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Odpoledne v obc¡ patř¡lo dětem

V

neděli 18. ledna se
v sále obecního úřadu v Zahnašovicích
konal dětský maškarní
karneval. Sešlo se zde
spoustu malých kovbojů,
víl, princezen, pirátů a dalších zajímavých bytostí.
Pro děti bylo přichystáno
mnoho soutěží a her. Karnevalový rej plný tance byl
ukončen tombolou a každé z dětí bylo odměněno
drobným dárkem.

Historický úspěch hasičů v Zahnašovicích?
To co se všechno stalo v roce 2014 u hasičů v Zahnašovicích se už asi nikdy opakovat nebude.
SDH Zahnašovice nasadilo pro letošní soutěžní sezonu opět tým holek i kluků. Velkou změnu však znamenalo to, že se kluci přihlásili rovnou do třech ligových
soutěží a všechny nakonec vyhráli a stali se tak mistry
Podhostýnské hasičské ligy, Velké ceny Moravské hasičské jednoty okresu Přerov a také mistry Zlínské ligy
v požárním sportu. Holky se mohly přihlásit pouze do
dvou lig, aby se stíhaly jednotlivé přejezdy ze závodů
na závod, jelikož se v jeden den konaly klidně i všechny
tři ligy naráz. Holky se nakonec staly mistry Zlínské ligy
a vícemistry Podhostýnské hasičské ligy. Za jeden rok
tedy SDH Zahnašovice získalo z 5ti možných titulů rovnou
4 a k tomu jedno krásné druhé místo. Tomu všemu však
předcházela obrovská dřina. Když většina týmů v loňském
roce končila sezonu a závodníci se chystali k odpočinku,
tak pro oba týmy začínala těžká dřina a příprava na další
rok. Ta obnášela pravidelné návštěvy v posilovně, klidně
i třikrát týdně. Týmy si pronajaly dokonce tělocvičnu v obci
Žeranovice, kde se scházely jednou týdně a dále chodily
také pravidelně běhat, ať už po okolí nebo na ovál do
Hulína. Sezona 2014 je již za námi a obě družstva dohromady odběhala rovných 100 soutěžních pokusů a získala
v nich 88 pohárů. Za těmito výsledky stojí obrovské úsilí
jednotlivých soutěžících, ale také hlavně podpora jejich
nejbližších. Těchto výsledků by hasiči také určitě nedosáhli
bez vydatné podpory sponzorů. Obrovské poděkování si
zaslouží hlavní sponzor společnost Doubrava s.r.o. Zahnašovice zastoupená panem Ing. Lužou, Autodoprava
Malošík, Autodoprava Vaňhara, Stolařství Molek, Koltico

s.r.o., SHR Janalík, Ing. Plk. Jan Dvořák a v neposlední
řadě naše Obec Zahnašovice. Kromě obrovského úsilí,
které tento sport vyžaduje jsou nutné k dosažení dobrých
výsledků i nemalé finanční prostředky. Při tom všem
jednotliví členové stíhali kromě treninků také nejrůznější
brigády, pořádali kulturní akce, školili se, účastnili se zásahů a cvičení v okolí obce a pomáhali všude tam, kde
to bylo potřeba. Kromě získaných 4 mistrovských titulů
dokázali naši hasiči reprezentovat také na prestižních závodech. Holky vyhrály pohár Hejtmana ZLK a také největší
soutěž v celé České republice a na Slovensku ,,Lenin“.
Kluci vyhráli Mikulášskou soutěž ve Vrběticích, vstanuli
na stupních vítězů proti profesionálním hasičům o pohár
ředitelky HZS ZLK v Uherském Brodě atd. Je začátek
roku a členové soutěžních družstev již pravidelně a pilně
trenují v místním fitku a běhají po celém okolí. Pokud se
podaří zajistit potřebné finance pro pronájem prostor, tak
od měsíce ledna naše obě družstva začínají s přípravou
v tělocvičně v obci Žeranovice. Pro sezonu 2015 nás čekají
menší změny v družstvu žen a rádi mezi sebou přivítáme
nové tváře. Dalším velkým úspěchem našeho SDH je
opětovné pořádání závodu PHL u nás v Obci.

Termíny akcí:
Výroční valná hromada SDH Zahnašovice 24. 1. 2015
Ples SDH Zahnašovice - sál obecního úřadu 7. 2. 2015
Vodění medvěda 14. 2. 2015
Závod o pohár Starosty obce Zahnašovice 1. 8. 2015

Podzim, doba honů
Barevný podzim se přehoupnul do zimního hávu.
Skončila doba honů na drobnou pernatou a srstnatou
zvěř. Už to není, jak bývávalo. Díky změnám rázu krajiny
a způsobu hospodaření bažant obecný a zajíc polní začíná
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být v našich honitbách velkou vzácností. I přes veškeré
snahy našich myslivců vypouštět bažanta obecného
z polodivokých chovů do volné přírody jeho populační zvýšení nepřichází. Zvýšený výskyt lišky obecné a ostatních
přirozených predátorů, málo vhodných území s danou krytinou a skladbou rostlin tomu také nepomáhá. Během roku
2014 bylo v honitbě MS Doubrava Zahnašovice utlumeno
celkem 28 ks lišek obecných. I přes tento vysoký výskyt
predátorů na našem území je situace s drobnou zvěří za
daných podmínek celkem dobrá. V letošním roce jsme po
několika letech omezili lov zajíce polního v oblasti bývalého
letiště, abychom zajistili jeho vyšší populační obnovu. O to
více nás těší nárůst jeho výskytu v lokalitě Doubravy. Na
hlavním honu v této lokalitě dne 22. 11. 2014 bylo sloveno
celkem 125 ks bažanta obecného z polodivokého chovu.
O tento chov se celý rok starají naši členové. Na konečném
výřadu bylo také 8 ks zaječí zvěře.
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Druhý hon dne 20. 12. 2014 byl organizován v komornějším duchu hlavně pro naše členy, ale zejména pro
příznivce myslivosti z řad honců. Předvánoční atmosféra
a krásné počasí určitě zanechaly na účastnících příjemné
zážitky ze stráveného dne v prostorách průmyslové zóny,

kde hon probíhal. Ulovená zvěř bažantí (17 ks) a zaječí
(5 ks) byla věnována pro naše honce formou tomboly při
poslední leči.
Za jejich přízeň jim patří od MS Doubrava Zahnašovice
upřímný dík.

Zvěř v zimě
I přes úbytek sněhové pokrývky v posledních letech
a tím pádem i lepších potravních podmínek pro spárkatou
zvěř, zejména srnce obecného, musí naši členové tuto
zvěř pravidelně v zimním období přikrmovat. K tomuto
účelu slouží vybudovaná krmná zařízení po celé rozloze
honitby. A není toho vůbec málo. Jedná se o mnoho
a mnoho stovek kilogramů vhodné krmné směsi, kterou
musíme pravidelně po celou zimu doplňovat. Rádi bychom

poděkovali za velkou podporu v této oblasti zemědělskému družstvu Doubrava spol. s r.o. Zahnašovice. Odměnou nám všem jsou krásné pohledy na tlupy srnčí zvěře
v naší krajině, které mohou někdy čítat až 200 ks jedinců.
Z dlouhodobého hlediska je naše snaha odměněna mnoha
medailovými oceněními trofejí z naší honitby při oblastních hodnotitelských přehlídkách. To jednoznačně svědčí
o výborné kvalitě a kondici srnčí zvěře v naší honitbě.

Činnost fotbalového oddílu SK Slavoj Zahnašovice v uplynulém roce
V minulém roce proběhly velké změny ve fotbalovém
oddílu. Jak po stránce právní, tak i v renovaci budovy. Bylo
potřeba udělat změnu ve stanovách klubu. Na obchodním
soudu v Brně jsme po dvouměsíčním úsilí získali nové
stanovy, které odpovídají novému občanskému zákoníku, a proto jsme si zařídili nový účet. Dále pak začala
rekonstrukce budovy, na kterou uvolnil obecní
úřad finanční prostředky. Firmy se podílely na
opravě elektrického zařízení a rozvodů vody.
Kvůli úspoře prostředků jsme si úpravné práce
dělali sami. Tím bych chtěl vyzdvihnout a dále
i poděkovat panu L. Mičolovi, panu R. Adámkovi, panu S. Kopčilovi a panu R. Javorovi, kteří
se nejvíce podíleli na opravách. Na sportovním
poli se nám nedařilo podle představ. Některé
zápasy byly vítězné, ale nebylo jich mnoho,
přesto si myslíme, že jsme diváky pobavili.
Problémy nebyly jen v síle soupeřů, ale i v nedostatku hráčů. Proto naše postavení v tabulce
bylo neuspokojivé. V letošní sezoně se budeme
snažit o lepší hru i lepší výsledky a tím pádem
doufáme v lepší umístění v tabulce. V tomto

roce připravujeme velkou oslavu spojenou s 80-ti letým
výročím založení fotbalu v Zahnašovicích, upřesnění se
dozvíte později.
Tajemník SK Slavoj Zahnašovice
Roman Adámek

SK SlavoJ Zahnašov¡ce, červen 2014
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Vánoční jarmark
V sobotu 29. l¡stopadu se v prostorách
obecního úřadu v Zahnašov¡cích
uskutečn¡l vánoční Jarmark.
Návštěvníci jarmarku měli možnost si zakoupit různé
vánoční zboží, adventní věnce či občerstvit se punčem
a cukrovím. Pro děti byl připraven dětský koutek, kde si
mohly vytvořit vánoční přáníčko nebo drobnou vánoční
ozdobu. Všechny zúčastněné děti byly obdarovány balíčkem sladkostí a ovoce. V podvečer byl na návsi rozsvícen
vánoční strom.
Příjemnou vánoční atmosféru dotvářely melodie vánočních koled.
Barevné foto na poslední straně >>>

Kulturní výbor Zahnašovice
vyhlašuje fotosoutěž
„OBEC VAŠIM FOTOAPARÁTEM“
- soutěž bude probíhat do konce listopadu roku 2015
- označené fotografie zasílejte emailem na adresu
jakub.bucnak@seznam.cz
- nejhezčí a nejzajímavější fotografie budou
průběžně zveřejňovány na webových stránkách
obce a ve Zpravodaji obce Zahnašovice
- vybrané fotografie budou použity na sestavení
kalendáře obce Zahnašovice pro rok 2016

TĚŠÍME SE NA VAŠE ZAJÍMAVÉ
FOTOGRAFICKÉ PŘÍSPĚVKY!!!

Obnova a revitalizace rybníku před dokončením
Funkční obecní rybník se zdál některým lidem v Zahnašovicích ještě před pár měsíci pouhou fikcí. V současné době nabývá skutečných rozměrů a jeho revitalizace
vchází do poslední fáze. Vítěz výběrového řízení a dodavatel stavby firma Rovina, a.s. Hulín odvedla dobrou práci
a ukončení stavby stihla v dohodnutém termínu. Při kontrolním dni 18. 12. 2014 byly zaznamenány ještě drobné
nedostatky, na které má dodavatel lhůtu do konce ledna
pro jejich odstranění. Nicméně stavba byla bez zásadních
připomínek představiteli obce převzata. Následně bude
požádán stavební úřad o kolaudační řízení, které by mohlo
být ukončeno začátkem března. Teprve po tomto termínu
se může začít s napouštěním rybníka. S tímto krokem
budou následovat další činnosti spojené s úpravou vody,
aby byla vhodná pro výsadbu ryb a splňovala všechny
parametry pro zdárný chov. Rybářský spolek Zahnašovice má v plánu během měsíce března a dubna vykonat
mnoho brigádnických hodin na konečné úpravě terénu

u břehů rybníka a výsadbě travního porostu. Dále bychom
rádi vysadili vhodné stromy a keře. Taktéž bychom chtěli
vyrobit a instalovat několik laviček pro posezení u rybníka.
Členové Rybářského spolku Zahnašovice si jsou
dobře vědomi výšky finančních prostředků, které obnova
rybníka stála. Celková částka 1,2 miliónu Kč není malá.
I přesto, že 70 % bylo zajištěno díky dotačním fondům,
zbývajících 30 % bylo použito z rozpočtu obce. Právě proto
jsme požádali prostřednictvím starosty naše zastupitele,
aby nám tento krásný rybník svěřili do pronájmu.
Věříme, že se tak stane a my budeme moci všechny obyvatele pozvat v měsíci květnu na jeho slavnostní
otevření a předání k užívání. Hlavně bychom se ale chtěli
stát dobrými správci a hospodáři na svěřeném majetku
a vytvořit příjemné prostředí pro návštěvu spoluobčanů
této naší krásné krajiny.

Rybník před rev¡tal¡zací…

Rybník po rev¡tal¡zac¡…
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Rybářský spolek Zahnašovice
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Omalovánky pro nejmenší

Dětské sudoku

Jak na to?

Doplň do rámečků číslice od 1 do 4 tak, aby se ve sloupcích ani v řádcích neopakovaly a aby v malých čtvercích
byly taky vždy jen jednou.

Zkus vytvořit vlastní obrázkové SUDOKU. Vyber si místo
číslic obrázky (např. místo jedničky kolečko, místo dvojky
srdíčko, místo trojky trojúhelník, místo čtyřky domeček)
a doplň je na stejná místa jako v SUDOKU vlevo. Dej pak
hlavolam vyluštit kamarádovi nebo rodičům.
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FOTO Z AKCÍ

Setkání důchodců

Vánoční ȷarmark

Maškarní karneval

Tříkrálová sbírka

PLÁNOVANÉ AKCE
7. února
Hasičský ples

28. února
Košt domácích pálenek

6. března
Ponocování s knížkou

Se svými připomínkami nebo příspěvky se můžete i Vy zapojit do přípravy tohoto občasníku. Kontakt Z. Bucňáková,
mobil: 737 923 232, e-mail: zdenka.bucnakova@seznam.cz. Objednání sálu OÚ na rodinné oslavy a společenské
akce lze u paní Malošíkové. Poplatek činí 1 500,- Kč.
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