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Z činnosti Mateřské školy Ludslavice
S příchodem nového školního roku nastala v předškolním
vzdělávání významná změna, jenž se týká dětí, které by měli
v následujícím školním roce zahájit školní docházku v základní škole. Pro tyto děti je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání
povinné. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné
denní docházky v pracovních dnech v době od 7: 45 do 11: 45
hodin. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech
školních prázdnin. V tomto školním roce plní v naší mateřské
škole povinné předškolní vzdělávání 15 dětí.
Ve školním roce 2017 – 2018 se vzdělává ve dvou třídách
mateřské školy 47 dětí ve věku 2 - 6 let. Do třídy Broučků jsou
zařazeny děti ve věku od 2 do 4 let, třídu Berušek navštěvují děti
4leté až 6leté. V jednotlivých třídách zajišťují výchovně vzdělávací činnost dvě učitelky. S péčí o děti od dvou do tří let pomáhá
učitelkám chůva, a to zejména v oblasti sebeobsluhy, zajištění
bezpečnosti a individuálních potřeb dětí. V každé třídě mají děti
k dispozici samostatnou hernu a ložnici.
Nad rámec běžné vzdělávací nabídky nabízí mateřská škola
výuku anglického jazyka, hru na zobcovou flétnu a logopedii. Ve
spolupráci se Střediskem volného času Holešov zajišťuje mateřská škola keramiku a ve spolupráci s Plaveckou školou Uherské
Hradiště výuku plavání, které bude probíhat v měsících květen a
červen v Plaveckém bazénu Holešov.
V tomto školním roce se mateřská škola zapojila do projektu České obce sokolské „Svět nekončí za vrátky - cvičíme se
zvířátky“, který je zaměřen na rozvoj pohybových dovedností
dětí, jejich radosti a potěšení z pohybu. Obsahem projektu jsou

přirozená cvičení – atletika, gymnastická cvičení, manipulace
s míčem, netradiční činnosti a rozvoj poznání.
Pokračujeme v projektu OP VVV tzv. Šablony pro MŠ, ze
kterého čerpáme finanční prostředky na personální podporu,
tj. chůvu, další vzdělávání pedagogických pracovníků, pořízení
didaktických pomůcek a vybavení mateřské školy. Projekt je realizován v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018 a je plně financován prostřednictvím Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu.
Martina Nesrstová, ředitelka mateřské školy

Konec podzimní části fotbalové sezóny
Blíží se vánoce a silvestr. To znamená klidné dny a rekapitulace celého roku a trošku toho veselí. I místní fotbalisté potřebují odpočinout, trochu se zamyslet nad svými výkony a dát
si nějakou tu baněčku na lepší náladu. Letošní rok je potřeba
hodnotit ne jako celek, ale zvlášť jaro a podzim. Na jaře jsme
byli spokojeni, hra byla dobrá a výsledky byly příslibem pro
novou sezónu. Podzimní část nám hrubě nevyšla. Jedna výhra,
dále bod za remízu je tristní bilance našeho klubu. Je pravda, že
někdy chybělo kousek toho štěstí nebo jen kvalitní výkon rozhodčích. Ale na druhou stranu někdy chyběla bojovnost a hlavně kázeň na hřišti. Opět jsme se potýkali také s tím, že ne vždy
nastoupil kádr v plné síle. Zmínil bych tři utkání, která dokreslují
naši situaci. První je o kvalitě rozhodčích, v zápase na Rusavě
jme dvakrát vedli, domácí vždy vyrovnali, a to za velkého přispění mladého nezkušeného sudího. Vše vyvrcholilo v poslední
minutě, kdy po odpískání vymyšleného faulu, ukázal rozhodčí
na píšťalku, to znamená, že dá pokyn ke hře písknutím.
V době, kdy náš brankář stál na druhé straně branky, pohybem ruky dal pokyn ke hře a domácí útočník klidně trefil skoro

prázdnou branku a rozhodl o výhře domácích. Mnoho nechybělo, aby byl sudí inzultován. Druhý případ je o disciplíně. V derby
v Martinicích, kde opět pískal mladý rozhodčí, se hráči nechali
vyprovokovat odlišným posuzováním zákroků ve prospěch domácího mužstva. Přitom byli před zápasem upozorněni, že se
to může stát. Výsledkem jsou žluté karty, 5 branek a hlavně dvě
červené karty a vysoké tresty. Vyloučení hráči nesmí nastoupit
k 6 či k 8 zápasům. To nepočítám ostudný zápis komentující vyloučení, který se stal hitem sociálních sítí. Třetí zápas je o
bojovnosti v plné síle, také o třech delegovaných rozhodčích
a o trochu senzačním vítězství nad sousedy z Ludslavic 4:0. To je
zápas, taková vlaštovka, který by měl být odrazový můstek pro
jarní část. Věříme, že po kvalitní zimní přípravě, bude opět jaro
kvalitní jako to letošní.
Děkuji všem, kteří nám fandí, podporují a věří, že fotbal
bude v obci zachován i nadále. Přeji také veselé a klidné vánoční
svátky, zdraví a štěstí do příštího roku.
člen Slavoje Zahnašovice, z.s Adámek Roman

Setkání seniorů v Zahnašovicích
Po dvou letech se opět v obci uskutečnilo „setkání seniorů“.
V pátek 20. října se v sále Obecního úřadu v Zahnašovicích sešli místní občané důchodového věku, aby se společně pobavili
a zavzpomínali. V úvodu všechny přítomné srdečně přivítal starosta obce pan Jura spolu se zástupkyní kulturního výboru paní

Koblihovou. Večer byl zahájen vystoupením děti ze Základní
školy Ludslavice, kterou navštěvuje i několik místních dětí. K poslechu a tanci celý večer hrál jako už tradičně pan Cholasta. Věříme, že se akce vydařila a všichni přítomní byli spokojeni.
Kulturní výbor Zahnašovice

Rozsvěcování vánočního stromu v Zahnašovicích
Dne 2.12.2017 se v naší obci konalo už tradiční rozsvěcování vánočního stromu. Byl připraven bohatý doprovodný
program složený z mikulášské besídky, tvořené souborem
písniček a básniček v provedení dětí a jejich maminek a dále
pak vystoupení žesťového kvintetu z Morkovic a na závěr pro
přítomné děti návštěva Mikuláše v doprovodu několika andělů
a čertů. Pro účastníky akce bylo připraveno bohaté občerstvení v podobě piva, svařeného vína i čaje a k jídlu vařené maso
a černá zabijačková polévka „ prdelačka“.
Ale aby celá tato akce mohla zdárně proběhnout, musíme
se vrátit o pár dnů v čase zpět, kdy skupina dobrovolníků posta-
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vila před obecním úřadem u stromu jesličky. Jedním z dalších
úkolů bylo rozvěsit na strom vánoční světla a naaranžovat do
jesliček postavy Josefa, Panny Marie a malého Ježíška.
Na letošní rok byly připraveny dvě novinky. Za prvé to byla
poštovní schránka na levé straně jesliček připravená speciálně
pro dopisy dětí Ježíškovi a za druhé plně funkční dřevěná zvonice s krásně ručně kovaným zvonem, umístěná po boku jesliček.
Když byly všechny tyto věci připraveny, tak mohla konečně nastat kýžená sobota 2.12.
Ráno bylo potřeba dopravit na obecní úřad kotel na vaření
masa a polévky a u něj mít připravenu zásobu dřeva na topení.
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Bylo třeba dovézt a připravit zásoby do bufetu i maso a další
ingredience potřebné k uvaření a dochucení polévky. Pan Chytil dovezl z domova do ohrádky u jesliček živou ovečku, která
u dětí vyvolala velkou radost a nadšení.
V pět hodin zahájila program paní Koblihová, když ve svém
proslovu poděkovala všem ochotným a obětavým spoluobčanům, kteří přispěli svým dílem práce, ať už to byli všichni, kdo
stavěli, vařili, prodávali, či uklízeli i maminkám za práci a přípravy s vystoupením dětí a zhotovení jejich kostýmů.
Následovalo již zmíněné vystoupení maminek a dětí a po
něm nám vánoční koledy zahrál žesťový kvintet. Následně Mi-

kuláš s anděly a jejich dárečky snad dětem vynahradili jejich
strach a obavy ze skupiny čertů.
Zvláštní poděkování patří Ladislavu Molkovi za výrobu dřevěné zvonice a Ladislavu Konečnému za vykování zvonu. A samozřejmě panu starostovi Drahomíru Jurovi, bez jehož pomoci
a podpory by žádná taková akce v Zahnašovicích proběhnout
nemohla.
My všichni, kdo jsme se na pořádání této akce podíleli
doufáme, že se vám líbila a příští rok přijdete ve stejně hojném,
a nebo ještě vyšším počtu jako ten rok letošní.
Vladimír Potočný

Vánoce - zvyky a tradice na Štědrý den
Ke Štědrému dni se váže zřejmě nejvíce zvyků, pověr a praktik. Tradiční vánoční zvyky se předávaly z generace na generaci
a v dnešní době většina z nich již nemá původní podobu. Jsou přizpůsobené modernímu světu a tím vznikají novodobé tradice postavené na starých základech. My si připomeneme ty staré a původní vánoční zvyky.
Štědrý den - ráno
Již od rána se dodržovaly tradice, které měly vliv na to, jaký bude příští rok. Kdo vstal za rozbřesku a umyl se vodou ze studny nebo
z potoka, byl po celý další rok zdráv. Dětem se dalo cukroví, aby byly sladké (hodné). Hospodyně ráno začala vařit polévku „štědrovačku“, do které dala vše, co v chalupě bylo. To proto, aby v domě bylo vždy dostatek jídla. Slepicím se ráno na Štědrý den nasypalo
zrní s mákem, aby v dalším roce dobře nesly. Hospodář zajel s dvouročkem (dvouletý kůň) do lesa pro dříví, aby prý koník jezdil jako
oheň. Mládež zhotovila slaměného panáka, kterému se říkalo „brusař“ a podstrčila ho některému ze sousedů do domu. Ten se ho snažil
co nejdříve zbavit, brusař totiž způsoboval srážení vánočkového těsta. Hospodyně pečlivě hlídala, aby jí do těsta nespadl vlas, to by
znamenalo velké mrzutosti.
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Štědrý den – během dne
Na Štědrý den se nesmělo chodit do hospody ani hrát karty, nesmělo se nadávat a klít (ani při úleku). Kdo se celý den postil, uviděl
večer zlaté prasátko. Je to zvyk z pohanských dob, kdy se slavil zimní slunovrat a jeho symbolem bylo slunce a zlaté prase. Hospodyně
zadělaly těsto na chleby a vdolky. Kopistím (nástroj na mísení těsta) pak pomazaly ovocné stromy, aby dobře rodili a rukama od mouky pohladily plané stromky, aby začaly plodit. O Štědrém dni se nesmělo prát, aby se nepřivolala do domu smůla. Čištění chlévů na
štědrý den by zase přineslo kulhání dobytka. Pometlem se vyčistila pec od popela a chlapci potom po pometlu přeběhli, aby se v noci
nepočůrávali. Dopis milovanému, napsaný na Štědrý den, znamenal budoucí rozchod. Odpoledne se začal zdobit vánoční stromeček.
Kdo v předvečer vstoupil bosou nohou na sekyru, toho neměly v příštím roce bolet nohy. Hospodář před večeří obalil ovocné stromy
slámou a zatřepal s nimi, aby se včas probudily ze zimního spánku.
Štědrý den – večer
Ke štědrovečerní tabuli se usedalo ve svátečním oblečení. Stůl musel být prostřený pro sudý počet lidí. Věřilo se, že před večeří
chodí stoly obhlížet Smrt, a kde prý najde lichý počet, tam se následující rok vrátí pro jednoho ze členů rodiny. Aby se v rodině držely
peníze, dávala se pod každý talíř mince nebo šupina z kapra. Ta měla stejný význam i v peněžence. Do každého rohu stolu se dávala
ošatka. V jedné byl pecen chleba, aby rodina měla dostatek jídla. Ve druhé bylo to, co se urodilo na poli a v zahradě, aby byla další rok
dobrá úroda. Ve třetí byly peníze, symbolizující blahobyt a ve čtvrté byly kousky potravin pro drůbež a dobytek. Nohy štědrovečerního
stolu se omotávaly řetězem, aby rodina držela pohromadě a také proti zlodějům na poli. Na stůl se dával bílý ubrus a na něj dožínkový
věnec, který sloužil jako podnos pod polévku. Dále byl na stole bochník chleba, česnek, hrnek medu a svíce.
Štědrovečerní večeře
Jakmile vyšla první hvězda, hospodyně začala nosit na stůl. Hospodář zapálil svíčky na stromečku a všichni se pomodlili. Poté
usedli ke stolu. Hospodář rozkrojil jablko na tolik dílů, kolik bylo členů rodiny. Každý svůj kousek snědl, to proto, aby všichni z rodiny
trefili domů a aby se po roce opět sešli. Potom hospodář nakrájel na malé kousky chléb, pomazal je medem a každému dítěti dal. Říkal
u toho: “Kraju chleba, mažu medem, abyste všeci byli po celý rok tak dobří, jak ten med je.“ Dále se jedla jídla ze společné mísy. Nejdříve
hrách, ten spojoval rodinu v dobrém i zlé, poté polévka pro sílu, čočka pro hojnost a peníze a nakonec se pro radost a pohodu jedl
kuba, ryba nebo jiný masitý pokrm. Po dobu jídla se nikdo nesměl od štědrovečerního stolu zvednout. Znamenalo by to, že rodina se
příští Vánoce nesejde celá.
Štědrý večer a zvířata
Nezapomínalo se ani na dobytek, každému se dal kousek ze štědrovečerní večeře. Kravám a koním se dala vánočka, houserovi
česnek, studánka v blízkosti také dostala kousek vánočky, aby měla čistou vodu. Zbytky z jídla, skořápky a kosti naházely děti pod
stromy, aby bylo hodně ovoce.

Štědrý večer a věštby

Věštby o vdavkách
O Štědrém dni se mohly dívky dozvědět něco o svém budoucím ženichovi. Po večeři sypaly ptákům drobky a děvčata sledovala,
z které strany přiletí první pták – odtud měl také přijít ženich. Také se doporučovalo zabouchat na kurník. Jestliže se kohout ozval, mělo
se děvče chystat na vdavky. Okrajovaly se jablka a dlouhý skrojek se házeli chlapci i děvčata za hlavu. Podle tvaru, který skrojek na zemi
vytvořil, se hádalo písmeno, jímž začínalo jméno nastávajícího. Svobodná děvčata házela přes hlavu papuči a když špička směřovala ke
dveřím, děvče se do roka provdalo. Děvčata třásla plotem nebo bezem a odkud se ozval pes, odtud měl přijít ženich.
Věštby o budoucnosti
- Na stůl se postavilo sedm hrnečků dnem vzhůru. Pod každý se položil nějaký symbol, např. peníz (bohatství), hlína (smrt), obrázek
(stane se rodičem) a ty se pak odkrývali. Jeden hrnek byl prázdný a kdo jej otočil, ten vypustil bídu.
- Sfoukávala se svíce a podle směru kouře se určovala budoucnost. Když kouř stoupal vzhůru, měl by být dotyčný další rok zdravý.
Kouř směřující do kouta nebo k peci znamenal, že má zůstat doma a komu šel kouř dveřím, tem měl odejít u domova.
- Lilo se horké olovo do vody a podle tvarů se hádala budoucnost.
- Po večeři se rozkrajovala jablka napůl. Pokud byl jádřinec ve tvaru hvězdy, znamenalo to štěstí a zdraví. Kříž symbolizoval nemoc či
smrt.
- Když se v místnosti náhle rozsvítilo, sledovali se stíny. Čí stín neměl hlavu, ten měl do roka zemřít. Dívky chodily o půlnoci na řeku
prosekávat led. Na vodní hladině mohly spatřit svoji budoucnost. O půlnoci můžete u chléva zaslechnout, co si povídají krávy.
Věštby s ořechy
Věštilo se i pomocí ořechů. Kdo první našel v ořechu tmavé jádro, toho prý čekala brzká smrt. Nebo se vybraly tři ořechy, odstranily se jádra, do jednoho se dala hlína, do druhého chleba a do třetího mince. Skořápky se slepily k sobě a daly se mezi ostatní ořechy.
O půlnoci si každý vybíral z mísy. Kdo se trefil na ořech s hlínou, čekala ho chudoba, ořech s mincí znamenal hojnost a ořech s chlebem
znamenal spokojenost.
Lodičky z ořechových skořápek
Velmi rozšířený zvyk byl pouštění lodiček. Do ořechové skořápky se voskem přilepila malá svíčka a zapálila se. Každý vložil svoji lodičku do lavoru a sledovalo se, jak plavou. Když se lodičky shlukovaly k sobě, znamenalo to rodinné soužití bez problémů. Vztah členů
rodiny určovala vzdálenost jednotlivých lodiček od sebe. Pokud se nějaká lodička odtrhla z kruhu, její majitel odejde z domova. Jedna
lodička uprostřed znamenala, že dotyčný potřebuje pomoc a ochranu. Když se lodička nevzdálila od kraje, majitele nečekaly žádné
změny. Potopená lodička znamená marnou snahu. Pokud jedna lodička potopila druhou, její majitel se neohlíží na druhé a jde tvrdě
za svým cílem. U partnerů to znamenalo brzký rozchod, u sourozenců žárlivost na druhého. Dvě lodičky plující spolu jsou symbolem
spolupráce, přátelství a lásky. Pokud vedle sebe plavou dlouho, znamená to dlouhý a pevný svazek. Čí lodička pluje první, ten je ve
vztahu dominantnější. Když se jedna lodička přiblíží k druhé a té zhasne svíčka, znamená to, že svým chováním dotyčný způsobí ztrátu
lásky druhé osobě nebo také odmítnutí prosby. Lodička, která se točí na místě nebo v malém v kruhu značí nerozhodnost majitele.
Pokud lodička dopluje sama ke druhému břehu, získá to, po čem touží bez cizí pomoci. Ta loďka, která se přimyká každou chvíli k jiné
lodičce je znamením, že majitel bude přelétavý a bude hledat sám sebe. Když v loďce zhasne svíčka, poté co byla položena otázka,
znamená to neupřímnost. Zhaslá svíčka lodičky v přístavu znamená nedůležitost otázky. Lodička, která dopluje k protějšímu břehu se
zhasnutou svíčkou, znamená dosažení cíle za příliš vysokou cenu.

4

Zpravodaj obce Zahnašovice

VÁNOČNÍ PEČENÍ
Marokánky
Suroviny: 1/4 litru 33% smetany, 25 dkg mix ořechů (vlašské,
lískové, arašídy...), 25 dkg sušených meruněk+kandované pomerančové kůry, 25 dkg cukru krupice, 3 dkg hladké mouky
(opravdu jen 3 dkg).
Postup: Ořechy a meruňky nasekáme na menší kousky. Všechny
suroviny smícháme a přidáme teplou smetanu, která prošla varem. Na plech s pečícím papírem děláme malou lžičku hromádky
dál od sebe. Pečeme cca 35 min (do zrůžovění) při 125°C. Po
vychladnutí potřít čokoládou.

Babiččiny rohlíčky
Suroviny:
350 g hladké mouky
210 g moučkového cukru
280 g tuku nebo másla
citronová kůra
½ kávové lžičky mleté skořice a utlučeného hřebíčku
140 g mletých ořechů
1 žloutek

Na dokončení: máslový krém čokoládová poleva
Ze všech surovin vypracujeme těsto, které necháme v chladu
2 hodiny odpočinout. Odebíráme kousky těsta, které omoučíme
a plníme jimi formičky rohlíčků. Pomalu upečeme. Vychladlé
vyklopíme, slepujeme máslovým krémem a konce máčíme do
čokoládové polevy.
Kokosky (nepečené)
250 g mletého kokosu
1 slazené zahuštěné mléko
100 g sušeného polotučného mléka
kakao, potravinářská barva gelová růžová nebo červená
Na dokončení: mletý kokos
Z kokosu, slazeného zahuštěného mléka a sušeného mléka vypracujeme těsto, které rozdělíme na tři stejné díly. Jeden zůstane
bílý, druhý obarvíme kakaem a třetí barvičkou. Z každé barevné
části těsta vyválíme tři válečky a všechny je propleteme,
aby nám vznikly tři velké trojbarevné válečky. Ty rozválíme na
průměr asi 1,5 cm, nakrájíme na malé špalíčky, které stočíme tak,
aby vytvořily spirálku. Obalíme v kokosu.

Světluškový průvod
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Krásné prožití svátků vánočních, plné rodinné pohody
a radosti a do nového roku 2018 hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti
			přeje
			

Kulturní výbor Zahnašovice

PODĚKOVÁNÍ

PLÁNOVANÉ AKCE
3. 2. Hasičský ples
10. 2. Vodění medvěda
2. 3. Košt domácích pálenek
3. 3. Maškarní karneval
28. 4. Stavění máje ´+ pálení čarodějnic
19. 5. Střelecké závody „O pohár MAS
		 na loveckém kole“
26. 5. Kácení máje
23. 6. Pohádkový les
29. - 30. 6. - Memoriál Ladislava Miklíka
		 v nohejbale
8. 7. Hodové slavnosti
		
15. 7. Hasičské závody o putovní pohár 		
		 starosty obce Zahnašovice
25. 8. Střelecké závody o pohár starosty 		
		 obce Zahnašovice
26. 8. Myslivecký den
29. 9. Vinobraní
26. 10. Setkání seniorů
24. 11. Hon na drobnou zvěř
15. 12. Hon na drobnou zvěř
1. 12. Vánoční jarmark
		 a rozsvícení vánočního stromu
28.12. Myslivecká vycházka

Jménem Kulturního výboru Zahnašovice bych chtěla
poděkovat všem, kteří se zúčastňovali akcí pořádaných v letošním roce v naší obci. Velké poděkování patří i těm, kteří se
aktivně podíleli na přípravě těchto akcí. Dále děkuji místním
spolkům - Mysliveckému sdružení Doubrava Zahnašovice, SK
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 2018
Gabriela Javorová,
předsedkyně Kulturního

Společenská rubrika

Úmrtí
Ludmila Přívarová – říjen

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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