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Žİvý betlém v Zahnašovİcích
sledovala více než stovka lİdí

H

istoricky poprvé doprovázel slavnostní rozsvícení vánočního
stromu v Zahnašovicích také živý betlém a novinku si
nenechalo ujít více než sto lidí. Místní pěvecký kroužek
Zahnášek pod vedením Ivy Flakové z Kurovic si pro diváky připravil pásmo koled. Děti vánoční melodie zazpívaly v dobových
kostýmech, nechyběl ani anděl nebo Tři králové. Malé zpěváčky
doprovodili na housle a kytaru mladí umělci z Kurovic a Žeranovic.
Do Zahnašovic zavítal také žesťový kvintet z Morkovic.
Živý betlém se podařilo vytvořit díky řadě místních
dobrovolníků, dvě živé ovečky do něj zapůjčil Vladimír Chytil
a zvířátka se stala velkou atrakcí. Betlém ale nezůstal prázdný
ani po ukončení akce. „Umístili jsme do jesliček postavy Marie
a Josefa vytvořené ze slámy a v jesličkách je malé jezulátko,“ konstatovala předsedkyně pořádajícího kulturního výboru
Zahnašovice Gabriela Javorová. Živý betlém měl u diváků tak
velký ohlas, že se obec rozhodla udělat z něj tradici. Každým
rokem se pak betlém bude rozrůstat o nové slámové postavičky.
Součástí slavnostního rozsvícení vánočního stromu byl
také jarmark, na kterém své výrobky prodávali za symbolické
ceny nejen místní obyvatelé, ale i třeba děti z Mateřské školy
Ludslavice. Dorazil také Mikuláš s čerty a anděly, kteří dětem
rozdávali mikulášskou nadílku. Dospělí návštěvníci se mohli
zahřát horkým punčem. „Na celém programu jsme pracovali
déle než dva měsíce a do organizace se zapojilo mnoho místních
obyvatel. Moc jim tímto děkuji za jejich čas a zájem,“ dodala
Javorová.
Bc. Frolová Irena

zdarma

Setkání s Angelou Merkelovou
Celý příběh začal dopisy a e-maily, které jsem zasílala
od letošního jara na spolkové kancléřství a poté komunikovala s kancléřčinou asistentkou, která mi po několika
emailech poslala pozvání na den otevřených dveří v kancléřství, který se konal u příležitosti oslav 25 let pádu Berlínské zdi. Zbývalo už jen naplánovat cestu a vše zajistit.
Poslední srpnový víkend jsme já, mí rodiče a můj mladší bratr
vyrazili do Berlína, hlavního města Německa. V pátek a v sobotu jsme navštívili skoro všechny berlínské památky a spoustu zajímavých budov. Prohlédli jsme si také dvě ministerstva
a sídlo německé vlády. Všechny tyto budovy jsme pečlivě
prošli a seznámili jsme se tak alespoň částečně s fungováním
vládních orgánů, tudíž i s prací a denním režimem ministrů.
Ale to bylo skoro nic v porovnání s tím, co se mi povedlo další den. V neděli ráno, přesně v 10:00, začínal „můj den otevřených dveří na německém kancléřství“, kde sídlí německá kancléřka Angela Merkelová.
Než jsme vešli do celého komplexu kancléřství, museli jsme
podstoupit několik bezpečnostních kontrol. Při první se musely odevzdat batohy a větší kabelky, při další jsme museli
projít detektorem kovů, kde jsme museli sundat všechny
řetízky, prstýnky. Také bylo nutné zapnout naši kameru, aby
se potvrdilo, že v ní není schovaná např. bomba. Naštěstí
jsme všemi kontrolami prošli a mohli jsme konečně vstoupit.
Měli jsme i možnost sednout si do helikoptéry německé
kancléřky a prohlédnout si její limuzínu. Úžasné! Pak jsme
se přesunuli na zahradu, kam měla Angela Merkelová ve
14.00 přijít. V tuto dobu se nad obzorem začaly prohánět

Beseda s důchodci v Zahnašovicích
V sobotu 10. října se v sále Obecního úřadu v Zahnašovicích sešli místní občané důchodového věku na tradiční
„besedě s důchodci“. V úvodu všechny přítomné srdečně
přivítal starosta obce pan Jura spolu se zástupkyní kulturního
výboru paní Javorovou. Večer byl zahájen vystoupením děti
z folklórního souboru „Zrníčko“ a přehlídkou společenských
tanců ze Střediska volného času Holešov - TYMY. K dobré
náladě přispělo vystoupení mažoretek z MAXI KONTRASTŮ
Hulín pod vedením paní Aleny Rafajové. K poslechu, ale
i k tanci celý večer hrál p. Cholasta. Věříme, že se akce
vydařila a všichni přítomní byli spokojeni.
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vrtulníky a zvýšil se počet členů ochranky. To už bylo jasné, že se něco děje. Právě přicházel člověk, se kterým
jsem se toužila celý svůj dosavadní život osobně setkat.
Angela sešla ze schodů, které vedly ze spojovacího mostu a já právě stála tváří tvář nejmocnější ženě planety.
Úplně se mi zatajil dech. Německy jsem ji požádala, jestli
by byla tak hodná a vyfotila se se mnou. Také jsem se
zmínila, že pocházím z ČR. Angela souhlasila. První fotka
se bohužel nepovedla, ale napodruhé vše vyšlo a já si
splnila svůj sen - vidět se a mluvit s německou kancléřkou.
Tato zkušenost mě naučila jednu důležitou věc. Pokud si věříte
a jdete si tvrdě za svým cílem, jednou toho určitě dosáhnete.
Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří mi projevili obrovskou podporu a zejména pak mým rodičům, protože bez
nich by se tato cesta neuskutečnila. Na tento den už nikdy
nezapomenu!
Lenka Zakopalová

Hasiči soutěžili i zachraňovali
Oba týmy SDH Zahnašovice sport vyrazily na největší
soutěž v ČR do Širokého Dolu na Svitavsku. Holky měly
nelehký úkol a to obhájit loňské prvenství. Nakonec se jim
to docela podařilo. Holky nakonec skončily na krásném
3. místě z cca 50ti týmů. Klukům se v této soutěži lepí již
dva roky smůla na paty a tak měli jediný cíl, zvládnout to,
jak nejlépe umí a konečně už svůj pokus v Širokém Dole
také dokončit. Nakonec se jim to částečně povedlo i když
nebyli úplně spokojeni a za čas 15,56 brali konečné 26té
místo ze 147 týmů z celé ČR a Slovenska.
Při zpáteční cestě ze soutěže se naše jednotka při průjezdu Přerovem přimotala k události. Jednalo se o ležícího
staršího muže, který se při pádu na vozovku uhodil do hlavy
a zůstal ležet u krajnice. Po poskytnuti první předlékařské
pomoci členy JSDHO Zahnašovice a Přerov, kteří se zrovna vraceli jako zdravotní dozor z blízkého hokejového utkáni
dorazila na místo policejní hlídka. Při nahlášení události na
číslo 155 byla naše jednotka z důvodu absence sanitního
vozu nemocnice Přerov požádána o naloženi pacienta a co
nejrychlejší transport na urgentní příjem. Jednotka převezla
pacienta a předala jej do péče lékařů.
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Hon na drobnou zvěř
V sobotu 5. prosince 2015 pořádalo naše myslivecké
sdružení Doubrava Zahnašovice první letošní hon na drobnou zvěř. Sraz pozvaných lovců a ostatních účastníků byl
v sále OÚ Zahnašovice. Po zapsání všech myslivců nás
překvapila návštěva příslušníků policie České republiky,
která měla za úkol zkontrolovat zbrojní průkazy a průkazy
přinesených zbraní. Součástí kontroly byla také dechová
zkouška na alkohol. Všech 37 přihlášených lovců prošlo
touto kontrolou bez nejmenšího pochybení. Následně se
celá družina s drobným zpožděním odebrala směrem
k obecnímu rybníku. Zde proběhl nástup a oficiální zahájení honu. Bylo naplánováno celkem pět lečí v okolí
mysliveckých zařízení našeho sdružení pro polodivoký
chov bažanta obecného. Lokality Biocentrum a Na kopci
jsou dlouhodobě spojeny s tímto lovem zvěře. O přesné
mušce a spokojenosti lovců svědčí nádherný závěrečný výřad 8 ks zajíce polního, 111 ks bažanta kohouta
a 4 ks bažantích slepic. Na závěr loveckého dne byli všichni myslivci a honci pozváni předsedou sdružení k účasti
na poslední leč, která proběhla v myslivecky vyzdobeném

sále obecního úřadu. Po zvěřinové večeři následovalo
vyhlášení tipovací soutěže v počtu ulovené zvěře, která
proběhla před ranním zahájením. Následovala další vyhlášení a to král honu, nejlepší honec a nejlepší lovecký pes.
Vyvrcholením celého dne byla vskutku bohatá tombola
s vysokým počtem toho dne ulovené zvěře. Závěrečné
loučení s pozvanými kamarády neslo v sobě nezapomenutelný zážitek na krásně strávený den v přírodě. Povinností
každého myslivce je dohledat maximální počet ulovené
zvěře. Proto členové sdružení hned v neděli ráno museli
znovu obejít jednotlivé části honitby, kde probíhal předešlý
den hon a s loveckými psy najít zhaslou nebo postřelenou
zvěř. Tímto byl výřad předešlého dne obohacen o dalších
13 ks bažantích kohoutů a jednu bažantí slepici. Už nyní
se těšíme na další hon, který pořádá MS Doubrava Zahnašovice 19.12.2015. Tentokrát nás bude čekat lokalita
průmyslové zóny a bývalého letiště. Věříme, že nám počasí bude přát. Všichni přátelé myslivosti z naší obce jsou
srdečně zváni, aby nám pomohli jako honci k vysokému
počtu ulovené zvěře.

Po 5ti letech se to konečně povedlo a hasiči v Zahnašovicích se dočkali
Mistrovských titulů v obou kategoriích v Podhostýnské hasičské lize
Když se před 6ti lety začal skládat tým mužů, který
bude reprezentovat obec a SDH Zahnašovice v požárním
sportu, nikdo netušil kam, až to může dojít. Všude okolo
byla spousta pochybovačů, jestli se nejedná jen o krátkodobý rozmar vybraných členů, jestli se může vůbec nový
a nezkušený tým postavit proti okolním týmům, kteří běhají
10 a více let a může vůbec někdy pomýšlet na slušné
umístění a nepřijdou nemalé investice do potřebného
vybavení vniveč. Hned po prvním ročníku v roce 2010,
kdy tento nezkušený tým skončil na 8. místě a přeskočil,
tak daleko zkušenější týmy, bylo jasno. Výsledkem jsou
mistrovské tituly z roků 2011, 2012, 2014 a nově ten
letošní 2015. Pouze v roce 2013 kluci skončili jako druzí
vícemistři. V roce 2011 se k mužům připojil naplno také
tým žen, který měl celou cestu již o poznání lehčí, ale
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kvůli dobrým výsledkům mužů byl na tento tým kladem
o to větší tlak. Hned v prvním roce 2011 se stal tento tým
vícemistrem PHL a tuto pozici si držel i v ročnících 2012,
2013 a 2014.
To všechno bylo považováno za obrovské úspěchy
obou týmů, ale stále chyběly dvě věci, dva důležité milníky, které ležely každému ze členů soutěžních družstev
v hlavě. Prvním z nich byl zisk titulu mistrů PHL v kategorii
žen a druhým spojit tento titul s titulem mužů v jednom roce
a ovládnout tak oba nejvyšší stupně vítězů v PHL. Obojí
se podařilo naráz v letošním roce a SDH Zahnašovice se
stávají mistry Podhostýnské hasičské ligy pro rok 2015
a plní si tak sen, který si vysnili před 5ti lety.
Obrovské poděkování patří našim sponzorům a také
Obci Zahnašovice za nemalou podporu.
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Pokračování v příštím čísle
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Fotbalová školička Ludslavice
(JFA – Junior fotbalová akademie Ludslavice)
Už to bude téměř rok, co jsme začali plánovat založení
fotbalové školičky v Ludslavicich. Již delší dobu nefungují
mládežnické týmy jak v Ludslavicích, ale i v okolních vesnicích, které mají pouze mužstva mužů, ať v Zahnašovicích
nebo v Míškovicích. Chtěli jsme využít možnosti, vytvořit
tým nejmenších fotbalistů z dětí kteří navštěvují základní
a mateřskou školu v Ludslavicích, ve které mají zastoupení
děti i ze Zahnašovic a Kurovic.
K prvnímu tréninku jsme se sešli začátkem měsíce
února v tělocvičně ZŠ Ludslavice. Již po první tréninkové
jednotce bylo patrné, že podstatná část dětí má pohybové
nadání a že bude záležet jen na nás, abychom děti našim
projektem zaujali. Protože nám rozměrově skromná tělocvična v Ludslavicích nestačila, využili jsme nabídky starostky obce Kurovice Lenky Koutné a začali jsme využívat
sál v Kurovicích.
Trénovali jsme dvakrát týdně a na dětech bylo patrné
zlepšení s každou tréninkovou jednotkou. Mužstvo jsme
přihlásili do soutěže okresního přeboru fotbalových školiček
okresu Kroměříž, v této soutěži se neevidují sestavy ani
výsledky, hlavně jde o to, aby se děti co nejvíce naučily.
V této soutěži jsme se měřili s mužstvy, které již týmy
nejmenších fotbalistů vedou déle než my a tak pro nás
bylo těžké se s nimi rovnat. V prvním půl roce jsme mnoho
vyhraných zápasů neodehráli, ale největším kladem bylo,
že se děti neustále zlepšovaly. Zdárným příkladem výkonnostního růstu byl Michal Velísek a Štěpán Javora. Kolem
těchto hráčů se vytvořil snaživý tým, který táhl za jeden
provaz a neustále se zlepšoval.
Po krátké letní pauze se děti vrhly do tréninkového
procesu a již se těšily, až odstartuje podzimní část sou-

těže fotbalových školiček. Na hráčích již bylo patrné, že
se něco naučili a že je již ostatní týmy musejí brát vážně.
V této soutěži se výsledky neevidují, ale my jsme si malou statistiku vedli, v podzimní části naši hráči nastoupili
k 11 zápasům, z toho 9 utkání vyhráli a 2 prohráli. Nejlepšími
střelci týmu byli Michal Velísek s neuvěřitelnými 40 góly
a Štěpán Javora se 14 zásahy.
Sice hrajeme pod hlavičkou TJ Ludslavice, ale náš tým
se skládá z dětí okolních vesnic, skladba týmu je taková:
Ludslavice: Lukáš Nevřala, Michal Navrátil, Vojta Kojecký,
Alex Sojka, Tereza Rafajová
Zahnašovice: Štěpán Javora, David Spáčil
Kurovice: Tomáš Koutný, Simona Flaková
Hostišová: Michal a Patrik Velískovy
Mysločovice: Karolína Stoklásková
Martinice: Oliver Kubáč, Marek Janalík
Přes zimní období probíhají tréninky opět na sále
v Kurovicích každou středu od 16:30. Dále nás čeká několik
turnajů v tělocvičnách. V sobotu 30. 1. 2016 pořádáme turnaj fotbalových školiček v tělocvičně gymnázia v Holešově
na který Vás srdečně zveme, začátek je naplánován v 9:00.
Velké poděkování patří rodičům dětí, kteří vedou děti
ke sportu. Obecnímu úřadu Ludslavice, Zahnašovice
a Kurovice, kteří náš projekt podporují, nejen finančně
a drobným podnikatelů, kteří se podíleli na fungování fotbalové školičky.
V neposlední řadě i Ing. Radovanu Kojeckému a Josefu
Pošpíšilovi, kteří stáli za první myšlenkou založit mládežnické mužstvo v Ludslavicích.
Lukáš Rafaja, TJ Ludslavice

Ohlédnutí za letošní fotbalovou sezónou
Vážení fotbaloví příznivci, tak nám skončila podzimní
část III. třídy okresní soutěže. Během jara proběhla velká
změna v naší soutěži. Fotbalový svaz FAČR nařídil všechny
zápisy o utkáních psát na PC a posílat je přes internet na
svaz. S tímto rozhodnutím nastaly problémy, ale ty jsme
s pomocí obecního zastupitelstva vyřešili. Na hřišti nám
bylo nainstalováno internetové připojení, které slouží jen pro
účely Slavoje při zápasech. Také přestupy, či pokuty nebo
jiné věci jsou řešeny pomocí internetu a tím nám ulehčují
práci. Co se týká soutěže, tak nezačala špatně. Na hřišti
v Břestu, nyní vedoucího týmu, jsme podali dobrý výkon, ale
prohráli 2:0. Pak přišlo utkání na domácím hřišti, bohužel
jediné vítězství a to nad Míškovicemi 4:0. Při něm zaznamenal J.Murín tři branky. Pak to bylo s výsledky špatné
a vyvrcholilo vše porážkami v Chropyni a v Záhlinicích
13:0 a 9:0. Přišla kritika od vedení vůči hráčům, kteří si kritiku
vzali k srdci a v posledním zápase s mužstvem Ludslavice
bojovali a přesto, že prohráli 2:1, svým výkonem potěšili
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diváky. Chtěl bych poděkovat divákům, že na naše zápasy
chodili, dokonce i na venkovní zápasy, i když výsledky nebyly nejlepší. Na jaře by to mohlo být lepší. Jsou náznaky
posílení mužstva, nechceme to však zakřiknout, proto
neuvádím jména. Také bude následovat zimní příprava
v tělocvičně. Doufáme, že se hra zlepší a fanoušci se dočkají dalších vítězných zápasů a zlepšení předposledního
místa v tabulce. Uvádím přehled domácích zápasů, ale bez
záruky, může být změna:
17. 4.
1. 5.
15. 5.
22. 5.
5. 6.
12. 6.
		

Břest - Zahnašovice
16.30 hod.
Rymice - Zahnašovice
16.30 hod.
Kvasice B - Zahnašovice 16.30 hod.
Chropyně B - Zahnašovice 16.30 hod.
Záhlinice - Zahnašovice
16.30 hod.
Ludslavice - Zahnašovice 16.30 hod.
poslední zápas sezóny
tajemník SK Slavoje Zahnašovice R. Adámek
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Vinobraní – opět tradice?
Před pěknou řádkou let bývalo v Zahnašovicích velmi
navštěvovanou akcí Tradiční vinobraní. Ano, bývalo opravdu tradiční.
Každým rokem v podzimním čase zavoněla místní
hospůdka vůní čerstvě nařezaných šlahounů vinné révy
a návštěvníci, znalí této zábavy, vyhlíželi plakát s datem
jejího konání.
Zpočátku se v pořádání střídali dobrovolní hasiči
a sportovci TJ Slavoj.
A stejně tak tomu bylo i s masopustním Voděním medvěda. Od blíže neurčených let však pořádání obou akcí
zůstalo na místních hasičích.
Bohužel změny majitelů pohostinství a následné stavební úpravy ukončily setkávání občanů na tanečních
zábavách v tomto sále.
Určitým příslibem k obnovení tradic se po rekonstrukci
stala budova bývalé školy. Byli to hasiči, kteří zde začali
plesy opět pořádat. S Vinobraním je spojeno zřízení nosné
konstrukce, tedy i vrtání do stěn pro instalaci kotvících háčků. Tento záměr nenašel pochopení u vedení obce snad
z obavy před poničením nového místa a víc se o obnově
zmíněné tradice nemluvilo.
Až v tomto roce je realizován nápad na uspořádání
Vinobraní. Současné zastupitelstvo obce myšlenku podpořilo a pomohlo hasičům s přípravou.
Zejména pan starosta Drahomír Jura nejen radil, ale
zajišťoval materiál a také natahoval nosnou konstrukci.
Právě na radách těch, co Vinobraní zažívali, či dokonce sami
chystali, dnešní mladší pořadatelé stavěli. Je třeba poznamenat, že si vedli dobře. Přidali své nápady a svou energii.

Pak nadešel den „D“, sobota 3. října. Obavy z neúspěchu se vytrácely s každým dalším hostem, který vstoupil
do sálu. Vinobraní zahájil velitel sboru Petr Miklík a krátce
seznámil přítomné s pravidly vinice. Následovala písnička
v podání místních dětí , za kterou si vysloužily potlesk návštěvníků téměř zaplněného sálu.
Zábava byla brzy v plném proudu, mizela nesmělost
a strážci vinice měli plné ruce práce. Zvláště starší, zkušení ,,zloději“, slavili chmatácké úspěchy. Není divu, že se
nedařilo všechny pochytat a předvést k potrestání.
Našli se však i takoví, kteří se dobrovolně hlásili k zaplacení pokuty, aniž by byli u krádeže přistiženi. Všichni si
tuhle hru náramně užívali.
Než starosta sboru mohl vyhlásit konec hlídání a volné
trhání, nevisel nad hlavami žádný hrozen.
Zlatým hřebem večera měl být soud nad zlodějem
královského hroznu.
Připravený text pro soudce, žalobce i obhajobu se
po pár minutách stal jen berličkou účinkujícím. Hlavní
viník Kamil Sovadina natolik bavil diváky, že soud musel
improvizovat.
Zbývající část večera uběhla jako voda. Hosté se
rozcházeli a s sebou si nesli dojmy z prožitých okamžiků.
Určitě byly rozdílné. O to víc hasiči uvítají postřehy a názory
ke zlepšení příštího Vinobraní – akce, která se snad stane
obnovenou tradicí.

Omalovánka pro děti

Údržba komunikace

Obec Zahnašovice již několik let provádí zimní a letní
údržbu účelové komunikace Zahnašovice – Martinice. Na
úhradě nákladů spojených s touto údržbou se významným
způsobem podílí i vlastník pozemků pod touto komunikací
- Zlínský kraj.
V roce 2015 na tuto údržbu poskytl naší obci účelovou
dotaci ve výši 210 000,- Kč. Díky mírné zimě bylo z této
částky čerpáno 181 630,- Kč.
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FOTO Z AKCÍ

Hon na drobnou zvěř

Světluškový průvod

PODĚKOVÁNÍ
Jménem Kulturního výboru Zahnašovice bych chtěla
poděkovat všem místním občanům, kteří se zúčastňovali nebo se i aktivně podíleli na přípravě kulturních akci
pořádaných v obci. Dále děkuji místním spolkům - Mysliveckému sdružení Doubrava Zahnašovice, TJ 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 2016.
Gabriela Javorová,
předsedkyně Kulturního výboru Zahnašovice

PLÁNOVANÉ AKCE V ROCE 2016
30.
6.
19.
18.
30.
28.
24.
2.
9.

1.
Hasičský ples
2.
Vodění medvěda
2.
Košt domácích pálenek
3.
Ponocování s knížkou
4.
Stavění máje + pálení čarodějnic
5.
Kácení máje
6. – 25. 6. Nohejbalový turnaj
7.
Pohádkový les
7.
Divadelní představení

10. 7.
30. 7.
20. 8.
21. 8.
1. 10.
21. 10.
28. 10.
26. 11.

Hodové slavnosti
Pohárová hasičská soutěž
Střelecké závody o pohár starosty
Dětský den
Vinobraní
Beseda s důchodci
Světluškový průvod
Vánoční jarmark

Se svými připomínkami nebo příspěvky se můžete i Vy zapojit do přípravy tohoto občasníku. Uzávěrka příštího
čísla zpravodaje: 31. 3. 2016. 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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