Z obecního úřadu
V lednu 2017 jsme zahájili vybírání poplatků za odvoz
domovního odpadu za rok 2017. V současné době (ke dni
30. 6. 2017) evidujeme nezaplacenou částku ve výši 17 700
Kč. Za rok 2016 je dlužná částka na poplatcích za odvoz domovního odpadu 4 800 Kč a za rok 2015 je to částka 3 600 Kč.
Prosíme občany, kteří ještě nemají tyto poplatky zaplaceny,
aby je co nejdříve uhradili na obecním úřadě.
Poplatek za odvádění odpadních vod za rok 2017 ve výši
800 Kč na osobu + 200 Kč za dům je splatný až do 31. 8. 2017.
V loňském roce byl v místě směrem k letišti umístěn
kontejner na bioodpad. Tento kontejner slouží k ukládání
výhradně biologicky rozložitelného odpadu tzn. trávy, listí,
ovoce a zeleniny. Opakovaně se však stává, že se v tomto
kontejneru objevují pneumatiky, hnůj, větve, řetězy a jiné
předměty, které tam nepatří. Žádáme proto občany, aby zde
umisťovali pouze odpad, pro který je tento kontejner určen.

Dne 5. 5. 2017 proběhl na našem obecním úřadě interní
audit z krajského úřadu Zlín - přezkoumání hospodaření obce
Zahnašovice za rok 2016 – s výsledkem „bez výhrad“.
Dne 15. 6. 2017 proběhlo v MŠ v Ludslavicích slavnostní
vyřazení dětí z mateřské školy. Z naší obce do první třídy
nastupují Václav Dosoudil a Klára Dosoudilová. Přejeme jim
mnoho úspěchů!!
21. 6. 2017 proběhlo rozloučení ze žáky 5.ročníku ZŠ Ludslavice. Z naší obce ukončila první stupeň Natálie Dosoudilová,
která od září bude navštěvovat ZŠ v Holešově. I Natálce přejeme hodně štěstí, úspěchů a spoustu kamarádů v nové škole.
Nadchází doba prázdnin a dovolených a tak mi dovolte,
abych vám všem popřál hezkou dovolenou a dětem krásné
a slunečné prázdniny.Užijte si naplno letních zážitků ve zdraví!
Drahomír Jura

Ohlédnutí za ukončenou fotbalovou sezónou
Pro děti končí školní rok, ale pro nás fotbalisty již fotbalový
rok skončil. Sezóna nebyla úplně nejhorší, ale asi jsme čekali lepší
výsledky, hlavně méně vysokých porážek. Jarní část jsme nezačali
nejlépe, prohra v Prusinovicích 7:0 a další prohra doma s Rymicemi 0:5, to byl hodně nepovedený vstup. Kluci se ale nevzdali,
vyříkali si chyby a už tu byla zlepšená hra, ale opět porážka 4:1
v Rajnochovicích. To jsme hráli skoro celý první poločas v deseti.
Pak přišlo první jarní vítězství doma s Hlinskem 2:1. Byly to nervy,
ale tři body byly doma. Do Rajnochovic jsme odjížděli s obavami,
ne o výsledek, ale abychom hráli v jedenácti. Pět minut před
zápasem dorazil jedenáctý hráč a my do 80 minuty drželi stav
0:1, konečná prohra 3:0 byla krutá.
V derby s  Míškovicemi 0:1 jsme bojovali, chybělo však
více štěstí. V Žeranovicích jsme podali nejlepší výkon ročníku
a vyhráli 5:0, mimochodem doma jsme je porazili 4:1. Domácí zápas
s Ludslavicemi byl trošku smolný, výsledek 1:4 tomu nenapovídá,
ale kdo zápas viděl, musí souhlasit. Hráči bojovali, hra byla dobrá,
jen více štěstíčka. To, že hra je dobrá, jsme potvrdili v Martinicích,
kde jsme vyhráli 5:1. V domácím zápase s Pravčicemi jsme vedli
skoro celý zápas 1:0, pak soupeř vyrovnal na 1:1 a rozhodčí utkání
ukončil. Potom následovaly penalty, ty byly nesmírně dramatické,

16 hráčů své pokusy proměnilo, ale 17 ne. Hostující hráč přestřelil
a domácí hráč Daniel Konečný rozhodl o bodu navíc. Byla to jeho
první branka za mužstvo, blahopřejeme. K poslednímu zápasu
jsme jeli do Záhlinic. Mužstvo bylo oslabeno o pět hráčů základu,
a tak Záhlinice celou soutěž vyhrály. Vysoká porážka 11:1 trošku zamrzí, ale tak nějak jsme s ní počítali. Celý ročník bych ale
hodnotil kladně, mladí hráči ukázali, že do mužstva patří, hlavně
Patrik Javora jako nejlepší hráč jara. Tak snad opět získáme nové
hráče a budeme předvádět ještě lepší hru.
V dnešní době je velký problém hrát fotbal, hlavně
v jedenácti lidech, to dokazuje případ Martinic, kdy jejich
mužstvo neodjelo pro malý počet hráčů k třem utkáním, byli
vyloučeni a také zaplatí velkou pokutu. Proto děkuji naším
hráčům, že jsme nemuseli žádný zápas odvolat. Také děkuji
sponzorům, obecnímu úřadu za pomoc, kterou nám poskytují.
A v neposlední řadě patří dík  i fanouškům, kteří nám fandí
a navštěvují naše zápasy a to i „venku“.
Přejeme všem příjemný odpočinek a pěknou dovolenou.
člen v.v. SK Slavoje Zahnašovice Roman Adámek
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Z činnosti základní školy Ludslavice
I v letošním školním roce naši školu navštěvovali žáci ze
Zahnašovic. Kromě kvalitní výuky pro ně byly připraveny další
akce. V druhém pololetí měli žáci karneval. Na výlet jsme se vydali
na hrad Veveří, kde byl pro ně připraven pěkný program. Zpět
jsme pluli parníkem po Brněnské přehradě. Myslivecké sdružení
v Ludslavicích pro ně připravilo Mysliveckou olympiádu. Věnovali
jsme se i sportu. Uspořádali jsme cyklistické závody, sportovní
den na Den dětí. Na závěr školního roku nocovali starší žáci ve
škole. Absolvovali i noční stezku odvahy.
Poděkování: Žáci i učitelé děkují zastupitelům Obce Zahnašovice za finanční dar určený na zakoupení nového nábytku do tříd
školy. Byl nahrazen nábytek starý téměř čtyřicet let. Děkujeme.
Mgr. Marie Pecháčková, ředitelka školy

Z činnosti Mateřské školy Ludslavice
Závěrečné dva měsíce před vytouženými letními prázdninami bývají již tradičně v mateřské škole nabyté zajímavými akcemi,
aktivitami, turistickými vycházkami i výlety za poznáním.
První květnovou středu se uskutečnil zápis dětí k předškolnímu vzdělávání spojený se dnem otevřených dveří. K předškolnímu vzdělávání bylo přijato všech 14 dětí, které se dostavily se
svými zákonnými zástupci k zápisu a splnily předem stanovené
podmínky pro přijetí. V měsících květen a červen mohly nově
přijaté děti v doprovodu rodičů navštěvovat mateřskou školu,
a to vždy v pondělí v odpoledních hodinách. Děti se seznamovaly s prostředím mateřské školy, poznávaly nové kamarády
i paní učitelky.
Měsíc květen je neodmyslitelně spjat s oslavou Svátku matek.
Děti si pro své maminky připravily vystoupení, kde zazněly písně,
básně i tanečky o jaru, lásce a rodině. Děti zahrály na zobcové
flétny a předvedly znalosti anglického jazyka.
Mateřskou školu navštívilo dětmi oblíbené maňáskové
divadlo Šikulka. Děti zhlédly tři poučné pohádky, při nichž se
dozvěděly, jak je důležité vážit si hraček, co je dobrosrdečnost
a naopak lakomost a jak je nebezpečné hrát si s ohněm.
Školní výlet jsme tentokrát strávili na Rusavě. Studenti
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně oboru Předškolní pedagogika
připravili pro děti zajímavý a pestrý program plný her a zábavy.
Poslední květnovou neděli uvítaly předškolní děti do budoucího života malé ludslavické občánky.
Den dětí jsme oslavili sportem. Děti prožily velmi příjemné
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sportovní dopoledne v Lanáčku Otrokovice, kde samostatně
zdolávaly okruh patnácti lanových překážek se záchytnými sítěmi,
skákaly na trampolínách, klouzaly se na skluzavkách a s radostí
využívaly dostupné herní prvky.
Zajímavá byla pro děti návštěva strážníků Městské policie
Holešov. Děti se dozvěděly zajímavosti o náplni práce městské
policie a jak se bezpečně chovat v silničním provozu. Velmi poutavá byla ukázka výcviku policejního psa.
Turistickým a poznávacím vycházkám do okolních obcí
Kurovice a Zahnašovice přálo počasí. Naopak deštivé počasí
tentokrát provázelo tradiční den s ludslavickými myslivci, kteří
si opět připravili pro děti zajímavou přednášku o myslivosti. Nechyběly také oblíbené špekáčky, které byly tentokrát pro změnu
připravené v udírně.
Sbor dobrovolných hasičů Ludslavice pozval děti na návštěvu do hasičské zbrojnice. Děti si vyslechly poutavé vyprávění
o náročné a nebezpečné práci hasičů, prohlédly si techniku
i výstroj hasičů.
Závěr školního roku patřil slavnostnímu loučení s předškolními dětmi. Předškoláci všem přítomným hostům sehráli divadelní
představení Sněhurka a sedm trpaslíků, zazpívali si o tom, co je
v základní škole čeká a na závěr složili školáckou přísahu.
Školní rok 2016 – 2017 se nachýlil ke zdárnému konci.
Zaměstnanci mateřské školy přejí všem krásné prázdniny
a pohodovou dovolenou plnou sluníčka a dobré nálady.
Martina Nesrstová, ředitelka mateřské školy
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DH Zahnašovice opět v plném zápřahu
Od začátku roku se místní hasiči skoro nezastavili.
Z novějších událostí to byly v letošním roce oslavy 110 let od
založení sboru, které proběhly v měsíci květnu. Oslavy začaly
hned ráno a končily až večerní zábavou. Jedním z bodů bylo
také předání nově zrepasovaného zásahového automobilu
Tatra místní jednotce. Ještě v květnu byli členové zásahové
jednotky opět darovat krev. Velitel družstva Jaromír Miklík
obdržel bronzovou plaketu za desátý bezplatný odběr
a velitel jednotky Petr Miklík rovnou plaketu zlatou za odběr
čtyřicátý. V červnu hasiči pomáhali s novou CAS s pořádáním
krajského kola dětí v Hulíně. V polovině června však přišla
velká rána pro soutěžní družstva mužů i žen, jelikož došlo
k poškození závodní stříkačky. Prasklá kliková hřídel znamená opravu motoru a rovnou přestavbu na vyšší obsah.
Celá záležitost je časově a finančně velmi náročná. Taková
situace znamená pro běžné týmy rovnou konec sezony.
Díky zvučnému jménu obou týmů SDH Zahnašovice se však
podařilo téměř okamžitě pronajmout náhradní soutěžní stroj
a pokračovat tak ve skvěle rozjeté sezóně. Oba týmy mají za
sebou od začátku roku přes třicet závodních pokusů a více
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jak u dvaceti z nich vstanuli jejich členové opět na ,,bedně“.
V letošním roce se týmy rozhodly, že zkusí odjet největší
a nejtěžší ligu v požárních útocích. Tím je Extraliga ČR, která
se skládá ze 14-ti soutěží po celé ČR a navštěvují ji ti nejlepší
z jednotlivých okresů a krajů. Hned na prvním kole se podařilo
mužům urvat svůj první bod do tohoto seriálu. Nicméně teď
musí členové soutěžních družstev kromě tréninků pořádat
nejrůznější brigády, shánět nové sponzory a dělat vše pro to,
aby sehnali potřebné finanční prostředky na opravu soutěžního stroje a mohli tak pokračovat v rozjeté sezóně. Proběhla
také brigáda na úpravu nohejbalového hřiště, se kterou
kromě hasičů pomohla i místní omladina, za což jim patří
obrovské poděkování. Hasiči také posekli protipovodňový
val kolem obce. Na konci měsíce června proběhl dvoudenní
nohejbalový turnaj a 16.7. se uskuteční jedna z největších akcí
v naší obci, kterou je pořádání závodů Podhostýnské hasičské ligy.
Petr Miklík
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Stavění máje a pálení čarodějnic
V sobotu 30. dubna proběhlo na návsi již páté Stavění
máje a Pálení čarodějnic. Přípravy této akce začaly hned
brzy po poledni, kdy se mužská část dobrovolníků vydala do
místního hájku a úspěšně vybrala a porazila strom pro letošní
máji. Samotné stavění proběhlo po čtvrté hodině. Ženy a dívky
z nejbližšího okolí ozdobily špičku májky pestrobarevnými
stuhami, na kterých mohly nechat své podpisy, nebo vzkazy.
Podívat se přišli v hojném počtu místní i přespolní a všichni
se do stavění máje zapojili, ať už fyzickou podporou, nebo
jako já, tou psychickou.
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Po postavení májky se začali ve velkém slétat čarodějnice
i čarodějové, a na nejrůznějších dopravních prostředcích od
košťat, až po vysavače společně oblétli vesnici. Poté si nejen
děti mohly projít různé soutěže a úkoly, za které dostaly
bohaté odměny. Akce byla završena upálením čarodějnice
a opékáním špekáčků.
Při této akci nedošlo k ublížení na zdraví žádné čarodějnici ani čaroději. Proto doufám, že se ve stejně hojném počtu
budeme scházet i následující roky.
Lenka Molková

Zpravodaj obce Zahnašovice

Kácení máje proběhlo v neděli 28. května. Akce se nesla
v duchu velkolepé show „Moje tělo má známou tfář“. Svůj jedinečný talent zde předvedlo mnoho místních i zahraničních
hvězd a legend. Ani pražské Národní divadlo by nedokázalo
svolat na svá prkna v jednom představení Leoše Mareše,
skupinu Spice Girls, Luciana Pavarotti, Dana Nekonečného
a spoustu dalších známých osobností zároveň. Na naší návsi
ale nic není nemožné. Takto jsme dokázali, že je naše vesnička
opravdu světová.
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Tento bohatý program měsíce připravovali místní dobrovolní, i méně dobrovolní ochotníci. Vystoupili i naši nejmladší.
Děti si připravily spoustu básniček a známých písniček z pohádek.
Poté došlo i na samotné kácení máje a losování tomboly.
O zábavu i občerstvení bylo postaráno, počasí také již od
rána přálo. Chtěla bych tímto poděkovat všem zúčastněným
dobrovolníkům i divákům za velmi vydařené odpoledne.
Lenka Molková
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SDH Zahnašovice vyhlašuje sběr použitých a nefunkčních autobaterií
osobní automobily · nákladní automobily · zemědělské stroje
Pokud doma najdete nefunkční autobaterii odevzdejte ji prosím v kterýkoliv den
na hasičskou zbrojnici, případně ji odložte u vchodu
Kontaktujte velitele SDH Zahnašovice 736 625 116
a baterie bude vyzvednuta přímo u Vás doma.
Nejenom, že se zbavíte staré autobaterie, ale podpoříte tak chod SDH

PLÁNOVANÉ AKCE
26. 8.
27. 8.
23. 9.
30. 9.

Střelecká soutěž „O pohár starosty obce“
Dětský den
Drakiáda
Vinobraní

20. 10. Posezení s důchodci
28. 10. Světluškový průvod
2. 12. Vánoční jarmark

Společenská rubrika
Životní jubilea

Listopad: Kalivodová Ludmila – 65 let
Sovadinová Drahomíra – 96 let

Červenec: Molek Ladislav – 70 let
Tomšík Jan – 70 let

Prosinec: Nováková Ludmila

Srpen:

Miklík Stanislav – 60 let

Narození

Září:

Brázdilová Dobroslava – 60 let
Brázdilová Marie – 88 let
Foukal František – 82 let
Zakopalová Ludmila – 60 let

Říjen:

Foukalová Marie – 82 let
Cholasta Jaroslav – 75 let

Ingrid Miklíková – červen 2016

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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