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Vánoční svátky plné lásky,
pohody a pokoJe,
v novém roce 2019 hodně štěstí, zdraví,
osobních a pracovních úspěchů
přeJe
Kulturní výbor Zahnašovİce
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Vánoční jarmark poprvé s živým betlémem
Už tradičně se letos konal Vánoční jarmark, tentokrát
v sobotu 1. prosince. Letošní ročník s sebou přinesl řadu
novinek, tou největší byl živý betlém.
Každoročně je součástí Vánočního jarmarku dřevěný
betlém se slaměnými figurami, letos si ale místní nadšenci připravili působivou scénku nazvanou Půjdem spolu

do Betléma. Na živý betlém se přišlo podívat obrovské
množství lidí, a to i z okolních obcí a měst. Scénky se
zúčastnilo 26 lidí všech věkových kategorií, nejmladšímu
účastníkovi byly čtyři měsíce, nejstaršímu herci pak bylo
49 let. Obrovské poděkování patří všem, kdo se na stavbě
betléma po několik mrazivých večerů podíleli.
Letošní další novinkou bylo otevřené ohniště, které
vyrobil Ladislav Konečný. Vzhledem k tomu, že teploty se
pohybovaly pod bodem mrazu, bylo ohniště permanentně v obložení zmrzlých diváků. O hudební doprovod se
postaral Otakar Hostaša se svým flašinetem. Nechyběla
ani pravá zabijačková polévka. Maso věnovala společnost
Doubrava a o skvělou a vyváženou chuť prdelačky se
postarali Vlastik Bucňák, Franta Nečekal, Radek Javora,
Vladimír Chytil, Roman Adámek či Ladislav Potočný.
V prostorách Obecního úřadu Zahnašovice byly pro
děti připraveny výtvarné dílničky, kde si mohly vyrobit
vánoční dekorace. Po venkovním představení se lidé
přesunuli do obecního sálu, kde se konal vánoční jarmark
a kde Mikuláš se svou družinou čertů a andělů naděloval
dětem dárky. Zábava se protáhla až do nočních hodin.
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Setkání seniorů
Rok s rokem se sešel a kulturní výbor uspořádal
v pátek 26. října pro místní občany starší věkové generace
Setkání seniorů. Program bývá většinou stejný, přivítání,
kulturní vystoupení - letos to byly děti z MŠ Ludslavice,
mezi kterými nechyběly ani místní děti. Večeře a následně
pak hudba v podání pana Cholasty dala tomuto večeru
příjemnou atmosféru.
Pro seniory jsme z obecního archívu připravili fotografie z historických i z nedávno proběhlých kulturních akcí
a také dostupné obecní kroniky.
Jsme rádi, že letos přišlo více občanů než v minulých
letech. Doufáme, že se program líbil, a že příští rok vezmou

s sebou i své sousedy. Důležité pro nás je, aby se starší
lidé sešli a navzájem si sdělovali své zážitky, zavzpomínali
a pobavili se. Doba, kdy se v obci hloučkovali občané
na ulici a povídali si, se v dnešní uspěchané době nějak
vytratila a to je škoda.
Myslíme se, že takových akcí pro seniory by mohlo
být více. Příkladem by mohl být např. spolek Klub seniorů
v Ludslavicích, jehož členové pořádají různé besedy,
výlety a jiné akce. Je to téma k zamyšlení…
Uvítáme jakékoliv náměty a nápady a budeme se
snažit je spolu s vámi realizovat pro vaši spokojenost.
Kulturní výbor Zahnašovice

Ohlédnutí za podzimem v mateřské škole
Letošnímu podzimnímu období přálo teplé, slunečné
počasí a my jsme si společně s dětmi užili příjemné babí
léto nejen ve školce, ale zejména při pobytu venku. Podzim
nás lákal k procházkám, výletům do lesa i hrám na školní
zahradě.
Děti pozorovaly změny v přírodě, přírodní jevy, počasí,
práci na poli a v zahradách, seznamovaly se s charakteristickými znaky podzimního období, byly vedeny k porozumění významu stromů, jejich rozlišení, pojmenování některých
lesních zvířat, vnímaly krásy a barvy podzimu. Vzdělávací
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cíle směřovaly k rozvoji každého dítěte po všech stránkách.
U dětí jsme se zaměřili na rozvoj hrubé i jemné motoriky,
sebeobsluhy, rozumových dovedností, řeči, sociability,
chování, jednání, citů, nadání a talentu.
Barevnost podzimní přírody se přenesla ze zahrad
a lesa do tříd i šaten, kde byla vystavena celá řada výtvarných prací dětí. Děti tvořily papírové draky, podzimní stromy,
ježky a hrníčky s využitím obtisků bramborových tiskátek,
modelovaly lesní zvířátka, ovoce a zeleninu, kresbou se
snažily zachytit podzimní přírodu.
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S dětmi ze třídy Berušek jsme přijali pozvání na výstavu
ovoce, zeleniny a květin do Míškovic. Dětem se výstava
velmi líbila. Obdivovaly různorodost a pestrost vystavených
plodů, které je inspirovaly k dalšímu tvoření ve školce.
V podzimním období se uskutečnila v mateřské škole
dvě divadelní představení. Divadlo Truhlík a Truhlička bylo
plné vtipu a veselých písniček, motivovalo děti ke správnému stolování. Divadlo Leonka sehrálo pohádku Jak se brouček ztratil. Děti si zatančily, zazpívaly, dokonce i protáhly
tělíčka při putování krajinou a hledání ztraceného broučka.
Potěšil nás velký zájem o podzimní tvořivé odpoledne. Děti s pomocí rodičů dlabaly a zdobily dýňové lampy,
vyrobily si panáčka z brambor a listů, myšku ze skořápky
vlašského ořechu i podzimní kalendář. Dýňové lampy

zdobily venkovní prostory mateřské školy, ostatní výrobky
si děti odnesly domů.
Podzimní období je již tradičně spjato s vystoupením
dětí pro seniory v obcích Ludslavice, Zahnašovice a Kurovice. Děti pilně a s chutí nacvičovaly vystoupení plné
písniček, básniček i tanečků a také seniorům vyráběly
dárky – prostírání s podzimním motivem.
Zamykám, zamykám les, aby sem nikdo nevlez … Těmito
slovy začíná básnička, se kterou s dětmi každoročně zamykáme les ke klidnému zimnímu spánku. I letos tomu nebylo jinak.
Podzim pomalu střídá zimní období, adventní čas
a kouzelné Vánoce. Přejeme všem krásné vánoční svátky
a do nového roku hlavně pevné zdraví, štěstí a spokojenost.
Martina Nesrstová, ředitelka mateřské školy

Ohlédnutí za letošní fotbalovou sezónou
Už máme opět konec roku. Také fotbal má zimní přestávku. Tento půlrok byl hodně emotivní, což nikdo nečekal.
První, co nás zaskočilo, ale nejen nás, bylo velké sucho.
Trávník na hřišti byl ve špatném stavu. Měli jsme obavy, že
tráva už neporoste, ale nakonec po malých dešťových přeháňkách se hřiště zazelenalo. Další nepříjemnost přišla od
hráčů. Po první výhře v Žeranovicích přišla série porážek,
mnohdy nešťastných, ale jindy zasloužených. Nervozita
stoupala, a to nejen mezi hráči, ale i diváky. Vše vyvrcholilo
zápasem v Míškovicích, kdy byl zápas prohrán, ale shodou
několika nedorozumění, odstoupil trenér mužstva. Proto
se vedení Slavoje rozhodlo jednat a byla svolána členská
schůze, na ní se rozebraly palčivé otázky. Také se pořešily
věci, které se dlouhodobě odkládaly. Výsledkem byla domácí výhra nad mužstvem Rajnochovice a venkovní výhra
na Rusavě. Přístup hráčů se změnil, ale k uspokojení je
daleko. Problém s trenérem se bude řešit příští rok. Proto
doufáme, že se vše stabilizuje a uklidní. Hráče čeká zimní
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příprava v tělocvičně na 3. ZŠ v Holešově, kde hráči naberou potřebnou fyzičku, aby v jarní sezóně podali lepší
výkony, které by mužstvo posunuly z poslední příčky. Kolektiv tvoří dobrou partu, proto je vidina zlepšení na místě.
V rámci brigád se podařilo vybudovat na hřišti závlahu
a tak v příští fotbalové sezóně budeme schopni čelit případnému suchu. Ještě je potřeba doladit detaily, ale vše
by mělo být na jaro nachystané. Nyní bych chtěl poděkovat
všem hráčům, funkcionářům a lidem co pomáhají, aby se
zde fotbal hrál, že svým přístupem umožňují fanouškům
na naše zápasy chodit. Právě pro ně se fotbal hraje a my
jsme potěšeni, že na nás stále chodí. Jim také patří dík.
Poděkovaní patří sponzorům, také místnímu obecnímu
zastupitelstvu.
Závěrem bych chtěl všem popřát šťastné a veselé
svátky. Vše dobré v roce 2019....
člen v.v.SK Slavoj Zahnašovice Roman Adámek
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Lípa republiky je živou připomínkou vzniku Československa
Celá republika si letos připomínala 100. výročí vzniku
samostatného Československa a v řadě měst a obcích se
u této příležitosti vysazovaly jubilejní lípy. Zahnašovice se
k celostátní akci rovněž připojily a v neděli 28. října před
obecním úřadem lidé slavnostně vysadili náš národní
strom – lípu.
Lípu republiky za obecní peníze zajistil Mikroregion
Holešovsko.
Slavnostní události se zúčastnili zástupci všech zahnašovických spolků. Přítomni tak byli hasiči, myslivci, rybáři
i sportovci. Aktivní maminky pak se svými ratolestmi připravily krátký kulturní program. Zazněly tak verše věnované
českému národnímu stromu – lípě, ale také české zemi.
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Děti i zástupci spolků pak společnými silami lípu přihrnuli zeminou. Strom před jeho vysazením ještě v Holešově
posvětil děkan Jerzy Walczak. Po ukončení akce čekalo na
obci pro účastníky malé pohoštění a děti si mohly v rámci
výtvarné dílny vyrobit různé podzimní dekorace. Oslava
100. výročí vzniku samostatného Československa pak ve
večerních hodinách vyvrcholila Světluškovým průvodem.
Před Obecním úřadem Zahnašovice tak nyní roste už
druhá jubilejní lípa. Tu první zde obec nechala vysadit v roce
1968 u příležitosti Pražského jara. I tehdy se lípy svobody
vysazovaly po celé zemi. Komunisté posléze tyto stromy
ničili a zahnašovická lípa svobody byla jednou z mála,
kterou se na Holešovsku podařilo před komunisty uchránit.
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Schola Beati Cantores

Společenská rubrika
ÚMRTÍ
říjen

Josefína Pleváková

Plánované akce na rok 2019

vystoupí v průběhu sváteční mše svaté
v neděli 16. prosince 2018
v kostele Navštívení Panny Marie
v Zahnašovicích
začátek v 10.45 hodin

9. 2.

Hasičský ples

23. 2.

Maškarní karneval

2. 3.

Vodění medvěda

16. 3.

Promítání předešlých akcí
spojené s ochutnávkou
slaných
a sladkých dobrot

27. 4.

Stavění máje
+ pálení čarodějnic

18. 5.

Střelecké závody
„O pohár MAS
na loveckém kole“

25. 5.

Kácení máje

28. 6.

Noční stanování pro děti

Poděkování
Jménem Kulturního výboru Zahnašovice děkuji všem,
kteří se v letošním roce zúčastňovali akcí pořádaných
v naší obci. Velké poděkování patří i těm, kteří se aktivně podíleli na přípravě těchto akcí. Dále děkuji místním
spolkům - Mysliveckému sdružení Doubrava Zahnašovice, SK Slavoj, SDH Zahnašovice a Rybářskému spolku
Zahnašovice za podporu při konání akcí. Rovněž si velmi
vážím spolupráce a podpory starosty obce pana Jury,
který se nemalou mírou podílel na jejich realizaci. Děkuji
všem za jejich čas a zájem a těším se na další spoluprácí
v nadcházejícím roce 2019.
G. Javorová,
předsedkyně kulturního výboru

28. - 29. 6. Memoriál Ladislava Miklíka
v nohejbale
14. 7.

Hodové slavnosti

14. 7.

Hasičské závody o putovní
pohár starosty
obce Zahnašovice

24. 8.

Střelecké závody
o pohár starosty
obce Zahnašovice

25. 8.

Myslivecký den

28. 9.

Vinobraní

25. 10.

Setkání seniorů

28. 10.

Světluškový průvod

23. 11.

Hon na drobnou zvěř

30. 11.

Vánoční jarmark
+ rozsvícení vánočního stromu

14. 12.

Hon na drobnou zvěř

28. 12.

Myslivecká vycházka

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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