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Trad¡ční vodění medvěda

V

sobotu 24. února uspořádalo SDH Zahnašovice tradiční Vodění medvěda. Počasí od samotného rána
velmi přálo a bylo to znát také na letošní hojné účasti
masek. Kromě členů SDH se celé akce zúčastnila spousta
občanů z naší obce, za což jim patří obrovské poděkování.
Vše začalo v 9:00 hodin srazem na hasičské zbrojnici a již
tradiční první návštěvou u Chytilů na „kopci“. Po pohoštění

celý průvod pokračoval tradičně „vlačovou“ a postupně
obešel celou vesnici. Velkou pochvalu si zaslouží letošní
medvěd Zdenda, pro kterého to byla premiéra. Své úlohy
se zhostil na výbornou, po celý den rozdával dobrou náladu
a bavil okolí. Velké poděkování patří také všem občanům,
kteří průvodu masek otevřeli a připravili si pro ně nějakou
tu dobrotu a štamprličku či je finančně podpořili.
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Oznámení občanům
Zahájili jsme vybírání poplatků za odvoz domovního
odpadu za rok 2017.Sazba je stanovena dle vyhlášky
1/2016 na 400,- Kč za osobu a je splatná do 30. 4. 2017
Oproti předchozím rokům jsou od poplatků osvobozeny děti, které v letošním roce dosáhnou věku tří let a
méně a osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP/P.
Dále je poskytnuta úleva občanům, kteří v letošním
roce dovrší 80 let a více – ti budou platit pouze 50% vybírané částky, a to 200,- Kč.
Poplatek za psa činí 50,- Kč jako v loňském roce, letos budeme při vybírání tohoto poplatku vydávat známku
pro psa.
Poplatek za odvádění odpadních vod, ve výši 800,- Kč
na osobu + 200,- Kč za dům, za rok 2017 je splatný až
do 31. 8. 2017.
Roční výdaje obce na odvádění a čištění odpadních
vod přesahují částku 400 000,- Kč, což představuje cca

1 300,- Kč na osobu za rok. Rozdíl 500,- Kč je hrazen,
rozhodnutím zastupitelstva, z prostředků obce.
Upozorňujeme občany, kteří nemají uhrazené poplatky
za odvoz domovního odpadu, nebo za odvádění odpadních vod za předchozí roky, ať tuto dlužnou částku co
nejdříve uhradí na obecním úřadě. Z důvodu každoroční
kontroly z krajského úřadu jsme pravidelně povinni dokládat auditu výši dlužných částek a prostředky, které jsme
vynaložili na vymáhání těchto dlužných částek. Všem,
kteří pravidelně hradí tyto poplatky, děkujeme.
Pokud někdo z občanů není z finančních důvodů
schopen pravidelné poplatky hradit, může se na obecním
úřadě domluvit na splátkách těchto poplatků.
Oznamujeme občanům, že jsme rozšířili úřední hodiny
na obecním úřadě. Nově budou úřední hodiny od měsíce
dubna 2017 i každé úterý od 8 do 11 hodin.
hospodářka obce

Aktuality z mysliveckého sdružení
Začátkem března proběhla výroční schůze MS Doubrava Zahnašovice, která zhodnotila činnost v uplynulém
roce, schválila finanční hospodaření spolku a navrhla plán
práce pro nadcházející období. Hospodář mysliveckého
sdružení p. František Němec zrekapituloval normované
stavy zvěře a plnění plánu lovu, který je důležitý pro zachování zdravé populace a také, aby nevznikaly škody na
porostu a zemědělských plodinách. V loňském roce bylo
uloveno celkem 41 ks zajíce polního, 185 ks bažanta obecného, 9 ks srnčí zvěře a 11 ks divokých prasat. Do honitby
bylo vypuštěno 40 ks bažantích slepic a nemalé množství
bažantích kohoutů. Teprve letní měsíce ukážou, jestli se
podaří některým z bažantích slepic vyvézt malá kuřátka,
která budou schopna rozšířit divokou populaci této drobné
zvěře. Je nesmírně důležité, že se v naší honitbě stále
nachází i takové druhy, jako je například koroptev polní a
králík divoký, které z naší přírody vinou změny rázu krajiny
a nynějším způsobem obhospodařování úrodné půdy ne-

návratně mizí. Hlavním úkolem mysliveckého sdružení je v
dlouhodobém horizontu zachovat tyto druhy zvěře v naší
krajině a vynakládat maximální úsilí pro vytváření životně
důležitých přírodních a potravních podmínek.
V současné chvíli má naše myslivecké sdružení 18
členů. V březnu letošního roku skončil mandát bývalému
výboru spolku a z toho důvodu proběhly začátkem roku
volby nového vedení. Bývalý předseda Ing. Jan Dvořák na
výroční schůzi zhodnotil práci v předchozím období a nový
předseda Vlastimil Bucňák předložil ke schválení plán činnosti pro rok 2017. Čeká nás opět hodně práce v mnoha
mysliveckých oblastech, jako chov a péče o zvěř, údržba
a vytváření mysliveckých zařízení, pořádání střeleckých
soutěží, organizace společných honů a samozřejmě stálá
propagace myslivosti na veřejnosti, která je zapsána na
seznamu nehmotného kulturního dědictví České republiky.
Vlastimil Bucňák

Řidiči pozor na zvěř!
V současné době si už náš život nedokážeme bez motorových vozidel vůbec představit. Tak jak stoupá životní
úroveň obyvatel, narůstá i počet vozidel v jednotlivých
domácnostech. Každým rokem se zvyšuje počet nově postavených komunikací a stejnou měrou se snižuje životní
prostor pro volně žijící zvěř. Bohužel tyto skutečnosti mají
za důsledek stále více střetů motorových vozidel s touto
zvěří a nemalé škody na našich plechových miláčcích.
Okolí Zahnašovic není žádnou výjimkou.
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V roce 2015 se naše myslivecké sdružení přihlásilo
k celostátnímu projektu evidence těchto srážek. Každým
dnem jsou na silnicích a železnicích v České republice
usmrcovány desítky až stovky zvířat. Dosud však neexistoval celostátní přehled o druhovém složení sražené zvěře
a místech, kde ke srážkám nejčastěji dochází. Tato akce
vznikla za účelem sjednocení údajů, které evidují např.
hospodáři jednotlivých mysliveckých sdružení, dopravní
policie nebo jednotlivé pojišťovny. Svým příspěvkem v
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podobě přesného a pravdivého záznamu o srážce se
zvěří pomůžeme k lepšímu pochopení okolností, za kterých dochází k těmto dopravním nehodám a snad někdy v
budoucnu i k návrhu zásadních opatření, kterým se jejich
počet podaří snížit.
V naší honitbě bylo za období let 2015 až 2016 evidováno celkem 111 střetů se zvěří, při kterých byla zvěř
usmrcena nebo smrtelně poraněna. Hlavním druhem byl
zajíc polní (65 ks) a srnec obecný (33 ks). Samozřejmě
nechyběla ani divoká prasata, lišky nebo bažanti.
Proto apelujeme na všechny řidiče, aby zejména na
komunikaci Všetuly – Zahnašovice a na komunikaci tzv.
„šindelnici“ směrem na Martinice dbali zvýšené pozornosti
a raději ubrali nohu z plynu. Tyto frekventované komunika-

ce protínají historické migrační trasy zvěře a je velmi vysoká pravděpodobnost zejména během ranních a večerních
hodin s jejich střetem. Není nic smutnějšího pro každého
myslivce, než když má splnit svou povinnost a pomoci se
trápící zvěři od jejího utrpení. Zažili jsme nemálo situací,
kdy řidičky těžce nesly skutečnost, že usmrtily nevinnou
zvěř. Následky těchto střetů ale nemusí být vždy tragické
jen pro zvířata, ale někdy i pro nás samotné.
Rádi uvítáme spolupráci vás spoluobčanů s informacemi o těchto srážkách. Kontakty na hospodáře, nebo
členy výboru jsou uvedeny na našich webových stránkách
www.mszahnasovice.webnode.cz , nebo nás najdete pod
webovými stránkami obce Zahnašovice.
Vlastimil Bucňák

Košt domácích pálenek
V pátek 17. února se v sále Obecního úřadu v Zahnašovicích uskutečnil již 9. ročník koštu domácích pálenek.
Sešlo se celkem 9 vzorků, ze kterých byly vyhodnoceny
tři nejlepší. Jako vítězná byla komisí vyhodnocena slivovice p. V. Bucňáka, na druhém místě skončila pálenka
p. R Javory a třetí místo obsadila společná pálenka p.
M. Vaňhary a M. Malošíka. Nejlepším degustátorem 9.
ročníku se stal p. F. Němec. Všichni jmenovaní obdrželi
diplomy a ceny. K příjemné atmosféře přispěl i dobrý
zvěřinový guláš. Škoda jen, že účast ze strany místních
občanů nebyla tak hojná, jak bychom si přáli, tak snad o
příští kulturní akci bude větší zájem.
Kulturní výbor Zahnašovice

Dětský karneval
Neděle 19. února patřila v obci dětem. Kulturní výbor
Zahnašovice uspořádal pro děti tradiční maškarní karneval. V sále obecního úřadu se sešly různé pohádkové
bytosti, princezny, kovbojové a další podivuhodné postavičky. Pro děti bylo připraveno odpoledne plné zábavy,
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soutěží a her. Na závěr zábavného odpoledne byla pro
děti přichystána bohatá tombola. Všechny zúčastněné
děti byly odměněny „sladkým“ balíčkem.
Děti si užily spoustu legrace a domů odcházely bohatší
o nové zážitky.
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Z činnosti mateřské školy Ludslavice
Vzdělávání v mateřské škole probíhá na základě integrovaných bloků, které nabízejí dětem vzdělávací obsah v
přirozených souvislostech, vazbách a vztazích. Povánoční
období je již tradičně tematicky spjato s knihami, pohádkovými příběhy a jejich hrdiny.
Rozvíjíme u dětí řečové schopnosti a jazykové dovednosti, kultivovaný projev, vedeme děti k zájmu o psanou
podobu jazyka, prostřednictvím literárních textů podněcujeme dětskou představivost a fantazii, zprostředkováváme
setkávání s literárním, dramatickým a hudebním uměním
v mateřské škole i mimo ni.
S dětmi jsme navštívili Obecní knihovnu v Ludslavicích
i Městskou knihovnu v Holešově. Děti si prohlédly prostředí
obou knihoven, seznámily se s knihovním řádem a jak se
chovat ke knihám, v dětském oddělení měly možnost prohlédnout si spoustu krásných, zajímavých a kvalitních knih.
I v mateřské škole máme svoji knihovnu, protože je
důležité, aby měly děti knihy nablízku a snadno dostupné.
Děti si mohou kdykoliv během dne knihy půjčovat, prohlížet a společně s paní učitelkami knihy číst. Školní knihovnu
průběžně doplňujeme novými knihami. Již několikrát jsme
k nákupu knih využili sponzorský dar, který jsme obdrželi
od Svazu žen Ludslavice.
Před odpoledním odpočinkem se stalo rituálem čtení
pohádek, bajek nebo příběhů na pokračování. Děti vede-

me k pozornému vyslechnutí a zachycení hlavní myšlenky
příběhu, k vyprávění toho, co slyšely.
Ve školce jsme si společně také připravili výstavu
oblíbených knih, které si děti přinesly z domova.
Mnoho veselých pohádkových postav bylo k vidění na
školkovém karnevale. Po úvodním představením masek
děti soutěžily ve čtyřech disciplínách, hrály veselé karnevalové hry. Nechyběl tanec a ocenění dětí drobnými dárky.
V mrazivém lednovém dopoledni byla pro děti připravena hudební a interaktivní Zimní pohádka. V březnu jsme
s dětmi navštívili Městské divadlo Zlín, kde děti zhlédly
pohádku Šípková Růženka. Divadelní představení jsou
vždy pro všechny velkým zážitkem.
Blíží se zápis do mateřské školy, který se uskuteční
ve středu 3. 5. 2017 od 8:00 do 16:00 hodin. K zápisu se
dostaví zákonný zástupce společně s dítětem a přinese s
sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Zákonný
zástupce u zápisu obdrží žádost o přijetí k předškolnímu
vzdělávání i potřebné informace k jejímu vyřízení, bude
seznámen s kritérii a podmínkami pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, získá informace o školním vzdělávacím programu, společně s dítětem si může prohlédnout
prostoty mateřské školy a pohrát si s ostatními dětmi.
Martina Nesrstová, ředitelka mateřské školy

Z činnosti základní školy Ludslavice
První měsíce nového kalendářního roku jsme věnovali
projektům a programům zaměřeným na prevenci.
Žáci prvního ročníku v projektu „Veselé zoubky“ se
hravou formou seznámili s tím, jak a proč se starat o své
zuby.
Pro žáky druhého ročníku připravili preventivní program pod názvem „Hasík“ zlínští hasiči. Informovali žáky
o své práci a seznámili je se základy požární ochrany.
Součástí projektu „Ovoce do škol“ byla „Ochutnávka
cizokrajného ovoce“, určena pro všechny žáky.
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„Dopravní výchova ve škole“ je projekt pro žáky 4.
ročníku. Pracovník Dopravního hřiště v Kroměříži přijel
do školy a seznámil žáky s dopravními předpisy nejen
teoreticky, ale i prakticky.
Aby se pobavili všichni žáci, uspořádali jsme oblíbený
karneval. Žáci si připravili masky a s hudbou a soutěžemi
prožili jedno pěkné dopoledne.
Nejen vychovávat, ale hlavně vzdělávat, to je náš úkol.
A daří se. Přidáváme ukázky prací našich žáků.
Mgr. Marie Pecháčková, Základní škola Ludslavice
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Práce žáků ZŠ
Hračky mých rodičů
Kamila Srovnalová
Za dávných dob,
za starých časů,
byl jeden rok
vyzrálých klasů.
Tam máma běhá
v poli bosa.
Hraje si s tetou,
píchne ji vosa.
Hrají si se dřevem,
moc je to baví.
Za dávných dob
byli přec hraví.
Kamínek, kus dřeva, panenka,
žily tu spolu odmalinka.

Moje nejoblíbenější hračka
Natálie Dosoudilová
Jelikož už jsem dost velká, tak to pro
mě byl docela oříšek. Nakonec jsem
si vybrala hračku ze staršího dětství.
Byl to růžový jednorožec, měl růžovou
barvu a fialový roh. V té době to byl
můj nejlepší kamarád. Jak jsme se
přestěhovali z Mysločovic do Zahnašovic, tak to tam pro mě bylo všechno
nové, a tak jsem s ním i usínala. Postupem času jsem ho měnila za jinou
hračku. Jednoho dne jsme jeli na výlet
a odtamtud jsem si přivezla krásného
bělouše. Ten mi vydržel hodně hodně
dlouho. Potom jsem měla další a další
hračky, až jsem žádné nepotřebovala, protože jsem dostala první mobil.
Tak nějak to bylo, od té doby už si s
plyšáky nehraji. Ale tím nechci říct, že
jsem každý den pořád jen na mobilu,
chodím i často ven.

Maminka, tatínek, dědeček,
měli moc takových hračiček.

Moje nejoblíbenější hračka
Kamila Petříková

Za jakou chvíli se ten svět změnil.
Počítač s televizí vše zatemnil.
Kdo to nechápe, pane,
ten nikdy nezjistí,
odkud ten svěží vítr vane.

Ráda si hraji s hracím pejskem Nataliou. Češu ji, oblékám, maluji ji taky
jako obrázek. Má velkou hlavu, malé
tělo, nohy a dlouhé červené vlasy.
Dostala jsem ji na Vánoce. A od té

doby ji beru kamkoliv jdu: do bazénu, k tetě, k babičce a dokonce i na
dvůr. Ráda ji schovávám a bratr ji pak
hledá. Když někdy v létě jedeme do
Zahnašovic na zmrzlinu, je u mě v
košíčku. A ráda s ní spím, třeba když
jsem sama v pokojíčku a je velká
bouřka, vezmu si jí, pevně ji držím,
abych lépe spala. Skládám s ní puzzle a řeším hlavolamy. Těším se, až
dostanu další hrací pejsky.

Dopis
Denisa Chytilová
Ahoj Simčo,
Kolem našeho domu je všude sníh
a mráz, který mě pořádně štípe do
obličeje. Zimu si prožívám skvěle.
Postavili jsme sněhuláka, ale do rána
roztál. Každý den chodím ven, ve
sněhu dělám andělíčky. Bobuji a sáňkuji s bráškou. Potom jdeme domů a
uvařím nám teplý čaj. Někdy chodím
s tatínkem ven a jdeme dát zvířátkům
krmení do krmelce. Taťka se mě snažil
přemluvit, ať jedeme na hory, že z nás
budou lyžaři. Pořád padám na ledě
a do sněhu. Chtěla bych se naučit
snowboarding. Co ty, jak trávíš zimu?
Dávej pozor na pády!
Denisa

Společenská rubrika
Životní jubilea
Leden: Nečekal František – 60 let
Pospíšil Pavel – 60 let
Gajová Jiřina – 82 let
Javorová Anděla – 70 let

Duben:

Mičola Zdeněk – 84 let
Němčíková Marie – 70 let
Mičola Antonín – 90 let
Gricová Milena – 70 let
Mičola Ignác – 85 let

Březen: Sovadina Miloslav – 60 let
Gaja Josef – 84 let
Filáková Jana – 65 let

Květen:

Mičolová Božena – 81 let
Vaňharová Božena – 87 let

Červen: Kobliha Jaromír – 65 let
Zehnalová Marie – 65 let
Tomšíková Marie – 70 let
Úmrtí
Miklíková Libuše – prosinec 2016
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Začátek fotbalové sezóny
Jaro je tady, příroda se probouzí ze zimního spánku a
to je také doba, kdy začínají fotbalové soutěže. Náš místní
Slavoj v zimě nespal, ale poctivě trénoval v tělocvičně 3.
ZŠ v Holešově. Proto věříme, že výkony v jarní části budou
takové, aby potěšily nejen hráče samotné, ale i diváky a o
ty nám jde především. Začínáme 2. 4. v Prusinovicích a o
týden později doma hostíme hráče z Rymic. Změny, které
nastaly zavedením EET, se nás netýkají, na to jsme se
informovali již v listopadu. Hřiště je v dobrém stavu, tráva
se na místech, kde byla spálena, již objevuje a krtci se také
probudili, ale zatím jen v malém rozsahu. Snad nebudou
dělat problémy a nám přidělávat starosti. V průběhu zimní
přestávky jsme opravili kapající kohoutek na dámském
WC a také jsme poslali na opravu výčepní zařízení, které
nám bylo v rámci záruky opraveno. To je dobrá zpráva pro

diváky, pivo se točit bude. O nečekanou starost navíc se
nám postaral okresní fotbalový svaz tím, že nám přesunul
derby - zápas s Ludslavicemi z neděle 28.5 na sobotu
27.5. To se v obou obcích koná kácení máje. Proto děláme
kroky, abychom hráli v neděli a tím pádem by obě akce
nic nenarušilo. Všechny fanoušky srdečně zvu nejen na
domácí zápasy, ale i na ty, co budeme hrát venku.
Domácí zápasy: 9. 4. - Rymice, 29. 4. - Hlinsko pod
Hostýnem, 14. 5. - Míškovice, Ludslavice snad 28. 5., 11.
6. - Pravčice.
Zápasy venku: 2. 4 - Prusinovice, 22. 4. - Rajnochovice, 21. 5. - Žeranovice, 4. 6. - Martinice a poslední zápas
sezóny hrajeme 17. 6. v Záhlinicích.
S pozdravem člen výkonného výboru Adámek Roman,
SK Slavoj Zahnašovice, z.s.

Stanislav Molek - gólman mistrovského týmu
zlínských sledge hokejistů!
Zlínští sledge hokejisté v samostatných nájezdech
udolali poměrem 3:2 svého soka z Pardubic a pověsili
si na krk zlaté medaile. A co víc, jakožto první v historii
dokázali získat putovní pohár do svého trvalého držení
za mistrovský hattrick! Historická chvíle nejen pro Zlín,

sledge hokejisté z Baťova města se ve 20 hodin a 20 minut
v pátek 17. března 2017 stali nesmrtelnými. Zlatý gól dal
v rozstřelu Martin Joppa, gólman Stanislav Molek zase
všechny tři pokusy soupeřů úspěšně zlikvidoval.
zdroj: www.sledgehokejzlin.cz

PLÁNOVANÉ AKCE
30.
7.
27.
30.

4.
5.
5.
6.

Stavění máje + pálení čarodějnic
Oslavy 110 let založení sboru dobrovolných hasičů Zahnašovice
Kácení máje
- 1. 7. Nohejbalový turnaj „Memoriál Ladislava Miklíka“

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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