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Hodové slavnost¡ v obc¡

D

ruhou červencovou neděli se v Zahnašovicích konaly
tradiční hodové slavnosti. Celý slavnostní den začal
budíčkem v 9 hodin ráno. Před 11 hodinou dopolední
se rozezněly zvony místního kostela, které jako každou
neděli, svolávaly občany na slavnostní mši svatou.
Po obědě celé hodové slavnosti pokračovaly před
místním obecním úřadem. Bylo připraveno bohaté občerstvení přímo pod širým nebem. Studená limonáda
a studené točené pivo bylo v horkém odpoledni, které je na
hodech v Zahnašovicích už skoro tradicí, určitě příjemným
ochlazením. A o to, aby bylo co k zakousnutí, se u udírny
postaral pan Mičola. Uzené klobásky a uzený bůček byly
výborným doplněním celého občerstvení.
I děti si přišly na své. Byly pro ně připraveny kolotoče,
houpačky, skákací hrad, stánky s cukrovou vatou, hračkami... a co by to bylo za hody bez střelnice? Nechyběl ani
kočár tažený koňmi, který sliboval krásnou projížďku po
Zahnašovicích. Celé odpoledne k poslechu a příjemnému
posezení hrála a zpívala „Přílepská dechovka“.

Velké poděkování patří kulturní komisi obce, panu
starostovi a všem, co jakkoli napomohli k tomu, že letošní hody byly opět vydařené a nezbývá než se těšit
na příští rok.
Pavla Bubílková
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30. výročí hulínských mažoretek
V sobotu 25. června 2016 oslavily mažoretky Kontrasty Hulín významné výročí svého založení.
Když jsem v měsíci únoru 1986 zakládala taneční
soubor, vůbec mne nenapadlo, že v roce 2016 bude slavit
soubor mažoretek KONTRASTY Hulín 30 let od svého
vzniku. V roce 1986 v České republice teprve tento sport
začínal, patříme tedy k nejstarším u nás.
Tento soubor jsem založila původně jako taneční.
Ve spolupráci s Policejní školou v Holešově jsme se
věnovali společenskému tanci. Vzhledem k tomu, že pro
chlapce je přece jen přitažlivější fotbal a jiné sporty než
tanec, postupem času se soubor zaměřil na mažoretky
a u toho již zůstal. Za těch 30 let své existence se v něm
vystřídalo přes stovky děvčat a chlapců. Také věková
struktura se měnila. Začínalo se s tanečníky od 15 – 19
let, postupem času vznikaly mladší soubory mažoretek,
jako byly KRYSTALKY a KARAMELKY, kde tančila děvčata od 5 let a postupem jak dorůstala, doplňovala hlavní
soubor KONTRASTY. Za celou dobu svého působení má
soubor hulínských mažoretek mnoho ocenění, medailí
a pohárů. Zúčastňovaly se pravidelně mažoretkových
šampionátů, různých dalších soutěží a festivalů nejen
v ČR, ale také v zahraničí. Mohou se pochlubit několika
tituly Mistrů oblasti, Mistrů Moravy a Slezska, Vicemistrů
Moravy a Slezska, I. VICEMISTR České republiky a dalšími předními umístěními z mistrovství České republiky,
diplomy za nápaditou choreografii apod. Pětkrát vystupovaly na Azurovém pobřeží ve Francii. Část souboru
reprezentovala Českou republiku na Mistrovství Evropy
ve Švýcarsku. V roce 2011 byly nominovány na Mistrovství Evropy do Anglie se soutěžní skladbou v disciplíně
Exhibition corps. V anglickém Bathu obsadily 6. místo.
V roce 2012 si vybojovaly svým 2. místem na Mistrovství
České republiky svou účast na Mistrovství Evropy, které
se konalo ve francouzském Selestadtu, zde jim utekly
o půl bodu bronzové medaile.
Současná sestava Kontrastů sbírá jedno ocenění za
druhým. Děvčata zúročují své znalosti práce s hůlkou
rozšířenou o twirling. Jsou velmi dobrým kolektivem a to
je znát na výsledcích naší práce. Zúčastňují se soutěží
nejen jako soubor, ale také v disciplínách sóla a dua, kde
také mají mnoho titulů a medailí.
Chtěla bych poděkovat za spolupráci a přípravu
některých choreografií své dceři Silvii, která působila
v Kontrastech od založení souboru jako aktivní mažoretka, později jako trenérka mladších souborů KRYSTALEK
a KARAMELEK a nakonec jako choreografka některých
pódiových skladeb Kontrastů. Také synu Pavlovi za pomoc
při vybírání hudby pro soutěžní skladby.
V posledních letech se naše řady opět rozšířily, máme
nejmladší soubor KONTRASŤÁTKA, o který se starají
Monika Salvetová a Alice Pechová, dále soubor Mini
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KONTRASTY, soubor KONTRASTY a rodičovský tým Maxi
KONTRASTY. Všechny jmenované soubory se pravidelně
zúčastňují soutěží po celé republice i v zahraničí a vozí
medailová umístění. V letošním roce se všem souborům
podařilo v asociaci MCEU probojovat až na Mistrovství
ČR do Kadaně. Z celkového počtu 21 našich soutěžních
vystoupení, nám postoupilo 18. Jednalo se o souborová
vystoupení a také sóla a dua v různých disciplínách.
V asociaci NBTA se letos podařilo postoupit až na Mistrovství ČR do Poděbrad souboru KONTRASTY, kde obsadily
7. Místo, Mini Kontrastům na Mistrovství Moravy a Slezska,
kde obsadily 4. místo a také jednotlivcům na Mistrovství
ČR jednotlivců do Ronova.
V roce 2014 jsme na pozvání již podruhé odjely do
Chorvatska, kde jsme v Samoboru reprezentovaly Českou
republiku a město Hulín a dovezly si opět zlaté, stříbrné
i bronzové medaile ze všech disciplín. V letošním roce jsme
opět dostaly pozvání na účast a tak soubory Mini KONTRASTY a KONTRASTY jely bojovat o medaile. Soutěžily
jsme nejen v souborových disciplínách, ale také v sólech
a duích v klasickém pochodu, rekvizitách i twirlingu. Při
účasti mažoretek chorvatských, slovinských a italských
jsme si dovezly opět zlaté, stříbrné a bronzové medaile
a další přední umístění.
Každoročně nás můžete vidět na Mezinárodním festivalu vojenských dechovek, který se koná v Kroměříži,
na zahájení Oldtimeru také v Kroměříži a mnoha dalších
kulturních i společenských akcích.
Některá naše děvčata soutěži také v disciplíně rekvizity
s hůlkou, která také náročná hlavně pro rodiče, kteří vyrábí
krásné a náročné rekvizity.
Určitě také rády přivítáme další zájemce o tento náročný, ale krásný sport, aby se mažoretková tradice v Hulíně
udržela co nejdéle.
Alena Rafajová

Upozornění
Upozorňujeme občany, že plánovaná akce „Posezení s důchodci“, která se měla uskutečnit 7. 10.,
bude z důvodu konání voleb do zastupitelstev krajů
a do Senátu ve dnech 7. – 8. 10. 2016 zrušena. Každý
občan v seniorském věku bude obdarován poukázkou
v hodnotě 200,- Kč na libovolný nákup v prodejně
Luko Holešov.
Děkujeme za pochopení
Kulturní výbor Zahnašovice
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Upozornění
Vážení občané,
v měsíci říjnu vám budou doručeny návrhy smluv na odvádění odpadních vod do veřejné kanalizace dle ustanovení §8 odst. 17 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů.
Odběratel je povinen (v případě, že je napojen na
kanalizaci v majetku obce) uzavřít písemnou smlouvu
na odvádění odpadních vod s obcí jako vlastníkem
a provozovatelem kanalizace dle §8 odst. 6 zákona
č. 274/2001 Sb. V případě neuzavření smlouvy se jedná
o neoprávněné vypouštění odpadních vod dle § 10 již zmíněného zákona, s možností přerušení odvádění odpadních
vod do doby uzavření této smlouvy.
Odběratelem je dle §2 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb.
vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci.
Odsouhlasené návrhy smluv a doplněné o telefonní
čísla, rodná čísla a počet trvale připojených osob
očekáváme do 7 dnů od doručení.
Bez výše uvedených doplněných údajů a bez
podpisů zúčastněných stran je smlouva neplatná.
Vzhledem k povinnosti vlastníka a provozovatele
kanalizace k vytváření si finančních rezerv na obnovu
stávající kanalizační sítě a z důvodu nákladů vynaložených

při odvádění odpadních vod do kanalizační sítě ukončené
na ČOV Holešov – Všetuly musí obec (vlastník kanalizace)
uzavřít s vlastníky nemovitostí tyto smlouvy na odvádění
odpadních vod do veřejné kanalizace.
Stočné bude fakturováno formou paušální platby
tj. 800,- Kč na osobu a kalendářní rok, v případě vypouštění splaškových vod a 200,- Kč za nemovitost,
v případě vypouštění dešťových vod do kanalizace (absence
zasakovacího zařízení). Fakturace bude probíhat jednou
ročně. V letošním roce bude stočné fakturováno ihned po
uzavření smlouvy na odvádění odpadních vod do veřejné
kanalizace. Platba stočného bude probíhat osobně na obecním úřadě v úředních hodinách nebo bankovním převodem
na účet obce. Doba splatnosti je do konce roku 2016.
Upozorňujeme vlastníky nemovitostí, kteří odvádí
splaškové odpadní vody do bezodtokových jímek, na
povinnost archivovat doklady od vyvážení jímky po dobu
nejméně 3let a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České
inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování
ve smyslu §38 odst.6 zákona o vodách č. 254/2001 Sb.
ve znění následujících novelizací.
Drahomír Jura
starosta obce

Nová kaplička sv. Huberta v Zahnašovicích
V sobotu 13. srpna požehnal v obci Zahnašovice holešovský děkan Jerzy Walczak novou kapličku sv. Huberta.
Předcházel tomu průvod procesí společenstva myslivců,
místních občanů a ostatních přátel myslivosti, který vyšel
ve 14:00 hodin od místního rybníka na nedaleký kopec
k soše našeho patrona. Tam nás přivítal otec Jerzy v doprovodu zvuků lesnic holešovských trubačů.
Idea této památky vznikla již před dvěma lety, kterou
iniciovalo MS sdružení Doubrava Zahnašovice spolu
s Honebním společenstvem Zahnašovice. Základem celé
myšlenky byla socha sv. Huberta, kterou na objednávku
vytvořil Jaroslav Vičánek z Halenkovic. Tuto sochu zaplatilo
již zmíněné honební společenstvo Zahnašovice. V dalším
období probíhala na schůzích mysliveckého sdružení široká
debata, kam umístit samotnou stavbu a jakým způsobem
ji financovat. S tímto problémem nám pomohlo Obecní
zastupitelstvo v Zahnašovicích v čele se starostou Drahomírem Jurou. Byla vybrána lokalita zvaná „Pod lipkami“.
Již dříve se zde podle tradice nacházel obraz Panny Marie
a toto místo mělo historický význam v setkávání myslivců.
Zpracováním návrhu stavby byl následně pověřen mladý
člen sdružení Jakub Bucňák. Na základě jeho projektu byla
kaplička postavena a její součástí je i reliéf jelena desateráka. Ve spodní části pod sochou sv. Huberta vévodí citát
z bible: „Jako laň prahne po vodách bystřin, tak prahne
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duše má po Tobě, Bože!“ Věříme, že tento nádherný příklad
úžasné spolupráce mezi vlastníky pozemků, mysliveckým
sdružením, obecním úřadem, ale i hlavním zemědělským
subjektem bude příkladem pro ostatní myslivce.
Po slavnostním posvěcení kapličky sv. Huberta bylo
pro všechny zúčastněné připraveno bohaté občerstvení
před budovou obecního úřadu. Všichni účastníci byli srdečně pozvání na srnčí guláš, pivo a další občerstvení. Hlavním sponzorem občerstvení byla zemědělská společnost
DOUBRAVA, spol. s r.o. Zde jsme mohli společně prožívat
krásný pocit, že se nám podařilo vybudovat něco nového
a něco, co snad zůstane zachováno i pro další generace.
Vlastimil Bucňák, člen MS Doubrava Zahnašovice

5

Co nového u místního fotbalového klubu
Končí letní prázdniny a začíná školní rok a také nová
fotbalová sezóna. Před nástupem nové fotbalové sezóny
proběhly změny, které hodně ovlivnily přestupy hráčů. Bylo
zrušeno hostování hráčů, dnes každý může jen přestoupit. Byla vydána tabulka, podle které se vypočítává cena
hráče. Tak se může stát, že hráč může stát i deset tisíc
korun a pro menší kluby by to bylo hodně náročné. Ale je
tu možnost se domluvit na menších částkách, které jsou
přijatelné. To je i náš případ při přestupu hráčů z Holešova
Patrika Javory a Daniela Konečného a z Ludslavic Pavla
Miklíka a Ladislava Molka. Letos se bude hrát více zápasů, je třináct družstev, ale tím také přibyly derby zápasy,
třeba s Martinicemi a Žeranovicemi. Začátek sezóny je
vždy náročný, hráči nejsou sehraní a chvilku trvá, než

se rozehrají. Dlouhá letní přestávka se na výkonech také
podepíše. Ani letos tomu není jinak, ale hra je o poznání
kvalitnější, než v minulých sezónách. Proto věříme, že
dobré výsledky přijdou a potěší nejen hráče, ale hlavně
diváky, kteří budou na naše zápasy chodit. V sobotu
27. 8. proběhlo utkání mezi A a B Zahnašovic, za B mužstvo nastoupili bývalí hráči, fanoušci a dokonce i ženy
a dívky. Celá akce se vydařila, všichni se dobře bavili, jak
hráči, tak i diváci a o to šlo hlavně, aby byla dobrá nálada.
Počasí zápasu přálo, jen bylo až moc velké vedro, ale
o to větší byla následná žízeň. Všem hráčům a divákům,
kteří přišli děkuji. Tak nashledanou na našich zápasech.
člen výkonného výboru
Roman Adámek

Rozlosování fotbalové sezony 2016/2017 – podzim 2016
Okresní soutěž III. třída skupina A
SK Slavoj Zahnašovice
datum

den

čas

domácí

hosté

výsledek

1. kolo

7. 8. neděle

16:30

Tučapy

Zahnašovice

:

2. kolo

14. 8. neděle

16:30

Zahnašovice

Prusinovice

:

3. kolo

21. 8. neděle

13.30

Rymice

Zahnašovice

:

4. kolo

28. 8. neděle

5. kolo

4. 9. neděle

16:00

Zahnašovice

Rusava

:

6. kolo

11. 9. neděle

16:00

Hlinsko pod Hostýnem Zahnašovice

:

7. kolo

18. 9. neděle

15:30

Zahnašovice

Rajnochovice

:

8. kolo

25. 9. neděle

15:30

Míškovice

Zahnašovice

:

9. kolo

1. 10. sobota

15:00

Zahnašovice

Žeranovice

:

10. kolo

8. 10 sobota

15:00

Ludslavice

Zahnašovice

:

11. kolo

16. 10 neděle

15:00

Zahnašovice

Martinice

:

12. kolo

22. 10. sobota

14:30

Pravčice

Zahnašovice

:

13. kolo

30. 10. neděle

14:30

Zahnašovice

Záhlinice

:

14. kolo

6. 11. neděle

14:00

Zahnašovice

Tučapy

:
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Divadelní představení
V předvečer hodových slavností v sále Obecního
úřadu v Zahnašovicích vystoupili herci z Divadla Klauniky
Brno se svou nejnovější hrou s názvem „Don Quijote de la
Ancha“. Tato hra byla nastudována pod režijním vedením
Bolka Polívky. Před diváky předstoupil „vysoký“ profesor
španělského jazyka a literatury a Ancha jako vychovatelka, v kostýmech Dona Quijota a Sancho Panzy. Celé
představení se odehrávalo za společné účasti diváků na
tvorbě děje. Lidový humor a především přirozená hravost
se prolínaly celým představením. Všichni zúčastnění odcházeli se spoustou zážitků a někteří i se zážitky přímo
„hereckými“.

V poslední době se hasiči v naší obci nezastavili
Dne 5. 7. 2016 v 13:19:39 vyjíždí jednotka s CAS 32
Tatra 815 v počtu 1+3 na rozsáhlý požár třídírny odpadů v
Otrokovicích. Výjezd proběhl ve dvanácté minutě. Za dalších třicet minut vyjíždí DA-L1Z Ford Tranzit v počtu 1+1
k doplnění nedostačujících sil a prostředků. Členové na
místě zasahují v obrovském vedru v dýchací technice
uvnitř areálu a provádí kyvadlovou dopravu vody. Na místě
zasahovalo 6 členů.
Dne 27. 7. 2016 v 15:19:00 vyjíždí jednotka s CAS
32 Tatra 815 v počtu 1+3 na požár pole mezi obcemi
Zahnašovice a Lechotice. CAS odjíždí v sedmé minutě.
V deváté minutě vyjíždí DA-L1Z Ford Tranzit v počtu 1+3.
Jednotka je na místě zásahu jako první. Díky silnému dešti
byl požár ihned zlikvidován. Na místě zasahovalo 8 členů.
Dne 9.9.2016 v 05:16:15 vyjíždí jednotka s CAS 32
Tatra 815 v počtu 1+3 k hlášenému požáru objektu ZD
Doubrava s.r.o. Zahnašovice. Výjezd proběhl v rekordním
čase a do pěti minut byla jednotka na cestě. V sedmé
minutě vyjíždí DA-L1Z Ford Tranzit v počtu 1+2. Jednotka
je na místě opět jako první a provádí průzkum celé oblasti. Bylo zjištěno že se jedná o planý poplach. Na místě
zasahovalo 7 členů.
Dne 10. 9. 2016 v 23:37:51 vyjíždí jednotka s CAS
32 Tatra 815 v počtu 1+3 na obrovský požár statku v Tlumačově. Vyhlášen je druhý stupeň požárního poplachu.
Výjezd proběhl v sedmé minutě. SMS o vyhlášení poplachu obdrží také členové jednotky kteří se účastní nočních
závodů v obci Křenovice na Přerovsku. Ti okamžitě vyráží
s DA-L1Z Ford Tranzit k místu požáru pro doplnění sil
a prostředků. Jednotka je na místě rozdělena do třech

skupin. První provádí kyvadlovou dopravu vody z města
Otrokovice a okolí. Druhá skupina provádí hašení v dýchací technice přímo uvnitř hořícího skladu. Třetí skupina
rozebírá hořící balíky slámy před objektem a likviduje jejich
hoření. Na místě zasahuje 8členů. Domů se vrací druhý
den ráno po osmi hodinách prací.
Dne 11. 9. 2016 v 16:21:36 v době, kdy má většina
členů jednotky po úklidu vybavení a uvedení vozidla do
pohotovosti za sebou maximálně hodinu spánku se sirena
v obci rozezní znovu. Jednotka vyjíždí s CAS 32 Tatra 815
v počtu 1+2 opět k požáru statku v Tlumačově. Na místě
provádí kyvadlovou dopravu vodu. Zbytek jednotky je ponechán po vyčerpávajícím dni v pohotovosti doma. Domů
se vrací před půlnocí. Na místě zasahovali tři členové.
Obrovské poděkování patří všem zasahujícím hasičům. Někteří z nich nespali úctyhodných 32 hodin. Velký
obdiv si zaslouží všichni strojníci, kteří nás i techniku
dovezli domů v pořádku a v neposlední řadě našemu
zřizovateli obci Zahnašovice za potřebné vybavení, zakoupené s přispěním Zlínského kraje (Zlínský kraj přispěl jen
v letošním roce částkou 47 000,- Kč na nákup zásahových oděvů, rukavic, bot a přileb členů zásahové jednotky
a opravy zásahových vozidel), které nás při stále závažnějších zásazích chrání před zraněním a ulehčuje naši
práci. Při všech zásazích se velmi osvědčila bezplatným
převodem získaná CAS32 Tatra 815 ,která nahradila dosluhující vozidlo s kterým byla každá cesta k zásahu loterií.
Miklík Petr
velitel JSDHO Zahnašovice

PLÁNOVANÉ AKCE
28. 10. Světluškový průvod

Zpravodaj obce Zahnašovice

3. 12. Rozsvěcení vánočního stromu
+ vánoční jarmark
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
období červenec - prosinec 2016
Životní jubilea

Narození

Září:

Brázdilová Marie – 87 let
Foukal František – 81 let
Havlíčkova Marie – 75 let

Daniel Foltýn - červenec

Říjen:

Foukalová Marie – 81 let
Vaňharová Dagmar – 60 let

Listopad:

Sovadinová Drahomíra – 95 let
Šlahař Svatopluk – 65 let

Prosinec: Foukalová Marie – 75 let

Úmrtí
RSDr. František Musil – září

Vítání nových občánků
V sobotu 17. září uvítal starosta obce pan Jura
Elenu a Daniela Foltýnovy jako nové občany obce
Zahnašovice. Slavnostní obřad byl doplněn kulturním

vystoupením místních dětí. Po podpisu rodičů do kulturní
kroniky převzali rodiče pamětní listy a drobné dárky
a květiny.

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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