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Z obecního úřadu...

Od

1. března 2019 probíhá vybírání poplatků za odvádění odpadních vod ve výši 800,- Kč
na osobu + 200,- Kč za dům. Splatnost
poplatku za rok 2019 je do 31. 8. 2019.
Upozorňujeme občany, kteří nemají s obcí podepsanou smlouvu na
odvádění odpadních vod do veřejné
kanalizace, že jsou povinni na výzvu
vodoprávního úřadu Holešov nebo
České inspekce životního prostředí
předložit doklady od vyvážení jímky

a prokázat tak způsob zneškodňování
odpadních vod ve smyslu §38 odst. 6
zákona o vodách č. 254/2001 Sb. ve
znění následujících novelizací. Povinnost archivovat doklady od vyvážení
jímky je po dobu nejméně 2 let.
Dne 26. 4. 2019 proběhl na
našem obecním úřadě interní audit
z Krajského úřadu Zlín na přezkoumání hospodaření obce Zahnašovice za
rok 2018 s výsledkem „bez výhrad“.
Ve čtvrtek 13. 6. 2019 se uskutečnilo

v MŠ v Ludslavicích slavnostní vyřazení dětí z mateřské školy. Z naší
obce do první třídy nastupuje Martinka
Sýkorová. Přejeme ji mnoho úspěchů.
Dne 24. 6. 2019 proběhlo v ZŠ
v Ludslavicích rozloučení se žáky
5. ročníku. Z naší obce ukončil první
stupeň Štěpán Javora, který od září
nastupuje na 1. ZŠ Holešov. Přejeme
mu hodně úspěchů v nové škole.
Bucňáková Zdeňka
místostarostka obce

Kácení máJky v obc¡

V

sobotu 25. května nastal konečně kýžený a dlouho očekávaný den, kdy byla pokácena
zahnašovská májka. Mnoho lidí se již
tradičně těší, ani ne tak na okamžik
dopadu podsekané májky na travnatý
ostrůvek obecního rynku, ale hlavně
na vystoupení, které tomuto předchází. Letos si místní ochotníci s pomocí
mnoha dětí připravili lahůdku v podobě
ruské pohádkové klasiky "Mrazík". Již

ráno se všichni, kdo mohli a hlavně
měli chuť, sešli před obecním úřadem,
aby nachystali posezení, stany proti
slunci, případně proti dešti, protože
v této části měsíce května nikdo neví,
co z toho bude odpoledne zapotřebí
a samozřejmě prostor kolem lípy, který
již tradičně slouží jako občerstvovací
centrum. Ráno také proběhla poslední zkouška před odpolední premiérou
a zároveň i derniérou nacvičeného

vystoupení. Myslím si, že odpoledne se
vydařilo. Jarní sluníčko, skvělé herecké výkony, nádherné kostýmy i kulisy
přispěly velkou měrou k divácké účasti
a hlavně dobré náladě a spokojenosti
mnohých zúčastněných lidí. Po odehraném představení, které sklidilo zasloužené salvy smíchu i potlesku, došlo
k pokácení májky a díky již nemalým
zkušenostem sekáčů se toto obešlo
bez újmy na zdraví i majetku, proto
i následná tombola se nesla v radostném duchu. V letošní rekordní návštěvě
zhruba okolo 300 lidí je třeba připomenout návštěvu pana Radka Vondráčka, předsedy poslanecké sněmovny
parlamentu České republiky, který byl
také zvědavý na naše pojetí Mrazíka.
Večerní vystoupení začínající ludslavské rockové skupiny Jateční váha už
pokazila jen porážka českých hokejistů
na MS na Slovensku od Kanady 1:5.
Na tomto místě je třeba poděkovat všem, kteří se již tradičně starají
o přípravu a bezproblémový chod kácení máje a doufat, že do budoucna
se k nim přidají i další.
Potočný Vladimír

Z KRONIKY OBCE ZAHNAŠOVICE

Hodové slavnost¡ v Zahnašov¡cích
14. července 2019
9.00 hodin – budíček
11.00 hodin – slavnostní mše svatá
Od 13.30 hodin – zábavný program na návsi (kolotoče, stánky, střelnice)
K poslechu i tanci hraje dechová hudba „Hulíňané“ - projížďky bryčkou
SRDEČNĚ ZVE KULTURNÍ VÝBOR OBCE ZAHNAŠOVICE
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Stavění májky a pálení čarodějnic
V sobotu 27. dubna se konalo v obci stavění májky,
jenž je především v režii mužů, ale i pálení čarodějnic,
které si opět „na starost“ vzaly místní maminky. Den „D“
se již tradičně nesl ve znamení zdobení májky, chystání
laviček a samozřejmě příprav soutěží pro děti. Celé akci
předcházelo pokácení vybraného stromu na májku, který byl letos opravdu vysoký a dopravení budoucí májky
„na místo činu“. Nejprve se musel strom odkůrovat
a připravit na tu nejdůležitější část. Počasí nám letos
opět přálo, tak nám nic nebránilo v tom si den pěkně užít.
K poslechu a tanci nám po celé odpoledne a až do pozdních večerních hodin hrála rocková kapela „Megalika“.
Na návsi se sešla spousta malých i velkých čarodějnic,
za což jsme rády. Děti soutěžily v disciplínách jako např.
hledání černých koček na stromech, prolézání strašidelným tunelem nebo pavoučí sítí a k tomu byla připravena
ochutnávka čarodějnických pokrmů.

Pak proběhl menší průvod obcí, aby si nás všichni
mohli prohlédnout, jak nám to sluší. Průvod byl zakončen
již tradičním „čarotancem“. Mezitím následovalo stavění naší májky, které dalo našim mužům hodně zabrat,
ale nakonec vše dobře dopadlo a májka byla postavena.
Společně jsme si na závěr čarodějnického odpoledne
opekli špekáčky. Také místní udírna měla co nabídnout,
jídla a pití bylo dostatek. Letos poprvé jsme také prodávali
čarodějnické suvenýry v podobě malých odznáčků. Všem,
kdo si tyto odznáčky zakoupili a tím tak finančně podpořili
tuto akci, děkujeme.
Stavění májky spolu s pálením čarodějnic patří mezi
oblíbené obecní akce a jak všechny maminky, tak určitě
i všichni ostatní doufáme, že se nás za rok sejde opět
mnoho, jak čarodějnic a čarodějů, tak i těch, kteří pomohou
při přípravě májky. Moc všem děkujeme, jak za pomoc,
tak i účast a podporu.
Spáčilová Veronika

Z činnosti Mateřské školy Ludslavice
Školní rok 2018 – 2019 se nachýlil ke svému konci
a dětem začaly vytoužené dva měsíce letních prázdnin.
Všem nám zůstaly příjemné vzpomínky na společně prožité chvíle strávené v mateřské škole.
Závěr školního roku již tradičně náleží zajímavým
a podnětným akcím i aktivitám rozvíjející osobnosti dětí
po všech jejich stránkách s přihlédnutím k individuálním
možnostem a potřebám každého dítěte.
Mateřskou školu navštívilo maňáskové divadlo Šikulka, které dětem sehrálo tři poučné pohádky zaměřené na
ochranu životního prostředí.
Druhou květnovou neděli potěšily děti naší mateřské
školy svým vystoupením nově narozené ludslavické občánky, jejich rodiče i ostatní příbuzné.
V měsíci květnu zahájilo 19 dětí předplavecký kurz
v Plaveckém bazénu Holešov, který již druhým rokem
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velmi kvalitně zajišťuje Plavecká škola Uherské Hradiště.
Vhodnou motivací, vlídným přístupem i odpovídajícími
metodami s využitím zajímavých plaveckých pomůcek se
děti učily základním plaveckým dovednostem i základům
jednotlivých plaveckých stylů.
V měsíci květnu jsme s dětmi připravovali ke Dni matek slavnost pro maminky. Děti s velkou chutí nacvičovaly
program plný písní, básní a tanečků o maminkách, rodině
i lásce, vyráběly dárky a zdobily svými výtvory prostory
mateřské školy. Vystoupení dětí ze třídy Berušek bylo
zpříjemněno hrou na zobcovou flétnu a ukázkou angličtiny.
Ve spolupráci s Malou technickou univerzitou se
v mateřské škole ve třídě Berušek uskutečnil projektový
den Stavitel města zaměřený na polytechnické vzdělávání. Cílem projektu bylo vzbudit u dětí zájem o techniku
a vytvářet základy finanční gramotnosti. Na úvod jsme si
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společně s dětmi vyprávěli o městech a obcích. Poté děti
stavěly ze stavebnic důležité veřejné budovy, následovala stavba města okolo silnice a překreslení jednotlivých
staveb do mapy. Na závěr děti plnily úkoly, za které si
„vydělaly“ peníze a mohly si koupit některé budovy a umístit si je na svou mapu. Projektový den byl velmi zdařilý.
Z nabízených aktivit byly děti nadšené, při plnění úkolů
velmi svědomité a pečlivé, a tak právem všechny získaly
osvědčení Stavitele města.
Školní výlet jsme strávili v Zoologické zahradě Lešná,
kde si děti prohlédly pavilony jednotlivých světadílů, seznamovaly se s faunou, flórou i způsobem života v určitých
oblastech našeho kontinentu.
Den dětí jsme letos, stejně jako několik předchozích
let, oslavili sportem a užili si spoustu radosti a zábavy
v Lanovém centru Otrokovice.
V měsíci červnu nás navštívili hasiči ze Sboru dobrovolných hasičů Zahnašovice, společně s nimiž jsme si
vyzkoušeli cvičnou evakuaci, vyslechli si poučení o požární
ochraně, zhlédli profesionální zásah hasičů, prohlédli si

hasičskou výstroj i výzbroj a vyzkoušeli si „hašení požáru“.
Velmi zajímavá byla také návštěva strážníků Městské policie Holešov, kteří seznámili děti s náplní práce městské
policie, bezpečným chováním dětí a předvedli ukázku
práce psovoda.
Také letos jsme strávili příjemné a zajímavé dopoledne s myslivci. Děti se dozvěděly zajímavosti o včelách,
prohlédly si včelí úly, vyzkoušely si střelbu ze vzduchové
pistole a nakonec byly odměněny chutnými špekáčky.
Na závěr školního roku se uskutečnilo slavnostní
rozloučení s osmi předškolními dětmi, které od září nastoupí do 1. ročníku školy základní. Děkujeme rodičům
za několikaletou spolupráci, podporu i důvěru a našim
budoucím prvňáčkům přejeme plno štěstí, spokojenosti,
úspěchů a splněných snů v jejich následné životní etapě.
Další školní rok je úspěšně za námi a my se můžeme
těšit, co nového nám přinese rok následující. Přejeme
všem krásné prázdniny a pohodovou dovolenou.
		
Martina Nesrstová,
ředitelka mateřské školy

Z činnosti Základní školy Ludslavice
Konec školního roku
Další školní rok uběhl jako voda a už se zase těšíme
na dva měsíce prázdnin.
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Vyhodnotili jsme výsledky ve vzdělávání, a i když ne
všichni žáci měli samé jedničky, snažili se všichni dosáhnout co nejlepších výsledků.
V letošním školním roce jsme se zapojili do projektu
„Společně za vzděláním“, ve kterém je věnována velká pozornost žákům, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem.
Proběhlo osm projektových dnů – např. Veselé zoubky, Den s jógou, Myslivecká olympiáda, Dítě na cestě
k dospělosti, Můžu se stát hrdinou?, Já, moji kamarádi
a moje rodina, Mluvíme a nasloucháme a přitom se rádi
máme, Zdravé myšlenky - zdravé vztahy a další. Na projektu budeme pracovat dále.
I když hlavním úkolem školy je vzdělávat, neméně
důležité je vychovávat. Proto hlavně konec školního roku
je bohatý na akce mimo vyučování.
V rámci projektu Ovoce do škol žáci ochutnali cizokrajné ovoce, uspořádali jsme soutěž v recitaci, všichni
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žáci absolvovali plavecký výcvik. Někteří žáci se účastnili
soutěže v plavání a byli velmi úspěšní. Zapojili jsme se
také do soutěže Hrajeme si s angličtinou.
Školní výlet jsme strávili v Moravském krasu. Prohlédli
jsme prostředí Skalního mlýna, k dopravě k Punkevní
jeskyni jsme použili malý vláček. Lanovkou jsme vyjeli
k hornímu můstku propasti Machocha. Nejzajímavější
částí výletu byla prohlídka Punkevní jeskyně s plavbou
po říčce Punkvě.
Na konci školního roku pro nás vždy myslivci připravují
krásné dopoledne. Žáci si vyslechli zajímavé povídání
o myslivosti, o životě včel, napsali test, který byl vyhodnocen a odměněn, stříleli ze vzduchovky, opekli špekáčky.
Myslivcům patří velké poděkování.
Velkým zážitkem pro žáky byl nácvik evakuace, který
jsme provedli s členy SDH Zahnašovice. Žáci viděli celý

průběh zásahu, včetně záchrany osob, ukázky techniky,
slaňování, besedy s profesionály i dobrovolníky. Radovali
se z ochlazení vodou, dovádění v pěně. Hasičům děkujeme za příjemně a užitečně strávené dopoledne.
Do konce školního roku nás ještě nějaké akce čekají.
Bude to Sportovní den, Cyklistické závody, Noc ve škole,
Návštěva Kurovic a Zahnašovic.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem příznivcům
naší školy, všem, kteří nám pomáhali sponzorskými dary
i jinak. Poděkování patří Obci Ludslavice, obci Kurovice
a obci Zahnašovice, panu S. Kojeckému.
Školní rok končí, přeji všem žákům krásné prázdniny,
zaměstnancům, rodičům a všem pěknou dovolenou.
M. Pecháčková,
ředitelka školy

Ukliďme společně Zahnašovice!
Stále častěji slýcháme v médiích o tom, jak je naše
planeta zamořená plasty a jak se den ode dne proměňuje.
Nejčastěji jsou tímto problémem postiženi mořští živočichové, kteří často plastový odpad zaměňují za potravu
nebo se zamotají v rybářských sítích a těžce se při tom
poraní. Velkým problémem jsou také mikroplasty – téměř
neviditelné plastové částečky, které ryby nevědomě požívají. Spousta lidí si však neuvědomuje, že tyto mořské
ryby sami následně konzumují, a tak do sebe i oni sami
dostávají nebezpečné toxické látky, jež plasty běžně
obsahují. Tohle je bohužel jen jeden z mnoha příkladů
toho, jak náš život ve výsledku odpad ovlivňuje. Proto je
velmi důležité, aby zejména mladá generace vzala tento
problém vážně a začala se o něj zajímat. No a jak jsme
zatím jako obec pomohli my?
V sobotu 6. dubna 2019 se u nás konala akce s názvem Ukliďme společně Zahnašovice. Tato myšlenka se
však nezrodila náhodou. V tento den se po celé České
republice konají na nejrůznějších místech úklidové akce,
které si kladou za cíl sesbírat co největší množství odpadu
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a také zmapovat nelegální černé skládky. Rok od roku
účast na těchto akcích stoupá. V roce 2018 se konalo přes
3 000 úklidů a celkem se nasbíralo 2 113 tun odpadu, což
už je poměrně slušné číslo. A jelikož já i Erik milujeme přírodu a její osud nám není lhostejný, rozhodli jsme se tedy
něco podobného zorganizovat i u nás, a přispět tak alespoň malou měrou ke zdravějšímu životnímu prostředí. I na
první pohled nepatrný skutek může mít totiž ve výsledku
obrovský význam. Počasí nám moc nepřálo, ale i tak jsme
se sešli v pěkném počtu, a nakonec se podařilo sesbírat
přes 20 pytlů odpadu. Velkou část tvořily převážně plasty,
staré sklo nebo stavební suť. Velmi často jsme ale také
nacházeli staré pneumatiky nebo ostré železné předměty,
zvláště pak nebezpečné pro zvířata volně žijící v přírodě.
Děkujeme tímto obci a panu starostovi za umožnění
tento nápad realizovat a všem, kteří se jakkoli zapojili
a přidali ruku k dílu. Moc si toho vážíme a doufáme,
že se nám tuto dobročinnou akci podaří zorganizovat
i v následujících letech a stane se z ní tradice.
Pořadatelé
Lenka Zakopalová a Erik Javora

Zpravodaj obce Zahnašovice

Ohlédnutí za fotbalovou sezónou
Pomalu se blíží prázdniny, děti se těší, jak si odpočinou.
My fotbalisté také. Končí nám ročník, který ukázal hodně
nedostatků v naší hře, ale také na věci kolem fotbalu.
Schůze, které máme moc nepomáhají, proto je potřeba
důrazně si určit kam náš vesnický oddíl půjde. Ekonomická
stránka klubu je vyřešena, a to díky velké podpoře místního
zastupitelstva v čele s panem Drahomírem Jurou.
V dnešní době je nedostatek dětí ochotných sportovat,
nejen například hrát kopanou. Proto je velmi obtížné získat
nové hráče do klubu. Zatím se nám vždy podařilo nějaké

hráče přivést, ale je to rok od roku horší. Snažíme se také
získávat hráče, kteří již fotbal hráli a chtějí změnit klub. To
stojí peníze, ale jak jsem již napsal, tak máme nějaké peníze na účtu. Ale vrať jme se k právě končící sezóně, která
ukázala, že právě mladí hráči mají chuť hrát, zlepšovat se
a dokonce pomáhat při chodu klubu a chodit na brigády.
Ještě není konec, ale vypadá to, že neskončíme úplně poslední. Chtěli jsme lepší výsledek, ale ne vždy se podařilo
hráčům vydat na hřišti vše, co v nich je. To by se mělo také
zlepšit. Ale nemůžu jen kritizovat, proto musím říci, že byly
zápasy, kde se bojovalo, a přesto se prohrálo. To je sport,
někdy se daří a jindy zase ne, ale diváci určitě ocení snahu.
Těm taky patří poděkování, že si nejen koupili permanentní
vstupenky, ale také s námi jezdili na venkovní zápasy. Co
dokáže bojovnost a také trochu toho štěstíčka, to jsme viděli
při výhře 6:1 nad Loukovem. Snad to bude cesta, kterou se
budeme ubírat. Také vzpomenu již tradiční zápas A:B, přišli
všichni, kteří se chtěli bavit, posedět, dát si pivo, klobásku.
To vše se naplnilo a tomu přálo i krásné počasí.
Tak v příští sezóně se snad opět uvidíme.
Roman Adámek,
člen výboru SK Slavoj Zahnašovice

Jaro v mysliveckém sdružení
Tak jako každý rok jsou pro nás myslivce jarní měsíce
spojeny hlavně s prací. Duben a květen je propojen týden co
týden nějakou brigádou. Začali jsme pravidelnou údržbou
bažantích voliér, které musíme vyčistit od zbytků rostlin
z předchozího období, provést dezinfekci a opravu krmných
zařízení a napáječek vody, případně udělat nová. Důležitá
je i údržba pletiva, kde nesmí zůstat žádný větší otvor nebo
poškození s ohledem na predátory, kteří by mohli udělat
nenapravitelné škody na chované bažantí populaci. Každý
člen má dále na starost, ve svěřeném úseku honitby, svá
krmná zařízení, která musí taktéž vyčistit, vydezinfikovat
a připravit na novou sezónu. Další větší akcí, která nám
zabrala celkem tři odpoledne, bylo vybudování oplocenky
nové výsadby stromků „Na kopci“, o kterou nás požádala
obec Zahnašovice. Náročná byla taktéž výpomoc při odstranění náletových dřevin a stromů kolem polí pro zemědělskou společnost Doubrava s.r.o. Spousta drobné práce
nás neminula při výstavbě nových loveckých posedů, nebo
při údržbě mysliveckého políčka.
Květen byl ve znamení dvou významných střeleckých
akcí. Na první akci s názvem „Vymetání pavučin“ nás už po
mnoho let zve náš myslivecký kamarád Ing. Jan Dvořák. Tato
akce se konala na střelnici v Dobroticích, která patří Střední a
vyšší policejní škole Holešov. Není to žádná sportovní soutěž,
ale účelem je dobré seřízení kulových zbraní před nadcházející loveckou sezónou a vzájemné posouzení úspěšnosti
našich mušek. Druhá střelecká akce byla soutěž jednotlivců
„O pohár MAS Partnerství Moštěnka“ na loveckém kole, kte-
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rou pořádá naše myslivecké sdružení. Tato těžká střelecká
disciplína bohužel neláká tolik účastníků, jak bychom si přáli,
ale i přesto jsme byli s průběhem soutěže spokojeni.
Závěrem bych chtěl rád všechny spoluobčany pozvat
na sobotu 24. srpna na střeleckou soutěž tříčlenných
družstev v „Americkém trapu“, ale hlavně následující neděli
25. srpna na každoroční „Den s myslivostí“. Ti nejmladší si
určitě zasoutěží o krásné a sladké ceny a všichni účastníci
se budou moci něco více dozvědět o myslivecké kynologii,
loveckých zbraních a spoustu dalších zajímavostí spojených
s mysliveckou tématikou. Samozřejmě budeme mít v tyto
dny pro vás opět nachystány vynikající zvěřinové speciality.
Vlastimil Bucňák
předseda spolku
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Plánované akce

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Červenec: Havlíček Ferdinand – 81 let
Miklíková Věra – 60 let

5. 7.
14. 7.
4. 8.

Srpen:

24. 8.

Holotíková Stanislava – 65 let
Wojnar Vlastimil – 60 let
Vaňhara Pavel – 60 let
Malošíková Drahomíra – 60 let

Září:

Brázdilová Marie – 90 let
Fridrich Vladimír – 60 let
Foukal František – 84 let

Říjen:

Němec František – 65 let
Foukalová Marie – 84 let
Kovářová Marie – 75 let
Kobliha Oldřich – 65 let

25. 8.
5. 10.
25. 10.
28. 10.
23. 11.
30. 11.
14. 12.
28. 12.

Dětský den
Hodové slavnosti
Hasičské závody o putovní pohár 		
starosty obce Zahnašovice
Střelecké závody o pohár
starosty obce Zahnašovice
Myslivecký den
Vinobraní
Setkání seniorů
Světluškový průvod
Hon na drobnou zvěř
Vánoční jarmark + rozsvěcování
vánočního stromu
Hon na drobnou zvěř
Myslivecká vycházka

Akce „Noční stanování pro děti“ plánovaná
na 28. 6. 2019 je přesunuta na některý pátek
v měsíci září. Datum a čas bude upřesněn
podle počasí.

Prosinec: Nováková Ludmila – 82 let
ÚMRTÍ:
Červen

Nečekalová Dobroslava

Vítání nového občánka
V neděli 5. května proběhlo v obci vítání prvního nového občánka narozeného v letošním roce. Při slavnostním
obřadu byla starostou Drahomírem Jurou uvítána mezi
občany Zahnašovic Nicoll Miklíková, která je druhou
dcerou manželů Ivany a Jiřího Miklíkových.
K slavnostní atmosféře přispělo vystoupení místních
dětí pod vedením Ivany Malošíkové. Na závěr slavnostního obřadu byly rodičům předány drobné dárky a květiny.

Zásahová jednotka hasičů
ze Zahnašovic
V měsíci dubnu zasáhl silný vítr i naši obec a polámal
větve na místní lípě. Na základě žádosti starosty obce vyjela
jednotka dne 25. 4. odstranit z její koruny vše, co by mohlo
ohrozit naše občany při posezení pod tímto stromem.
Dne 9. 5. 2019 ve 12:00 se rozezněly sirény v naší obci
a naše zásahová jednotka vyrazila společně s profesionálními
jednotkami Hasičského záchranného sboru stanic Holešova,
Bystřice pod Hostýnem a Kroměříž k hlášenému úniku čpavku
ve společnosti Nestlé ve Všetulích. Naštěstí se jednalo pouze o taktické cvičení, které slouží k tomu, aby byly jednotky
v případě skutečné události schopny správně zasáhnout.
Dne 19. 5. 2019 večer se sirény rozezněly znovu. Tentokrát se jednalo o požár starého stromu na místním fotbalovém
hřišti. Jednotka na místě zasahovala jako první a dostala požár rychle pod kontrolu ještě před příjezdem profesionálních
hasičů ze stanice Holešov.
Ke konci měsíce po silných deštích vyjela jednotka pročistit ucpané kanalizační potrubí. Jednalo se o stoku, která
je zaústěna do vodního toku.
Na závěr musíme poděkovat. Díky dotaci od Zlínského
kraje a obce Zahnašovice jsme obdrželi nové vybavení pro
naši jednotku. Celková částka dotace na toto vybavení činila 150 383,- Kč. Podařilo se také obměnit další dosluhující
kusy. Z vlastních zdrojů jsme doplnili výbavu profesionálních
lékárniček obou vozů.

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 Ivany Malošíkové, Zahnašovice č.p. 138, tel. 731 461 930. Poplatek činí 1 500,- Kč.
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