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Z obecního úřadu
Do 31. 8. 2017 byl splatný poplatek za odvádění odpadních
vod za rok 2017, ve výši 800,-Kč na osobu + 200,-Kč za dům.
K 25. 9. 2017 je dlužná částka za tyto poplatky 85.600,-Kč. Žádáme proto občany, kteří ještě nemají zaplaceno, aby se dostavili
na obecní úřad a učinili tak. Platbu je možno provést také převodem na bankovní účet obecního úřadu – číslo účtu a pokyny
k platbě jsou uvedeny ve smlouvě.
Je také spoustu občanů, kteří nemají na obecním úřadem
stále podepsanou smlouvu o odvádění odpadních vod. Prosíme proto tyto občany, aby se dostavili na obecní úřad tuto
smlouvu podepsat. Vlastníci nemovitosti, kteří smlouvu s obecním úřadem nebudou mít uzavřenou a podepsanou, budou
v nejbližších dnech písemně vyzváni, aby doložili způsob nakládání s odpadními vodami ve své nemovitosti. Toto prohlášení
i smlouvy slouží ke kontrole příslušného vodoprávního úřadu,
který má ve své kompetenci tyto kontroly provádět.
V posledních dnech jsme zaznamenali na obecním úřadě
stížnost o volném pohybu psů na místním hřbitově a jeho znečišťování. Upozorňujeme občany, že dle hřbitovního řádu je
zákaz vstupu se psy. Zakoupili jsme také tabuli, která na tento

zákaz upozorňuje a v nejbližších dnech bude umístěna na hřbitově.
V současné době probíhají na obecním úřadě přípravy na
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
které se uskuteční dne 20. 10. 2017 od 14:00 do 22:00 hodin
a 21. 10. 2017 od 8:00 do 14:00 hodin. V následujících dnech
vám budou do domovních schránek doručeny volební lístky.
Tímto vás srdečně zveme k těmto volbám.
Jistě jste si všimli, že se začala provádět oprava sochy Panny
Marie u kostela. Opravu provádí akademický sochař Allan Doupal, který v loňském roce prováděl opravu obou křížů – u letiště a na hřbitově. Oprava by měla být dokončena nejpozději do
konce listopadu 2017.
Na žádost dětí a jejich rodičů jsme začali také řešit nevyhovující stav dětského hřiště u obecního úřadu. Při sestavování
rozpočtu na rok 2018 vyčleníme částku na nákup vybavení a na
opravu tohoto hřiště tak, aby se zde naši nejmenší cítili dobře
a bezpečně. Oprava by měla proběhnout začátkem příštího roku.
Přeji všem občanům hezké podzimní dny
Drahomír Jura

Vítání nového občánka
V neděli 17. září proběhlo v sále obecního úřadu v Zahnašovicích uvítání nového občánka. Starosta Drahomír Jura ve spolupráci
s kulturním výborem přivítal slavnostně do života Ingrid Miklíkovou, která je třetím dítětem manželů Ladislava a Radmily Miklíkových.
Ke slavnostní atmosféře přispělo kulturní vystoupení místních dětí. Nechyběl ani tradiční přípitek na zdraví nového občánka
a drobný dárek s květinou.

Hodové slavnosti v Zahnašovicích
Dne 9. července 2017 se v naší obci konaly hodové slavnosti.
Onen slavnostní den byl zahájen budíčkem, kterýžto se rozezněl
v 9. hodinu ranní. Stejně jako vloni, ani letos nechyběl průvod
hulínských mažoretek „Kontrasty“ pod vedením Aleny Rafajové.
Za doprovodu dechové hudby pochodovaly mladičké mažoretky celou obcí.
V půl jedenácté dopoledne se pak rozezněl kostelní zvon,
jenž zval místní občany, jejich rodiny i přátelé ke slavnostní mši
svaté, kterou celebroval p. Wojciech Zapiór. Po mši svaté následoval slavnostní oběd pro účinkující a hosty.
Odpolední program byl opravdu pestrý. Na své si mohl při-
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jít každý. K tanci a poslechu hrála dechová hudba Zdounečanka
složená ze dvou žen a několika mužů, kteří svými hudebními
výkony prokázali, že se na poli „poloprofesionálních“ muzikantů rozhodně neztratí. Pro děti byly připraveny různé atrakce, od
kolotočů, přes houpačky až po střelnici. Rovněž bylo pro všechny přítomné zajištěno bohaté občerstvení.
Na návsi v ten den panovala příjemná atmosféra, účastníci akce
měli možnost si popovídat, posedět, zatancovat si, nebo se
třeba svézt bryčkou taženou koňmi. V ten den navíc panovalo
krásné slunné počasí. Již nyní doufáme, že i ty následující hodové slavnosti budou tak vydařené jako ty letošní.
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Foto ze setkání veteránů v Zahnašovicích

Střelecká soutěž "O pohár starosty obce"
V sobotu 26. srpna proběhly na střelnici mysliveckého sdružení
Doubrava Zahnašovice závody v brokové střelbě o pohár starosty obce Zahnašovice. Zúčastnilo se 16 tříčlenných družstev
a celkem 45 přihlášených střelců. Kvalita závodu byla podtržena
vyrovnanými a kvalitními zásahy jednotlivých účastníků. 13-15
zasažených holubů z dvaceti možných v jednotlivých kolech u
disciplíny „americký trap“ je velmi slušným výsledkem. To by ne-
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bylo nic zvláštního, pokud by to nebylo standardem u většiny
střelců. Počasí nám přálo a věříme, že všichni účastníci byli spokojeni s krásně prožitým dnem. Více obrazové dokumentace
z této akce je možné shlédnout na webových stránkách mysliveckého sdružení http://mszahnasovice.webnode.cz/
Vlastimil Bucňák
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Myslivecký den
Nedělní odpoledne patřilo dětem
V neděli 27. srpna uspořádalo myslivecké sdružení Doubrava Zahnašovice odpoledne s myslivostí pro malé i velké příznivce. Na programu byla zajímavá a přitažlivou formou komentovaná ukázka loveckých plemen psů, které představil MVDr.
Zbyněk Miklík. Všichni účastníci si mohli následně zblízka prohlédnout tyto neodmyslitelné myslivecké pomocníky a jejich
vůdci dále odpovídali na jejich zvídavé otázky. Následovala
další komentovaná přehlídka sokolnictví v režii Milana Adámka.
Bylo to velmi poutavé vyprávění o životě těchto ptáků a o způsobu výcviku těchto dravců pro lov. Škoda, že počasí nedovolilo
sokolníkům ukázat opeřence přímo v akci. Další částí programu

byla myslivecká soutěž pro děti ve znalostech ze zoologie, ve
střelbě ze vzduchovky a hod šipkami. Děti jsou velmi soutěživé
a tak si tyto disciplíny velmi užívaly. Dále jsme měli připraveno malování na obličej, jízdu na koni a další atrakce. Odměnou
za odpolední klání bylo rozdání spousty diplomů a medailí, ale
hlavně nepřeberné množství sladkostí a drobných cen. Touto
cestou bych rád za myslivecké sdružení Doubrava Zahnašovice
poděkoval všem sponzorům, kteří tuto akci podpořili.
Více fotografií na webových stránkách mysliveckého sdružení
http://mszahnasovice.webnode.cz/
Vlastimil Bucňák

Nová fotbalová sezóna
Pro žáky začíná školní rok v září, ale my fotbalisté jsme začali novou sezónu již v srpnu. Začátek nám nevyšel, los byl k nám
krutý a také hráči byli na dovolené, proto jsme nebyli v nejsilnější sestavě. Všichni věříme, že se situace zlepší a jak hráči, tak
diváci budou spokojeni. Žádná nová jména v sestavě nemáme,
ale nejsme Sparta Praha, abychom mohli hráče kupovat za velké peníze. Ale na druhou stranu si hráči na sebe již zvykli a měli
by být lépe sehraní. V pátek 28.7. se na místním hřišti odehrál
"zápas roku " mezi "A" mužstvem a "B" mužstvem, které bylo
tvořeno bývalými hráči a fanoušky. Také se ho účastní ženy, či
dívky. Letos byla jedinou hráčkou Pavla Šiblová, která ukázala,
že fotbal hrála a byla jedna z nejlepších hráčů na hřišti. O výsle-
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dek vůbec nešlo, hlavní věc byla se sejít, udělat si žízeň a posedět s manželkami nebo přítelkyněmi. Pro úplnost dodám, že A
mužstvo vedlo, ale přistoupilo na návrh B mužstva, že kdo dá
gól, tak vyhrál a tak nakonec prohrálo po krásné brance Kamila
Zakopala. Pak bylo připraveno pohoštění a také hudba, kterou
zajistil Vlastimil Bucňák, kterému dodatečně děkujeme. Hlavním
lákadlem připraveného pohoštění bylo grilované selátko. Přišlo
hodně lidí, všem chutnalo a také se všichni dobře bavili. Končilo
se po půlnoci a věřím, že za rok se všichni sejdeme znovu. Tímto
zápasem jsme ukončili sezónu 2016/2017. Všechny zvu na nové
zápasy a očekáváme přízeň fanoušků.
Člen v.v. SK Slavoj Zahnašovice, z.s. Roman Adámek
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Turnaj starých pánů v Ludslavicích
Na začátku prázdnin, přesně 8. července, zaznamenal zahnašovický fotbal jeden velký úspěch za posledních pár let. Na
hřišti v Ludslavicích se pravidelně hraje turnaj starých pánů v
malé kopané. Každý fotbalista musí mít více než 35 let. Letos
poprvé dostalo možnost startovat i mužstvo ze Zahnašovic.
Mužstvo bylo složeno z bývalých, ale i součastných hráčů Slavoje. Také jsme měli hráče, cizince, který bydlí v Londýně. Celek se
poskládal na poslední chvíli, za velkého přispění Vladimíra Chytila, který vše zorganizoval. Nesehranost se projevila, v prvním
zápase přišla prohra. Pak se hráči, vedeni trenéry Josefem Zakopalem a Vladimírem Potočným, rozehráli a vyhráli další zápas.
Potom přišla remíza, ale díky většímu počtu střelených branek
se postoupilo do další fáze. Tam přišla porážka od Prostějova,
budoucího vítěze celého turnaje. Další remíza zapříčinila, že poslední zápas skupiny museli naši hráči vyhrát, aby mohli bojovat

o medaile. Soupeř - celek Ludslavic byl nadmíru silný. Derby přilákalo plno diváků, jako při mistrovských zápasech. Domácí si
věřili, ale naši hráči bojovali na hranici svých možností, vyhráli a
postoupili do duelu o třetí místo. Tam je čekal celek z Holešova,
který pravidelně trénuje. Opět to byl zápas, kdy se naši borci
překonávali a podali neskutečně vyspělý výkon. Utkání skončilo
remízou a tak přišly na řadu pokutové kopy. Znovu drama, až
jedenáctá série rozhodla, že jsme vybojovali bronzové medaile. Všichni hráči a trenéři si zaslouží velkou pochvalu za velký
úspěch. Také fanoušci, kteří přijeli a povzbuzovali, pomohli hráčům ukázat to nejlepší, co v nich bylo. Oslavy proběhly hned na
místě a pak na zábavě, která po turnaji následovala. Ještě jednou: „Hoši děkujeme...“
člen v.v. SK Slavoj Zahnašovice, z.s. Roman Adámek

SETKÁNÍ SENIORŮ
v pátek 20. října 2017 od 17 hodin
v sále obecního úřadu v Zahnašovicích
kultuní vystoupení dětí - bohaté občerstvení - hudba k poslechu i k tanci
Srdečně zve Kulturní výbor Zahnašovice
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Z KRONIKY OBCE ZAHNAŠOVICE
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Obec nabízí k pronájmu pozemek tenisového hřiště a přilehlých pozemků na p.č.st. 86, st. 93, 183/1, 183/2, 183/3, 183/5 k.ú.
Zahnašovice. Využití pozemku musí být v souladu s územním plánem obce tj. ke sportovním účelům. Cena pronájmu symbolická.
Kontakt: starosta Drahomír Jura, tel. 737 349 834

PLÁNOVANÉ AKCE
20. 10. Posezení s důchodci
28. 10. Světluškový průvod
		
2. 12. Vánoční jarmark

Se svými připomínkami nebo příspěvky se můžete i Vy
zapojit do přípravy tohoto občasníku. Obohaťte příští
občasník o zajímavé a Vámi osvědčené recepty na vánoční
cukroví či pokrmy. Uzávěrka příštího čísla bude 30. 11. 2017.
Kontakt: Z. Bucňáková, tel.: 737 923 232, e-mail: zdenka.
bucnakova@seznam.cz.
Objednání sálu OÚ na rodinné oslavy a společenské akce lze
u paní Malošíkové, tel.: 723 828 124. Poplatek činí 1 500 Kč.

Společenská rubrika
Životní jubilea

Úmrtí
Drahomíra Sovadinová – září

Říjen:

Foukalová Marie – 82 let
Cholasta Jaroslav – 75 let

Lisopad: Kalivodová Ludmila – 65 let
Prosinec: Nováková Ludmila – 80 let

Narození
Šarlota Hořáková – duben
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