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Otvirání rybníka

Poděkování

V

sobotu 20. června se v obci uskutečnily oslavy
80-tého výročí založení fotbalového klubu v Zahnašovicích. Za skvěle zorganizovanou akci,
za výborně připravený program na místním fotbalovém
hřišti s bohatým občerstvením včetně vystoupení rockové
kapely děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci této akce, jmenovitě pak panu Romanovi Adámkovi,
který tuto akci pečlivě připravoval.
Přejeme si, aby v obci přibývalo takových akcí, při
kterých bude příležitost se sejít, popovídat si a pobavit se.
Zastupitelstvo obce Zahnašovice

Požár dopravního prostředku
V pátek 5. 6. 2015 se v naší obci rozezněly sirény.
Členové jednotky obdrželi SMS o výjezdu k požáru dopravního prostředku v obci Zahnašovice. Vyhlášení poplachu opět v poledních hodinách (12:18). Jednotka vyjela
na místo události v počtu 1+4. I díky novému systému

komunikace mezi velitelem a členy pomocí sms systému
vyjela jednotka za necelých 5 minut a na místo události
dorazila jako první následována profesionálními hasiči
HZS Holešov a SDH Holešov.

Rozloučení dětí s mateřskou školou
V úterý 16. června proběhlo v Mateřské škole v Ludslavicích slavnostní rozloučení předškoláků s mateřskou
školou.
Za účasti starosty Ludslavic a starostů dalších okolních obcí bylo každému budoucímu prvňáčkovi předán
drobný dárek. Mezi budoucími školáčky byly i děti z naší
obce, kterým starosta pan Jura popřál hezké prázdniny a
úspěšné vykročení do první třídy. Naši budoucí prvňáčci:
David Spáčil, Lenka Dostálová, Lucie Molková, Anna
Marie Crháková, Alice Hrudíková.
Barevné foto na poslední straně >>>

Ohlédnutí za uplynulou fotbalovou sezónou
Vážení sportovní a fotbaloví příznivci, skončila fotbalová sezóna. Nepřinesla výsledky a nenaplnila očekávání,
které jsme očekávali. Byly zápasy, kde jsme podali dobré
výkony a tím potěšili i naše fanoušky. V několika utkáních
jsme hráli dobře, ale jen v prvním poločase. Pak došly
hráčům síly a soupeř pak výsledek otočil a zápasy vyhrál.
Musím říci, že nebylo mnoho zápasů, ve kterých jsme
herně propadli. Ne vždy jsme byli v nejsilnější sestavě.
Buď kvůli zranění nebo pracovním povinnostem, či nespolehlivému přístupu hráčů.
Pohļed na tabulku, kde nám patří 12 místo, není radostný. Věřím, že příští sezóna bude úspěšnější a nám i vám
příznivcům přinese více radosti. Letos oslavujeme 80 let

od založení klubu. Proto jsme uspořádali v sobotu 20. 6.
velkou společenskou a sportovní akci. Příprava a samotná
akce byla náročná. Vše se podařilo připravit a uskutečnit.
Všem, kteří se podíleli na realizaci, děkujeme. Účelem
akce bylo setkání bývalých hráčů, kteří se léta neviděli.
To se povedlo a byli jsme upřímně rádi. Na slavnostním
obědě přednesl pan Václav Podola humornou formou
zprávu o historii fotbalu v obci. Tím to mu velmi děkujeme.
Na dětském sportovním dnu si děti zasportovaly a byly
odměněny sladkými cenami.
V zápase starých gard zvítězili lépe trénovaní hráči Holešova nad naší jedenáctkou. Také bylo sehráno
exhibiční utkání mezi ženami a muži, které se hrálo na
polovině hřiště. Výsledek nebyl důležitý, ale ženy byly
bojovnější a vyhrály. V průběhu zábavy, na které výborně
hrála skupina M.O.P 69, proběhla soutěž o ceny, která
se setkala s příznivým ohlasem. Zde bychom chtěli poděkovat panu Pavlu Vaňharovi, že nám zapůjčil auto, na
kterém skupina hrála. Podle ohlasů si myslíme, že lidé,
jak domácí, tak přespolní, kteří přišli, se náramně bavili.
A o to nám šlo, popovídat si, zatančit si a bavit se, proto
jsme právem spokojeni.
Nashledanou v příští sezóně 2015/2016.
Barevné foto na poslední straně >>>

Tajemník SK Slavoje Zahnašovice
Roman Adámek
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HODOVÉ SLAVNOSTI V ZAHNAŠOVICÍCH
V neděli 12. července se v obci konaly tradiční hodové
slavnosti, které byly v 9.00 hodin zahájeny pochodem
mažoretek pod vedením paní Aleny Rafajové a za doprovodu dechové hudby „Přílepská dechovka“. Po hodové
mši v místním kostele pak hodové slavnosti pokračovaly
na návsi, kde dechová hudba hrála k poslechu a k dobré

Zpravodaj obce Zahnašovice

náladě. Pro děti i dospělé byly připraveny různé zábavné
atrakce   jako motokáry, kolotoče, houpačky a střelnice
a nechybělo samozřejmě ani občerstvení. Krásné slunečné odpoledne zpříjemnily projížďky vozem taženém
koňmi. Všichni se příjemně bavili a strávili tak krásné
nedělní odpoledne.
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Stavění máȷe

Kácení máȷe

Omalovánka pro děti

4

Zpravodaj obce Zahnašovice

Otevření rybníka v Zahnašovicích
Odpoledne v sobotu 4. 7. 2015 proběhlo slavnostní
otevření revitalizovaného rybníka. Bylo tím naplněno
mnohaleté úsilí a snaha představitelů obce a Rybářského
spolku Zahnašovice o jeho obnovu. Jeden z cílů, který
jsme si při založení spolku dali, byl bezezbytku naplněn.
Cesta to nebyla jednoduchá, ale o to byla radost z tohoto
slavnostního okamžiku větší. Snažili jsme se pro občany
Zahnašovic připravit pěkné odpoledne s posezením
v krásném prostředí. Chtěli bychom poděkovat členům
SDH Zahnašovice, kteří nám pomohli nejen se závlahou
nasazeného travního porostu v období sucha v jarních
měsících, ale především s přípravou velkého stanu, který
v slunečném počasí posloužil jako dobrý úkryt před ostrým
sluncem.
Byli jsme velmi potěšeni, když v 15:00 hodin začaly
k rybníku proudit zástupy lidí. Účast spoluobčanů byla
velká a všechny nás mile překvapila. Oficiální zahájení
provedl předseda spolku Vlastimil Bucňák. V krátkosti
shrnul historii celého projektu a připomněl úskalí trnité
cesty k jeho realizaci. Následovalo poděkování všem
důležitým aktérům za jeho realizaci. Firmy ARVITA P
spol. s r.o., Ing. Vladimír Legát – projektová a inženýrská
činnost, INNOVA s.r.o., Rovina, a.s., to byly ty hlavní při
zabezpečení projektu, řízení dotačních titulů a vlastní
stavební realizaci. Otevření se účastnila za firmu Arvita
P Ing. Hedvika Psotová, která popřála rybníku šťastnou
a smysluplnou budoucnost. Nejdůležitějším a hlavním
okamžikem oficiální části bylo poděkování vedení obce
v čele se starostou Drahomírem Jurou a místostarostou
Františkem Němcem. Bez těchto dvou lidí a zejména p.
Němce, bez jejich nesmírného zapálení pro celou věc,

Kulturní výbor Zahnašovice
vyhlašuje fotosoutěž

„OBEC
VAŠIM FOTOAPARÁTEM“
- soutěž bude probíhat do konce listopadu roku 2015
- své fotografie s názvem 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!!!
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by otevření nového rybníka nebylo možné. Za to jim patří
opravdový a upřímný dík. Bylo logické, že tito dva měli tu
čest slavnostně odemknout vody nové nádrže připraveným symbolickým klíčem.
Následoval další program v podobě pohádkového
lesa pro děti. Členové kulturního výboru připravili vskutku nádhernou procházku místním biocentrem. Hned na
okraji lesíka čekal na ty nejmladší, ale i dospělé vodník
s vodní vílou, kteří je uvedli na trasu plnou překvapení.
Šípková Růženka a princ Filip měli za úkol převézt děti
po chodeckém laně.
Dále procházka pokračovala přes Popelku a její
nevlastní sestru Doru. Přebírání hrášku s čočkou mohlo
přinést odměnu v podobě drobných sladkostí, které Dora
taktéž do ošatky přidala. V lese nemohla chybět Karkulka
s babičkou. Trasa zavedla přítomné i na malou mýtinku,
kde pomáhali Vilíkovi a Máji sbírat nektar z květů. Za to
následovala přítomným taktéž sladká odměna. Na konci
celé pohádkové trasy se se všemi účastníky rozloučil
Šášula, který jim věnoval nafukovací balonky a malý
dárkový balíček. Akce vskutku vydařená. Možná za rok
znovu….??? Velké poděkování patří všem pořadatelům
a účinkujícím, kteří v dusném horku museli v pohádkových
kostýmech trpět žár horkého odpoledne. Patří jim za to
náš obdiv.
Závěrem bych chtěl poděkovat hlavním sponzorům
celého dopoledne a to Rybářskému spolku Zahnašovice,
Ing. Dvořákovi, společnosti Doubrava, s.r.o., kteří se postarali o bohaté občerstvení v podobě chlazeného piva,
limonád a výborně grilovaného selete.  
předseda Rybářského spolku Zahnašovice
Barevné foto na první a poslední straně >>>
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Rozloučení dětí

Fotbalová sezóna

Otvirání rybníka

80.výročí založení fotbalu

Pálení čaroděJnİc

PLÁNOVANÉ AKCE
22. 8. Střelecká soutěž
„O pohár starosty obce Zahnašovice“

23. 8. Dětský den

Se svými připomínkami nebo příspěvky se můžete i Vy zapojit do přípravy tohoto občasníku. Uzávěrka příštího
čísla zpravodaje: 30. 9. 2015. 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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