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Z obecního úřadu...

Vánoční
Z
Jarmark
ahájili jsme vybírání poplatků za
odvoz domovního odpadu za rok
2018. Sazba je stanovena dle vyhlášky 1/2017 na 400,- Kč za osobu
a je splatná do 30. 4. 2018
Tak jako v loňském roce jsou od poplatků osvobozeny děti, které v letošním roce dosáhnou věku tří let a méně
a osoby, které jsou držitely 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.
Poplatek za odvádění odpadních vod
ve výši 800,- Kč na osobu + 200,- Kč
za dům. Za rok 2018 je splatný do
31. 8. 2018.
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.
Žádáme občany, kteří nemají ještě
s obecním úřadem uzavřenou smlouvu o odvádění odpadních vod, aby se
dostavili na obecní úřad poskytnout
vyjádření, jak nakládají s odpadními
vodami.
V měsíci březnu proběhla oprava kanceláří obecního úřadu. Z důvodu špatného stavu elektroinstalace a nutnosti
celkové rekonstrukce byla veškerá administrativa obecního úřadu od 1. 3.
2018 přestěhována do prostor knihovny, aby se mohlo začít se stavebními
úpravami.
Ty obsahovaly výměnu oken kanceláří
obecního úřadu a knihovny, výměnu
topení, rekonstrukce elektroinstalace,

podlah a zdiva. Tyto práce byly úspěšně
dokončeny 25. 3. 2018.
Na žádost dětí a jejich rodičů jsme začali v loňském roce řešit nevyhovující stav
dětského hřiště u obecního úřadu. Při
sestavování rozpočtu na rok 2018 jsme
vyčlenili částku na nákup vybavení a na
opravu tohoto hřiště. V současné době
probíhá výběr vhodného vybavení tak,
aby toto mohlo sloužit našim nejmenším
co nejdříve.
V letošním roce nás čeká jedna z větších akcí a to IV. etapa rekonstrukce
veřejného osvětlení Náves a Chaloupky, která bude probíhat od června do
října 2018.
Přeji všem občanům příjemné jarní dny

Drahomír Jura
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Z činnosti Mateřské školy Ludslavice
Jarní měsíce duben a květen jsou obdobím zápisů
do základní a mateřské školy.
Hlavní cíle předškolního vzdělávání se orientují k tomu,
aby si dítě od útlého věku osvojovalo základy klíčových
kompetencí a získalo tak předpoklady pro své celoživotní
vzdělávání. Snahou naší mateřské školy je vytváření pozitivního vztahu k počátečnímu vzdělávání. „Příprava na školu“ je integrována do běžných životních situací, odehrává
se jako samozřejmá součást každodenních činností, není
vyčleňována jako určitý program, ale probíhá prakticky
ustavičně, jako přirozené rozvíjení každého jedince po
všech stránkách. Usilujeme o dosažení plynulého a přirozeného přechodu dětí do základní školy.
Předškolní děti, které od září zahájí povinnou školní docházku v základní škole, mají před sebou jen několik málo
měsíců vzdělávání v mateřské škole. Rodiče se jistě zamýšlí
nad tím, zda je jejich dítě dostatečně připravené zvládnout
nároky první třídy. V lednu se v mateřské škole uskutečnila
ukázková hodina, v rámci které jsme rodičům představili
možnosti her, činností a aktivit rozvíjející dovednosti a schopnosti dětí, které jsou důležité pro úspěšný start v základní
škole. Na závěr jsme s rodiči dle jejich zájmu konzultovali
kriteria školní připravenosti i důvody a možnosti odložení
školní docházky o jeden rok z důvodu školní nezralosti dítěte. V měsíci březnu jsme s dětmi navštívili Základní školu
Ludslavice a zúčastnili se vyučování matematiky v 1. ročníku.
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Zápis do mateřské školy pro školní rok 2018 – 2019
se uskuteční 3. 5. 2018 od 8:00 do 16:00 hodin. Zákonný
zástupce se dostaví k zápisu společně s dítětem, 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. Při zápisu předloží zákonný
zástupce rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
Rodiče si často kladou otázku, co by jejich dítě mělo
před nástupem do mateřské školy zvládat. Zvykání na
mateřskou školu rodiče dítěti ulehčí tím, že ho povedou
k samostatnosti a zvládání sebeobsluhy. Paní učitelky vždy
dítěti ochotně pomůžou. To však bude klidnější a sebejistější, pokud bude stejně šikovné jako ostatní kamarádi
a bude umět poznat si své oblečení, obout a zout boty,
oblékat i svlékat tričko, kalhoty a ponožky, zvládat chůzi
po schodech, samo se najíst lžící, pít ze skleničky, používat toaletu, umýt si ruce mýdlem a utírat je do ručníku či
používat kapesník.
Také v tomto školním roce mohou nově přijaté děti
navštěvovat předadaptační program, a to vždy v pondělí
od 15:00 do 16:00 hodin ve třídě Broučků. Začínáme
v pondělí 14. května 2018.
Martina Nesrstová, ředitelka mateřské školy
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Maškarní karneval 3. 3. 2018 v Zahnašovicích

VE ŠKOLE SE NENUDÍME
Uběhly tři měsíce roku 2018.
V tomto období jsme se plně věnovali
získávání znalostí a vědomostí. A to
nejen ve školních lavicích.
Navštívili jsme Velký svět techniky v Ostravě – Vítkovicích. Pro žáky
byly připraveny programy. Pro žáky
1. - 2. ročníku byl připraven program
„Dopravní prostředky.“ Tradiční a velmi
oblíbený vzdělávací program, který žákům ukazuje různé druhy historických
dopravních prostředků v návaznosti na
expozici Malého světa techniky U6.
Žáci objevují, jak vypadaly nejstarší
jízdní kola nebo jak fungoval první automobil. Odhalují, jak se dopravní prostředky vyvíjí a mají možnost vyzkoušet si jaké to je řídit motorku, nákladní
auto nebo sedět za volantem linkového autobusu. Pro žáky 3. – 5. ročníku to byl program „Malý antropolog“.
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V tomto vzdělávacím modulu se žáci
stali Malými antropology – odborníky
na kostru. Žáci v týmech plnili nejrůznější úkoly, aby získali odznak pro nejlepšího vědce (Malého antropologa).
Děti prozkoumali modely lidských kosti, objevili, jak můžeme kostru zkoumat
pomocí informačních technologií a na
závěr si zkusili poskládat kosti lidského těla tak jak patří. Žáci si také prošli
a vyzkoušeli expozici Svět civilizace, Svět přírody, Svět vědy a objevů
a Divadlo vědy.
Další větší akcí byl školní karneval.
Uskutečnil se u nás ve škole. Žáci se
podíleli na přípravě prostor a krásných
masek. Proběhla přehlídka masek, soutěž o nejlepší masku v jednotlivých ročnících, spousta soutěží, hudby a tanců.
Stěžejním úkolem tohoto pololetí je
plavecký výcvik. Ten probíhá na Pla-

veckém bazénu v Holešově. Všichni
žáci školy absolvují dvacet hodin plavání pod vedením plaveckých instruktorů. Výcviku se účastní žáci všech
ročníků. Je to nákladná investice, proto
děkujeme Obci Kurovice a Obci Zahnašovice za finanční příspěvek.
Navštívili nás také předškolní děti
Mateřské školy Ludslavice. Přišly se
podívat, co už umí jejich bývalí spolužáci a kamarádi v prvním ročníku.
Mohly se také zapojit do výuky na interaktivní tabuli, byly pro ně připraveny
pracovní listy. V první třídě se jim líbilo
a někteří se už těší do školy. My je rádi
přivítáme 12. dubna 2018 v naší škole.
Do konce školního roku nás ještě
čeká spousta akcí. Jak ve škole, tak
i ve školní družině.
Mgr. M. Pecháčková,
ředitelka školy
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A NUDA NENÍ ANI VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
V rámci ŠD a školy máme spoustu zájmových kroužků. Děti navštěvují například kroužek flétny, šikulové,
taneční kroužek, kroužek kytary, anglický kroužek. Vždy
se naučíme spoustu nových a krásných věcí. Například
v tanečním kroužku nás paní učitelka učí country, lidové
ale i moderní tance. Školní kroužek „Šikulové“ navštěvují
děti každé pondělí. Zapojilo se 25 šikovných dětí. Učíme
se šít, vyrábět, tvořit, kreslit a dělat různé materiály a tvoříme na různá témata. Naše výrobky si většinou bereme
domů. Někdy však přispíváme svými výtvory na různé

akce jako například Vánoční trhy, jarmarky, Velikonoce
a jiné akce. Kroužek je kreativní a moc nás baví učit
se vyrábět nové nápadité věci. Chodíme tam moc rádi
a rozvíjíme svoji zručnost, fantazii a trpělivost. Společně
jsme si vyrobili například otisky rukou, zápichy do květináče, velikonoční ozdoby, kytičky z organzy nebo jsme si
vyzkoušeli odlitky stop ze sádry.
Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Jsou oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Slaví se
první neděli po prvním jarním úplňku. Toto datum určili naši
předkové již v roce 325. Celý týden před Velikonocemi je
spojen se zajímavými tradicemi a také my ve škole se pilně
na tyto svátky připravujeme. Ve ŠD jsme vyseli osení a do
něj vyrobili mramorované kraslice i velikonoční zápichy.
Ty nám dělaly přes Velikonoce radost na oknech našich
domovů. Celou školu jsme jarně vyzdobili a těšíme se
z každého dne, kdy nás sluníčko šimrá na líčka. Využíváme jarní dny k pobytu venku i na školní zahradě.
I když jsme malá školička, jsem vlastně taková jedna
velká rodina. Všichni se snažíme, aby nám tu společně
bylo dobře a prostředí nám bylo co nejpříjemnější. Všichni
přidáváme ruku k dílu a těšíme se na nové spolužáky.
							
Mgr. B. Kojecká,
učitelka, vychovatelka

Dárce krve
Medicína dokáže téměř zázraky, ale krev ještě vyrobit
neumí. Je tekutinou, kterou přes veškerý vědecký pokrok
nelze jakkoli nahradit. Transfuzí krve je potřeba nejen
při úrazech a operacích, porodech či léčbě závažných
onemocnění jako jsou např. leukémie, onemocnění jater,
ledvin nebo při jiných krvácivých poruchách. Všechny tyto

zákroky mají na počátku stejného jmenovatele – dobrovolné bezpříspěvkové dárce krve, kteří darují plnou krev ze
své svobodné vůle. Mezi takové dárce patří i náš spoluobčan Adámek Roman, který již dosáhl 50ti bezplatných
odběrů krve. Patří mu proto velké poděkování za jeho
ochotu a projev humánního vztahu ke spoluobčanům.

Společenská rubrika
Životní jubilea
Leden: Gajová Jiřina – 83 let
Fridrichová Ludmila – 60 let

Květen:

Březen: Gaja Josef – 85 let
Rafajová Alena – 65 let

Červen: Filák Antonín – 70 let

Duben:
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Mičola Zdeněk – 85 let
Mičola Antonín – 91 let
Molková Marie – 80 let
Musilová Jana – 70 let
Mičola Ignác – 86 let

Mičolová Marie – 80 let
Mičolová Božena – 82 let
Vaňharová Božena – 88 let

Narození
Leden: Bačák Matyáš
Pospíšilová Anna
Březen: Bubílek Jindřich
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Začala jarní fotbalová sezóna…
Vážení fotbaloví fanoušci, poslední týden v březnu
začala jarní část naší okresní třídy.
V zimní přestávce naši fotbalisté usilovně trénovali
v tělocvičně 3. ZŠ v Holešově a také jsme získali tři dorostence - Jakuba Foukala, Erika Javoru a Ondřeje Javoru.
Tito hráči se již zapojili do soutěžních utkání. Před prvním
domácím utkáním, které se hrálo 1. dubna, se odehrála
malá oslava. Náš dlouholetý hráč kapitán Vlastimil Zakopal oslavil v minulém roce kulaté životní jubileum a při
té příležitosti dostal od klubu dárek. Dres s číslem jeho
věku, který mu předal předseda okresního svazu pan

Libor Kopčil. Ten mu také zhotovil tablet s jeho fotografií
a počtem startů a jeho vstřelenými brankami. Nastoupil
v 382 zápasech a vstřelil 193 branek. Milým překvapením
bylo, že zápas pískal jeho syn. Utkání, které jsme prohrávali 0:2, skončilo 2:2 a na penalty jsme prohráli 9:8.
Tento zápas ukázal, že kvalitní příprava a "mladá krev"
dokáže dělat divy. Proto očekáváme lepší a kvalitní utkání
a také více bodů do tabulky. Proto zveme všechny naše
příznivce, aby se přišli na naše zápasy podívat a potěšili
se zlepšenou hrou.
Roman Adámek, člen SK.Slavoje Zahnašovice z.s.

Rozlosování fotbalové sezony 2017/2018 – jaro 2018
Okresní soutěž III.třída skupina A
SK SLAVOJ ZAHNAŠOVICE

15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

datum
24. 3.
1. 4.
8. 4.
15. 4.
22. 4.
29. 4.
6. 5.
12. 5.
20. 5.
27. 5.
3. 6.
9. 6.

den
sobota
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
sobota
neděle
neděle
neděle
sobota

čas
15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30

domácí
Pravčice
Zahnašovice
Rymice
Zahnašovice
Břest
Hlinsko
Zahnašovice
Roštění
Zahnašovice
Tučapy
Zahnašovice
Ludslavice

hosté
Zahnašovice
Prusinovice
Zahnašovice
Rusava
Zahnašovice
Zahnašovice
Míškovice
Zahnašovice
Rajnochovice
Zahnašovice
Martinice
Zahnašovice

27. kolo

17. 6.

neděle

16:30

Zahnašovice

Žeranovice

Košt domácích pálenek
V pátek 2. března se v sále Obecního úřadu v Zahnašovicích uskutečnil 10. ročník koštu domácích pálenek.
Do soutěže bylo přihlášeno 9 vzorků, ze kterých byly
vyhodnoceny tři nejlepší.
Jako vítězná byla komisí vyhodnocena slivovice
V. Bucňáka, na druhém místě skončila pálenka R. Javory a třetí místo obsadila pálenka Dominika Němce, jenž
byl zároveň vyhlášen nejlepším degustátorem. Všichni
jmenovaní obdrželi diplomy a dárkové balíčky. Jubilejní
10. ročník byl obohacen o ochutnávku slaných dobrot
a chuťovek. K dobré náladě přispělo i promítání videí
z předchozích akcí, které se v obci konaly.
Kulturní výbor Zahnašovice
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Plánované akce
28. 4.
19. 5.
26. 5.
23. 6.
29. - 30.6.
8. 7.
15. 7.

Stavění máje + pálení čarodějnic
Střelecké závody „O pohár MAS na loveckém kole“
Kácení máje
Pohádkový les
Memoriál Ladislava Miklíka v nohejbale
Hodové slavnosti
Hasičské závody o putovní pohár starosty obce Zahnašovice

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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