé československé seismické služby. Po válce začal přednášet na
Univerzitě Karlově a věnoval se budování nově vznikajícího Geofyzikálního ústavu ČSAV v Praze.
Pomáhal i se zakládáním Ústavu užité geofyziky v Brně. V r. 1946 se habilitoval na Karlově univerzitě
v oboru geofyziky, v r. 1947 byl jmenován docentem a v r. 1952 profesorem.
Vědeckou kariéru pana profesora Zátopka provázelo nejprve jmenování členem korespondentem
(1953), posléze akademikem ČSAV (1968). Dnes bychom měli zvláště ocenit, že všech těchto
významných „postů“ dosáhl jako nestraník, což bylo v té době značně neobvyklé a ž výjimečné. Z místa
vedoucího katedry geofyziky pan profesor odešel v r. 1972, ale na katedře pracoval až do své smrti.
Od r. 1948 do r. 1964 byl vědeckým sekretářem Národní komise pro geofyziku a geodezii a
v letech 1965 až 1970 pak jejím prezidentem. V r. 1969 byl zvolen víceprezidentem Evropské
seismologické komise a v letech 1962 až 1966 jejím prezidentem. Za svoji vědeckou práci v oboru
seismicity Československa dostal v r. 1957 Státní cenu a v r. 1967 Řád práce. Četná ocenění, která byla
odezvou jeho mezinárodního věhlasu a pomoci, pan profesor dostal i v zahraničí. Připomeňme „Medaili
města Skopje“, „Eulerovu medaili AV SSSR“, „Medaili KAPG“, „Zlatou plaketu Univerzity Karlovy“,
„Zlatou medaili ČSAV“, „Koperníkovu medaili“, „Medaili komise akademií pro planetární geofyziku“ a
„Medaili československé meteorologické společnosti“. V roce 1993 dostal in memoriam cenu
Akademire věd. Byl čestným členem Maďarské geofyzikální společnosti a německé Akademie
Leopoldina.
Pan profesor Zátopek velmi často pracoval i v zahraničí. Jako zakladatel „pražské seismické
školy“ i jako autor „pražské magnitudové formule“ byl zván na různé krátkodobé i dlouhodobé pobyty.
Často je vzpomínáno jeho působení v Makedonii po silném zemětřesení ve Skopji a pobyty v Turecku.
Na těchto expedicích se věnoval výzkumům následků katastrofálních zemětřesení a nemalou zásluhu má
na rozvoji staveb, které následkům zemětřesení odolávají.
Nejvíce překvapující je, že člověk z malého státu v relativně stabilním území byl pozván jako
uznávaný expert do Japonska. Pro Japonce muselo být šokující, že člověk se jménem Zátopek byl nejen
vynikajícím atletem, ale že člověk stejného jména jim přijíždí pomáhat v obtížném boji proti následkům
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zemětřesení. Jestli se dověděli. Že to byli bratranci s kořeny v české Zašové, to ovšem nevíme.
V Japonsku působil jako expert UNESKO ve funkci hlavního poradce Mezinárodního ústavu pro
seismologii a zemětřesné inženýrství. Působil také na jednáních o seismické detekci a identifikaci
jaderných explozí v Ženevě, kde byl členem tzv. východní delegace.
Pan profesor hovořil osmi jazyky a jeho velkou celoživotní láskou byla hudba. Byl členem
smyčcového kvarteta, které působilo při Matematickofyzikální fakultě UK. Během svého
pedagogického působení vychoval více než stovku svých následovníků. Ti všichni si ho vážili a váží
nejen pro proto, co je naučil a pro to, že mnohé z nich uvedl do světové špičky seismologů, ale pro jeho
morální vlastnosti. Zašovjané vzpomínají na jeho návštěvy v rodném kraji, kdy navštěvoval místní
přátele a často byl při těchto návštěvách viděn v místním lomu, jak se „laská“ se zdejšími kameny.
Během své profesní kariéry publikoval více než 220 vědeckých publikací. Jednalo se o učební
texty pro posluchače vysokých škol a články o seismologii, stavbě zemského nitra, tektonofyzice a
syntézách geologických a geofyzikálních poznatků.
Doc. RNDr. Pavel Bláha, DrSc. vzpomíná na osobní setkání s panem profesorem. Ač nepatřil
mezi jeho žáky, setkával se s ním na různých konferencích a na doprovodných exkurzích. Dny s ním
strávené rozhodně patřily k tomu nejlepšímu a nejzajímavějšímu, co kdy na těchto konferencích zažil.
To, co mnozí z geofyziků pokládali za suchou a nezáživnou teorii, o tom dokázal vyprávět se zápalem a
s napínavostí pisatele detektivek. Podobně velmi zajímavé bylo jeho vyprávění o zahraničních pobytech
a o geologických postřezích místní krajiny.
Alois Zátopek zemřel 22. června 1985 a je pochován v rodném kraji na hřbitově v Zašové. Na
domě č.p.196 mu byla v r. 1985 odhalena pamětní deska.

POČASÍ V ROCE 2007
Bylo úměrné naší zeměpisné poloze. Nějakých neobvyklých událostí letos nebylo. Zima byla
poměrně mírná, teplá a s malým množstvím sněhu. Jaro nastoupilo v obvyklou dobu, a jak to již
v posledních letech bývá, skočilo svými teplotami zrovna do léta.
Letní měsíce se vyznačovaly častým proměnlivým počasím. Výše teplot byla kolísavá, také
srážek bylo dosti, ale ke zvodnění toků nedošlo.
Podzim byl vyvrcholením „ babího léta“ a trval poněkud dlouho. Takže se mohlo v pohodě
stihnout všechno, co se nestačilo v průběhu roku.

85

OBSAH:
ÚVOD ............................................................................................................................................. 2
Hlavní události v našem regionu .................................................................................................. 2
Nezaměstnanost v okrese v 1. čtvrtletí 2007 ................................................................................. 14
Vývoj trestné činnosti v Zašové ..................................................................................................... 15
Stav obyvatelstva v obci Zašová ................................................................................................... 16
Stav obyvatelstva obce v průběhu roku: .................................................................................... 16
Narozené děti: ........................................................................................................................... 16
Zemřelí občané: ........................................................................................................................ 16
Svatby a jubilejní svatby ............................................................................................................ 18
Staří občané: ............................................................................................................................. 19
Vítání dětí ..................................................................................................................................... 20
Srazy jubilantů .............................................................................................................................. 21
Ze schůzí Rady a zasedání Zastupitelstva obce v r. 2007............................................................. 24
Docházka členů zastupitelstva na zasedání .................................................................................. 33
Finanční rozpočet obce na rok 2007 ............................................................................................. 34
Finanční příspěvky na činnost místním organizacím ..................................................................... 35
Investiční výstavba v obci v roce 2007 .......................................................................................... 36
Hospodaření v lesích obce zašová ............................................................................................... 37
O činnosti a výsledcích některých místních podniků ..................................................................... 38
Valašské zemědělské a obchodní družstvo Zašová – VZOD ..................................................... 38
Cobbler s r. o., Zašová Luhy 633 ............................................................................................... 40
Sdružení podnikatelů Mézl a Janíček, Zašová ........................................................................... 41
Politické strany v naší obci ............................................................................................................ 42
Křesťanská demokratická unie – československá strana lidová ................................................ 42
Místní spolky, organizace a sdružení ............................................................................................ 42
Sbor dobrovolných hasičů ......................................................................................................... 42
Fotbal Zašová ........................................................................................................................... 45
TJ Sokol – oddíl šachy .............................................................................................................. 46
Volejbal – ženy .......................................................................................................................... 47
TENIS KLUB Zašová ................................................................................................................. 47
Jednota Orel Zašová ................................................................................................................. 49
Kynologický klub Zašová ........................................................................................................... 53
Myslivecké sdružení Sovinec..................................................................................................... 57
Místní skupina českého rybářského svazu v Zašové ................................................................. 57
Český svaz včelařů, o.s. – ZO Střítež nad Bečvou .................................................................... 58
Motocross club Zašová.............................................................................................................. 59
Horolezecký klub Zašová .......................................................................................................... 59
Taneční skupina Mimo .............................................................................................................. 59
Zašovský chrámový sbor ........................................................................................................... 60
Klub důchodců Zašová .............................................................................................................. 61
Relaxační centrum SALZA ........................................................................................................ 62
Valašský krúžek – senioři .......................................................................................................... 62
Přehled kulturních, společenských, zábavních a jiných akcí v r. 2007 v Zašové ........................... 63
Z činnosti místních institucí ........................................................................................................... 65
Základní škola ........................................................................................................................... 65
Mateřská škola Zašová a Veselá ............................................................................................... 71
Obecní knihovna Zašová ........................................................................................................... 72
Dětský domov Zašová ............................................................................................................... 72
Zašovská farnost ....................................................................................................................... 73
Zašovské noviny........................................................................................................................ 74
Události naší obce v roce 2007 ..................................................................................................... 74
Jubilea významných osobností z historie obce.............................................................................. 80
Počasí v roce 2007 ....................................................................................................................... 84

86

Zápis do kroniky obce Zašová za rok 2007 sestavila a zapsala:
Anna Porubová, kronikářka obce ------------------------------------

Zápis projednalo a schválilo Zastupitelstvo obce Zašová
dne--------------------------------------------------------------------------

Potvrzuje:
Ing.Anna Mikošková
starostka obce Zašová-----------------------------------------------

