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Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc¡?

V

těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy
k manipulačnímu a provoznímu řádu vodní nádrže, takže již
nic nebrání podání žádosti o kolaudaci rybníka. Byla zahájena překládka části chodníků a výstavba
zpevněné odstavné plochy u hřbitova. Před dokončením je rozšíření veřejného osvětlení u místní
komunikace „betonka". Toto jsou
akce, které byly zahájeny, případně

předjednány už v loňském roce.
V letošním roce plánujeme další
část oprav objektu šaten na fotbalovém hřišti (výměna oken
a venkovních dveří, oprava dlažby a nadstřešení venkovního posezení, zpevnění parkoviště u šaten). Projektová dokumentace
k uvedeným stavebním úpravám
počítá s částkou bezmála jeden
milion korun, takže minimálně část
uvedených prací bude realizována

až v příštím roce. Dále je připraven
projekt a žádost o dotaci od SFŽP
na další výsadbu zeleně. Zpracovává se projekt na zřízení zastávky
pro školní autobus na návsi.
V neposlední řadě nás letos
čeká pořizování a projednávání jednoho z nejdůležitějších dokumentů
obce - Územního plánu.
Drahomír Jura
starosta obce

Knihovna
Vážené čtenářky, vážení čtenáři a i ostatní knihovnu
zatím nenavštěvující spoluobčané.
Úvodem bych chtěl poděkovat za vaše hojné návštěvy
naší místní obecní knihovny v loňském roce, díky kterým
můžeme i nadále zvelebovat svěřené knihovnické zázemí
a zároveň rozšiřovat knihovní fond nákupem nových knih
i zapisováním knížek získaných z vašich darů. V loňském
roce nechal Obecní úřad pořídit do knihovny nové police
na knížky a přispěl částkou 5000,- Kč, za kterou byly
zakoupeny nové knižní tituly.
Knihovna je otevřena každou středu od 15.00 do 18.00
hodin. Dvakrát ročně, vždy v dubnu a v říjnu, jsou obměňovány knižní soubory zapůjčované kroměřížskou knihovnou.
Každý z těchto souborů je v naší knihovně k zapůjčení vždy
po dobu jednoho roku, jedná se o cca 80 titulů. Soubor se
skládá z románů, ať už jde o romány klasické, červenou
knihovnu nebo detektivky, tak z titulů z naučné a vzdělávací
literatury i knížek pro děti. Za rok 2014 se zaevidovalo do
naší obecní knihovny celkem 36 čtenářů z toho 15 dětí. Tito
si celkem vypůjčili 626 knih a časopisů za rok.
Ve dnech 6. 3. – 7. 3. 2015 pořádal kulturní výbor již poněkolikáté akci pro děti s názvem „Ponocování s knížkou“,
které se zúčastnilo celkem 24 dětí ze Zahnašovic i okolních
měst a obcí. Děti se sešly v podvečer v sále obecního
úřadu a ty, které se vzájemně neznaly, měly příležitost se
seznámit při hraní různých her či při výtvarné sebereali-

zaci u designování vlastních triček. Poté se skupinka dětí
přesunula do knihovny, kde si každé z dětí mohlo vybrat
a vypůjčit libovolnou knížku, s kterou mohly večer usínat.
Po večeři byl dětem promítnut jimi vybraný pohádkový
film a po krátké volné zábavě se uložily do svých spacáků
a usínaly znaveny po prožitém dni. Ráno pod snídani se
v dobré náladě rozcházely do svých domovů se spoustou
nových zážitků, poznatků i uzavřených nových přátelství.
Tímto chci poděkovat za váš zájem o knihy a o čtení
jako takové a doufám, že se mi podaří získávat právě ty
knihy, které vás baví a které se vám líbí.
Vladimír Potočný
knihovník

Jak tráví začátek roku hasiči v Zahnašovicích?
Ani v zimním období naši hasiči nezahálí. Naopak se
snaží před začátkem kolotoče soutěžní sezóny dodělat
vše, co je nutné k chodu, ať už samotného SDH, tak
i zásahové jednotky.
Nový rok pro naši jednotku začal hned 5. 1. výjezdem
k lehké dopravní nehodě u obce Ludslavice (vozidlo sjeté
do příkopu). Dále jednotka vyjížděla k podobné události
dne 10. 2., která se stala na silnici směrem do Míškovic
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a v tentýž den hasiči asistovali u čištění přečerpávací stanice v naší obci. Od prvního týdne měsíce ledna se změnila příprava obou soutěžních družstev z individuální na
společnou. Každou středu jezdila obě družstva trénovat do
tělocvičny v obci Žeranovice a to pravidelně až do března,
kdy vystřídala tělocvičnu za místní fotbalové hřiště, kde se
snaží, pokud počasí dovolí, trénovat rovnou dvakrát týdně.
Při tom všem zápřahu se členům SDH podařilo uspořádat
7. 2. velmi vydařený ples a tradiční vodění medvěda. Kvůli
stále se zvyšující pořadatelské úrovni jednotlivých žadatelů
Podhostýnské hasičské ligy se hasiči rozhodli o vylepšení
jejich stávající sportovní dráhy na hřišti.
Ve dnech 18. 2. - 28. 2. díky společnosti Doubrava
s.r.o. provedli výkop, dovoz materiálu a dále pak vlastními silami a za finanční podpory obecního úřadu provedli
zabetonování obrubníků a položení zámkové dlažby.
Také probíhaly brigády na nátěr židlí, které hasiči získali
bezplatně od pana Ing. Dvořáka. V nejbližší době je čeká
školení nositelů dýchací techniky v Kroměříži, požární dozor při pálení čarodějnic v naší obci a pravidelné tréninky
soutěžních družstev.
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Košt domácích pálenek
Poslední únorová sobota v obci patřila už tradičnímu
koštu domácích pálenek. Jednalo se už o 7. ročník. Do
soutěže bylo přihlášeno devět vzorků, ze kterých byly
sedmičlennou komisí vybrány tři nejlepší. Na třetím místě
se umístil pan Javora Radek se svou pálenkou z rynglí,
druhé místo obsadil pan Foukal Josef st. se slivovicí a na
prvním místě se umístila pálenka z více druhů ovoce pana
Němce Františka. Nejlepším degustátorem 7. ročníku se
stal pan Bucňák Vlastimil. Všem jmenovaným byl předán
diplom a dárkový balíček. Soutěž byla ukončena vyhlášením tomboly. Po celý večer bylo pro všechny přítomné
zajištěno bohaté občerstvení.

Výroční schůze Mysliveckého sdružení Doubrava Zahnašovice
I přes vysoké odlovy škodné zvěře, hlavně lišky obecné,
tato populace stagnuje, respektive mírně klesá. Apeloval na
všechny členy sdružení k ještě vyššímu nasazení každého
jednotlivce při plnění jedné ze základních činností a to tlumení
škodné zvěře, kde jsou značné rezervy. Dále následovaly
příspěvky finančního hospodáře, zpráva revizní komise
a na závěr oficiálního programu proběhla závěrečná diskuze. Součástí sobotního odpoledne bylo i drobné zpestření
v podobě nahlédnutí do mysliveckých tradic formou pasování
dvou členů na lovce srnčí a černé zvěře.

V sobotu 14. března 2015 se uskutečnila výroční členská
schůze MS Doubrava Zahnašovice. Po úvodním seznámení
přítomných myslivců, pozvaných hostů a přátel myslivosti
s programem schůze následovala zpráva nového předsedy
Ing. Jana Dvořáka o provedených akcích během uplynulého
období. Dále nás seznámil s plánem činnosti pro letošní rok
a svůj příspěvek zakončil osobním zamyšlením nad stavem
současné myslivosti. Jako druhý příspěvek následovala
zpráva mysliveckého hospodáře Františka Němce. Ten
se dotkl zejména tématu skvělé kondice srnčí zvěře v naší
honitbě. Na druhé straně byl ale konstatován neuspokojivý
vývoj populace zajíce polního v oblasti průmyslové zóny.

Vítání nových občánků
V neděli 15. března se po několika letech opět uskutečnilo vítání nových občánků v obci Zahnašovice. Starosta obce
pan Jura uvítal slavnostním obřadem Gabrielu Miklíkovou,
Kláru Šiblovou, Alenu Pospíšilovou a Jakuba Mlčáka mezi
zahnašovské občany. Jeho slova o mateřské lásce, radosti,
ale také o zodpovědnosti a starostech, které výchova dětí
přináší, jistě zapůsobila a podpořila vědomí rodičů o tom,
jaký poklad je jejich děťátko. Tato slavnost byla provázena
kulturním vystoupením dětí. Nechyběl ani tradiční přípitek na
zdraví nových občánků a drobný dáreček s květinou.
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Příprava fotbalistů
na jarní sezónu
Tak k nám přišlo jaro a s ním také jarní fotbalové zápasy. Zimní příprava probíhala v tělocvičně 3. ZŠ Holešov
a splnila svůj účel. V letošní jarní sezóně budeme očekávat
vylepšení postavení v tabulce, kde nám patří 12. místo
ze 14. mužstev. Pauza byla dlouhá a tak se hráči těší,
že sezóna již brzy začne. Doufám, že také naši fanoušci.
První zápas se bude konat 4. dubna doma proti Komárnu.
Věříme, že naši hráči budou bojovat a brát si příklad z p.
Pavla Miklíka st., který vytvořil rekord v počtu zápasů ve
III. třídě OFS Kroměříž. Za svou dlouhou sportovní kariéru
překonal hranici 350 zápasů a tímto mu také blahopřejeme. Jak jsem již informoval, letos oslavujeme 80-leté
výročí založení fotbalu v Zahnašovicích. Program máme
již skoro hotov. Po slavnostním obědě, který bude pro pozvané, se oslavy přesunou na místní fotbalové hřiště. Tam
bude přichystán program pro děti a pak bude následovat
zápas mezi starými hráči Zahnašovic a Holešova. Dále
proběhne kulturní program završen zábavou. Program
celé akce bude vyvěšen nejen na stránkách obce, ale
i v místním obchodě a na informační tabuli. Celá akce
proběhne v sobotu 20. června. Těšíme se na hojnou účast.
Tajemník SK Slavoj Zahnašovice
Roman Adámek

Rozlosování fotbalové sezony 2014/2015 – jaro 2015
Okresní soutěž III. třída skupina A, SK Slavoj Zahnašovice

4

datum

den

čas

domácí

hosté

16. kolo

4. 4.

sobota

15:30

Zahnašovice

Komárno

17. kolo

12. 4.

neděle

15:30

Rymice

Zahnašovice

18. kolo

19. 4.

neděle

16:00

Zahnašovice

Chvalčov

19. kolo

26. 4.

neděle

16:00

Tučapy

Zahnašovice

20. kolo

3. 5.

neděle

16:30

Zahnašovice

Rajnochovice

21. kolo

10. 5.

neděle

16:30

Hlinsko

Zahnašovice

22. kolo

17. 5.

neděle

16:30

Zahnašovice

Míškovice

23. kolo

24. 5.

neděle

10:00

Bystřice p. Host. B

Zahnašovice

24. kolo

30. 5.

sobota

16:30

Zahnašovice

Kostelec u Holešova

25. kolo

7. 6.

neděle

16:30

Martinice

Zahnašovice

26. kolo

14. 6.

neděle

16:30

Zahnašovice

Ludslavice

27. kolo

21. 6.

neděle

10:15

Žeranovice

Zahnašovice
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OBEC ZAHNAŠOVICE VÁS SRDEČNĚ ZVE na

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

ČTVRTEK 30. DUBNA 2015
17.30 SRAZ NA NÁVSI
PRŮVOD NA HŘIŠTĚ, SOUTĚŽE,
DISKOTÉKA
20.00 ZAPÁLENÍ HRANICE
21.00 OHŇOSTROJ
OBČERSTVENÍ
ZAJIŠTĚNO.
TĚŠIT SE MŮŽETE
NA TOČENÉ PIVO,
KABANOS…
PRO VŠECHNY
ZÚČASTNĚNÉ
V KOSTÝMECH
JE PŘIPRAVENA
ODMĚNA!

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!!!

Schovaná zvířátka pro děti
Kol¡k zvířátek se schovalo v obrázku? NaJdete Je všechny?
Nezapomeňte celý obrázek vybarv¡t.

Zpravodaj obce Zahnašovice
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FOTO Z AKCÍ

Ponocování s knížkou

Vodění medvěda

PLÁNOVANÉ AKCE
30. dubna
Stavění máje
+ pálení čarodějnic

30. května
Kácení máje

20. června
Oslavy na počest 80-tého výročí
založení fotbalu v Zahnašovicích

26. - 27. června
nohejbalový
turnaj

4. července
Pohádkový les

Se svými připomínkami nebo příspěvky se můžete i Vy zapojit do přípravy tohoto občasníku. Uzávěrka příštího
čísla zpravodaje: 30. 6. 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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