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Vítání občánků

M

ezi nové občany obce Zahnašovice uvítal v neděli
13. září starosta obce pan Jura Elen Matulovou
a Vladimíra Chytila. Popřál jim všechno nejlepší
do života, hodně radosti a rodičům připomněl jejich důležitou funkci při výchově nového človíčka. Jeho slova
o mateřské lásce, ale také zodpovědnosti a starostech,
které výchova dětí přináší, jistě na všechny zapůsobila.
Slavnostní obřad byl doprovázen kulturním vystoupením
dětí a na závěr nechyběl ani tradiční přípitek na zdraví
nových občánků a drobný dáreček s květinou.
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Střelecká soutěž o pohár starosty obce Zahnašovice
V sobotu 22. 8. 2015 proběhla na střelnici MS Doubrava Zahnašovice již tradiční soutěž tříčlenných družstev
v americkém trapu. Celkem se do soutěže přihlásilo 11
družstev. Po celodenním klání nakonec odešel s vítěznými

vavříny tým ve složení Zamazal Radek, Peluha Antonín,
Koláček Josef.
Blahopřejeme vítězům a všem účastníkům do dalších
klání rovné broky.

Dětský den
V neděli 23. 8. 2015 se uskutečnil v rámci konce
prázdnin pravidelný dětský den, který pořádá Myslivecké
sdružení Doubrava Zahnašovice. Počasí opět přálo, a proto mohlo množství účastníků shlédnout připravený bohatý
program nebo se přímo zapojit do připravených soutěží.
Po skvělém obědě, který zahájil odpoledne, následovalo
přivítání účastníků moderátorem akce Zbyňkem Miklíkem.
Do celého programu nás nejdříve uvedly mažoretky ze
souboru Kontrasty Hulín.
Soubor funguje už 28 let a má za sebou mnoho úspěšných vystoupení. Jsme rádi, že zásluhou její zakladatelky
Aleny Rafajové můžeme každoročně tento soubor na
našem dětském dni přivítat. Dále následovala již také
pravidelná ukázka výcviku služebních psů ze Střední
a vyšší policejní školy v Holešově. Kynologie je nedílnou
součástí myslivosti, proto tento program každopádně patří
k tomuto odpoledni.
Novinkou byla ukázka leteckého modelářského klubu
Čmelák Holešov. I když počasí a technické parametry
našeho hřiště nedovolily vzlétnout všem připraveným
modelům, bylo se opravdu na co dívat. Tyto krásné „hračky“, nejen pro dospělé, určitě dokáží upoutat nejedny
dětské oči.

Velkým překvapením byly připravené dárky v podobě
modelů leteckých kluzáků, které členové klubu na závěr
věnovali dětem. Pravidelnou součástí dne je i možnost
projížďky dětí na koních.
Hlavním programem odpoledne je vždy soutěž. Disciplíny jako myslivecká teorie, střelba ze vzduchovky
a hod šipkami prověří naše děti ze znalostí a dovednosti
potřebných v myslivosti. Odměnou za dobré zvládnutí jsou
v daných kategoriích pěkné ceny a obdiv svých vrstevníků. Všem účastníkům, hostům a pořadatelům patří velké
poděkování za krásné a příjemně strávené odpoledne na
závěr prázdnin.

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!!!
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Z KRONIKY OBCE ZAHNAŠOVICE
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Pokračování v příštím čísle
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8. kolo Podhostýnské hasičské ligy a 4. ročník soutěže
o pohár starosty obce Zahnašovice
V Zahnašovicích se konalo 8. kolo Podhostýnské
hasičské ligy a 4. ročník soutěže o pohár starosty obce
Zahnašovic, kam se sjelo 53 týmů.
Všechno to začalo již v pátek 31. 7. 2015 ve 14 hodin,
kdy pořadatelé otevřeli celý areál pro veřejnost a také pro
tréninkové pokusy jednotlivých družstev. Této možnosti využila hned 4 soutěžní družstva a to jak domácí Zahnašovice,
tak i Nětčice, Mysločovice a také kluci z Pravčic. Těm se
také trénink vyvedl nejlépe. Těmto týmům patří obrovské
poděkování, protože i díky nim a jejich připomínkám bylo
možné doladit a ještě více vylepšit poslední úpravy a to jak
na trati, tak v občerstvení. Úkol pro pořadatele zněl od začátku jasně, co nejvíce omezit vstup diváků na trať, aby se
závodníci mohli soustředit pouze na své pokusy a předvést
to nejlepší, co umí. Dalším velmi složitým úkolem bylo připravit ideální podmínky pro proudaře kvůli pravidelnému větru.
To se nám díky zavětrování snad povedlo a padlo hned
deset sedmnáctkových časů a dokonce dvě šestnáctky.

Sobota 1. 8. 2015 vyšla nejlépe domácím klukům ze
Zahnašovic a holkám z Pravčic.
Celý závod odstartoval v 11:00hod pokusem domácího družstva. Všichni byli nervózní, protože páteční trénink
nebyl vůbec ideální. Časomíra se však zastavila na čase
16,99 s a domácí tak ukázali, že trať v Zahnašovicích
dokáže být velmi rychlá. Ale ani tento čas nezaručoval
domácím zisk selete, jelikož se na trati vzápětí chystaly
další velmi dobré týmy. Pokus kluků z SDH Mistřice
(loňského vítěze této soutěže) nenechal určitě nikoho
chladným. Časomíra se však zastavila na čase 17,14s
a to klukům stačilo na konečné 2. místo.
Dalším týmem, který mohl atakovat prozatím vedoucí
čas, byl tým SDH Pravčice. Ale ani precizní práce obou
proudařů nestačila kvůli pomalejší vodě v předu. Čas
17,32 s klukům vynesl slušné 3. místo v konečném pořadí.
Ženskou kategorii ovládl tým SDH Pravčice před domácími Zahnašovicemi a stále se zlepšujícími Rymicemi.
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Po skončení kategorie mužů se začaly ihned připravovat ženy. Jako první šly na start holky z Tučap, ale jejich
pokus se jim nevyvedl podle jejich představ. Následovaly
místní čičiny ze Zahnašovic, které si pouze odskočily
z celodenního maratonu v bufetech. Skvěle rozběhlý
pokus poznamenal prostřik na pravém terči. I tak se
časomíra zastavila na pěkných 17,83s (16,86 LP). Tento
čas nakonec znamenal krásné 2. místo. Z dalších týmů,
které šly na start, to byly SDH Pravčice. Holky se konečně poskládaly do ideální sestavy a jejich pokus o tom
nenechal nikoho na pochybách. Výsledný čas 16,97s
neznamenal nic jiného než zisk prvního místa, poháru
a také poukázky na selátko. Dalším, kdo mohl výrazně
promluvit do výsledného pořadí, byl tým SDH Rymice
a také se tak málem stalo. Po prostřiku na levém terči časomíra ukazovala 17,94s a celkové 3. místo. Na terči pravém
to byl však čas 16,63s. Na celý den byla vyhlášena také
cena o nejrychlejší sestřik dne a boj o obrovskou vepřovou
kýtu a právě tímto časem si ji vybojovala Kamila Daňková.
V kategorii mužů tato kýta putovala k domácím, kdy ji
získal Martin Brázdil za čas 16,97s.
Mimo klasickou soutěž probíhala také dodatková
disciplína a to soutěž v týmovém pití piva. Tu ovládli kluci
z SDH Veselá za čas 11,33s a pokořili tak vlastní rekord
z roku 2014.
Obrovské poděkování patří všem sponzorům, bez
kterých by se celá akce neobešla.
Společnosti Doubrava s.r.o. za přípravu odstavných
ploch k parkování automobilů, stolařství Ladislav Molek
za výrobu nové základny a každoroční finanční podporu,
autodopravě Pavel Vaňhara za poskytnutí technického zázemí, pódia a pravidelnou podporu, Autodoprava Malošík
za pravidelnou podporu, obci Zahnašovice, společnosti
Koltico pneu s.r.o., Jospo Holešov, Jatka Holešov, SDH
Holešov a spoustě dalším.
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FOTO Z AKCÍ

Podhostýnská has¡čská l¡ga
a 4. ročník soutěže o pohár starosty obce Zahnašov¡ce

Střelecká soutěž

PLÁNOVANÉ AKCE
10. 10. Setkání důchodců

28. 10. Světluškový průvod

28. 11. Vánoční jarmark

Se svými připomínkami nebo příspěvky se můžete i Vy zapojit do přípravy tohoto občasníku. Uzávěrka příštího
čísla zpravodaje: 31. 12. 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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