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Z obecního úřadu...

V

lednu 2018 jsme zahájili vybírání poplatků za odvoz domovního odpadu za rok 2018. V současné
době (ke dni 30. 6. 2018) evidujeme nezaplacenou
částku ve výši 12 400,- Kč. Za rok 2017 je dlužná částka
na poplatcích za odvoz domovního odpadu 6 400,- Kč,
za rok 2016 je to částka 3 600,- Kč a za rok 2015 je to
částka 2 400,- Kč.
Žádáme občany, kteří ještě nemají tyto poplatky zaplaceny, aby je co nejdříve uhradili na obecním úřadě.
Poplatek za odvádění odpadních vod za rok 2018
ve výši 800,- Kč na osobu + 200,- Kč za dům je splatný
až do 31. 8. 2018.
Dne 30. 5. 2018 proběhl na našem obecním úřadě
interní audit z krajského úřadu Zlín – přezkoumání hospodaření obce Zahnašovice za rok 2017 – s výsledkem
„bez výhrad“.
Dne 14. 6. 2018 proběhlo v MŠ v Ludslavicích slavnostní vyřazení dětí z mateřské školy. Z naší obce do první
třídy nastupují Jindřich Petřík a Evelína Miklíková. Přejeme
jim mnoho úspěchů!!

Krásné léto

26. 6. 2018 proběhlo rozloučení ze žáky 5. ročníku
ZŠ Ludslavice. Z naší obce ukončila první stupeň Denisa
Chytilová a Kamila Petříková, které budou od září navštěvovat ZŠ v Holešově. I těmto dětem přejeme hodně štěstí
a úspěchů v nové škole.
Přeji všem hezkou dovolenou a dětem krásné a slunečné prázdniny.
Drahomír Jura

Z KRONIKY OBCE ZAHNAŠOVICE
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Z činnosti Mateřské školy Ludslavice

Dětský den v Lanáčku Otrokovice

Školní výlet Zoo Lešná

Stalo se tradicí, že závěr školního roku je plný oslav,
výletů, turistických vycházek i zajímavých akcí a aktivit,
na které se děti s nedočkavostí a očekáváním velmi těší.
Začátkem května se konal zápis do mateřské školy.
Od školního roku 2018 – 2019 bylo přijato k předškolnímu
vzdělávání 12 dětí z obcí Ludslavice, Zahnašovice a Míškovice. Nově přijaté děti měly možnost účastnit se předadaptačního programu a navštěvovat mateřskou školu se svými
rodiči, a to pondělky v odpoledních hodinách. Rodiče s dětmi
pobyt v mateřské škole ještě před zahájením pravidelné
docházky uvítali a hojně využívali.
První květnové pondělí zahájilo 15 dětí předplavecký
kurz v Plaveckém bazénu Holešov. Děti absolvovaly osm
hodinových lekcí, v rámci kterých se učily základním plaveckým dovednostem, k nimž patří orientace ve vodě či
pod vodou, splývání na zádech i na břiše, dýchání do vody,
potápění hlavy, skoky a pády do vody. Postupně a nenásilně
se děti seznamovaly s kraulovým, znakovým a prsovým
pohybem nohou.
Měsíc květen je neodmyslitelně
spjat s oslavou Svátku matek. Děti
si tentokrát pro své maminky připravily pohádkově laděné vystoupení.
Zazněly pohádkové písně, říkadla,
veršované pohádky, líbezné tóny
zobcových fléten i píseň a báseň
v anglickém jazyce.
V květnu se děti dočkaly dvou
výletů. Zajímavý a pestrý program
pohádkové Rusavy připravili pro
děti studenti UTB oboru Předškolní
pedagogiky. Děti plnily mnoho pohádkových úkolů, při kterých vzájemně spolupracovaly a také si užily
spoustu legrace. Poslední květnový
pátek jsme se vypravili autobusem
do zlínské zoologické zahrady, kde
se děti seznamovaly s faunou a flórou jednotlivých kontinentů. Den
dětí jsme oslavili sportem v Lanáčku

Otrokovice. Děti se věnovaly lanovým aktivitám a hrám na
dostupných herních prvcích.
V polovině června nás čekalo slavnostní rozloučení
s 13 předškolními dětmi. Předškoláci dokázali, že jsou do
školy dobře připraveni. Samostatně se představili, prozradili
na co se do školy nejvíc těší a také si vylosovali úkol, který
hravě splnili. Poté předvedli veselou skladbu se skládacími
gumami, zazpívali si písničky o školce a prázdninách a složili
školáckou přísahu. Jak už to tak bývá při loučení, nejedno
oko nezůstalo suché. Přejeme všem předškolákům, ať se
jim ve škole daří!
Třetí červnovou neděli uvítaly předškolní děti do budoucího života malé ludslavické občánky.
Příjemné bylo pro děti dopoledne strávené s myslivci.
Vyslechly si zajímavou přednášku o myslivosti, vyzkoušely
si střelbu ze vzduchové pušky a pochutnaly si na vyuzených
špekáčcích.
Druhá polovina června patřila turistickým a poznávacím vycházkám do okolních obcí
Zahnašovice a Kurovice. Děkujeme
rodičům za milé pozvání a poskytnuté občerstvení.
Poslední květnovou neděli
jsme se s osmi předškolními dětmi
zúčastnili Župního sletu v Bystřici
pod Hostýnem. Dopoledne jsme
se věnovali společnému secvičení
sletové skladby Noty. Odpoledne
nás čekal slavnostní průvod městem a vystoupení s dalšími téměř
50 cvičenci. Příjemné zázemí pro
odpočinek a hru nám poskytla Mateřská škola Radost.
Další školní rok utekl jako voda
a nachýlil se ke svému závěru.
Zaměstnanci mateřské školy přejí
všem krásné prázdniny i dovolenou
plnou sluníčka, pohody a odpočinku.
Martina Nesrstová,
ředitelka mateřské školy

4

Zpravodaj obce Zahnašovice

Pohádkový les
Rybářský spolek Zahnašovice a Kulturní výbor OÚ
pořádal v sobotu 23. června společnou akci, která měla
v názvu „Pohádkový les“. Začátek byl plánován na třetí
hodinu odpolední, kdy začali chodit k rybníku v doprovodu dospělých první malí návštěvníci. Překvapení někde
v lesíku zvaném „biocentrum“, které čekalo v podobě
pohádkových bytostí, mohlo začít. První úkol čekal na
děti v podobě vysvobození zakleté princezny z „temné
věže“. Následovaly postavičky Looney Tunes, které si
s dětmi zadováděly. Na třetím stanovišti už šlo „do tuhého“.
Děti společně s čerty musely připravit ohniště pro kotel.
To kdyby se přece jen našly nějaké ty zlobivé. V polovině
trasy překvapil účastníky všem dobře známý Šmoula
a šášula Toník. Na další zastávce už číhal myslivec. Ten
vyzkoušel děti ze znalostí lesních zvířat podle připrave-

ných obrázků ve své hájovně. Předposledním stanovištěm
byla „Krakonošova zahrádka“. Krakonoš působil opravdu
majestátně a důvěryhodně. Prostě jako pravý. Chyběl
jen Trautenberg. Jako poslední na pohádkovém okruhu
se s dětmi rozloučil šášula Romča se svou pohybovou
disciplínou. Na závěr pohádkového lesa dostali všichni
malí účastníci za odměnu pytlík plný sladkostí a mohli
si jako praví trampové opéct buřta. Součástí odpoledne
měla být soutěž v chytání ryb na místním rybníce, kterou
měl připraven rybářský spolek. Počasí nám však moc nepřálo, vítr byl přeci jen silný a pocitově studený, proto se
rybáři nakonec rozhodli od této části sobotního odpoledne
upustit. Snad někdy příště…
Za rybářský spolek Bucňák V.

Co nového u rybářů
Tak jako všechny spolky i ten rybářský v Zahnašovicích musí plánovat svou činnost. Pro letošní rok jsme
si toho připravili opravdu hodně. Kromě pravidelného
sečení a standardní údržby rybníku, které zabere mnoho
a mnoho brigádnických hodin, bylo v plánu vybudování
otevřeného posezení pro jeho návštěvníky, aby se mohli
v klidu pokochat pohledem na vodní plochu a naslouchat
zvukům živočichů v litorální zóně. Jako nemálo důležitou
součástí zázemí pro pořádání různých akcí pro místní
občany byly toalety. Nyní můžeme říci, že obě akce
máme za sebou a také s hrdostí prohlásit, že už dobře
slouží svému účelu. Dále probíhá druhá fáze nátěru dřevěné chaty, která je nezbytná k tomu, aby nám mnoho
dalších let sloužila. Tyto akce mohly být vybudovány jen
díky finančnímu příspěvku obce, která tímto přispívá na
spolkový život místních občanů. Tyto finanční prostředky
nám budou sloužit i k nákupu agregátu pro výrobu elektřiny, abychom mohli vytvořit kvalitní zázemí pro pořá-
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dání akcí, jako byl například „Pohádkový les“. Ale nejen
to. Při současném stavu abnormálně teplého počasí
a nedostatku srážek se potýkáme čím dál více s úbytkem
kyslíku obsaženého ve vodě vodní nádrže. Umělou cirkulací vody v rybníku za pomoci tohoto agregátu máme
alespoň drobnou šanci tento stav mírně zlepšit. Čeká
nás ale ještě jeden z hlavních úkolů. Ve spolupráci se
zemědělskou společností Doubrava Zahnašovice máme
v plánu revitalizaci kontrolních šachet melioračního
systému, z kterého jsou, jako z hlavního zdroje, vodní
nádrže rybníku a biocentra napouštěny. Pokud bychom
tak neučinili, hrozí rybníku v krátkém časovém horizontu
zanesení bahnem z okolních polí, které se může při přívalových deštích do melioračního systému netěsnostmi
kontrolních šachet dostat. Další důležitou změnu prodělal spolek v měsíci květnu a to v jeho vedení. Novým
předsedou se stal na další 3 roky Ing. Jan Dvořák, který
funkci převzal po Vlastimilu Bucňákovi.
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Stavění máje a pálení čarodějnic v Zahnašovicích
V sobotu 28. dubna proběhlo na návsi již tradiční
stavění máje a pálení čarodějnic. Celé akci předcházely
dopolední přípravy, kdy se místní „chlapci“ vydali do nedalekého hájku vybrat a porazit strom na letošní májku.
Poté byla budoucí májka převezena na náves, kde ji pár
místních dívek a žen ozdobilo pestrobarevnými stuhami,
na kterých mohly nechat své podpisy nebo vzkazy. Za
podpory téměř celého mužského osazenstva byla májka
vyzvednuta, ukotvena a zabezpečena tak, aby odolala
nejen povětrnostním vlivům, ale i případným nenechavým
„přespolňákům“.

Jakmile byla májka postavena, začali se na náves
slétat čarodějnice a čarodějové, pro které byly přichystány nejrůznější čarodějnické soutěže a úkoly. Na závěr
čarodějnického rejdění byla jedna čarodějnice symbolicky
upálena, ale nutno podotknout, že při této akci nedošlo
k zdravotní újmě žádné z přítomných čarodějnic a čarodějů.
Celá akce byla podtržena vystoupením rockové kapely
„Megalika“, která přispěla k dobré náladě a roztančila všechny přítomné. Myslím si, že se celá akce vydařila a snad se
budeme ve stejně hojném počtu scházet i při dalších akcích.
ZB

Kácení máje
V sobotu 26. května proběhlo na návsi kácení máje.
Sešla se spousta místních lidí, ale i přespolních, aby
přihlíželi pokácení májky. Kácení se neslo v duchu velké
„Večerníčkovy šou“. Představily se zde pohádkové postavičky z večerníčků jako např. Maxipes Fík, Pat a Mat,
Králící z klobouku, Krakonoš s Kubou, Ančí a Trautenbergem, Včelí medvídci a další. Po vystoupení byla májka
pokácena a byla vyhlášena tombola, jejíž hlavní cenou
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byla jako tradičně májka. Kromě májky bylo možné vyhrát
ještě spoustu dalších zajímavých cen.
Celá akce byla umocněna krásným počasím, které
se opět vydařilo. Poděkování patří všem, kteří se této
akce zúčastnili a především těm, kteří se aktivně podíleli
na přípravě celého programu.
ZB
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Události z fotbalové sezóny
Tak nám skončila fotbalová sezóna. Musím říct,
že nesplnila očekávání jak hráčů, tak i fanoušků. Poslední
místo v tabulce je neúspěch. Byl to ročník, na který bychom
rádi rychle zapomněli. Příčin bylo více, třeba ne vždy jsme
byli v kompletní sestavě, někdy nás poškodili rozhodčí, ale
i naši hráči nepodávali výkony vždy perfektní.
Mužstvo se tvoří, jsou zde mladí hráči, kteří se v „dospělém fotbale“ teprve učí hrát. Starší hráči se jim snaží
pomoct, ale někdy i oni vypadali, že se učí. Ale přesto
je snaha hrát a to je příslib do příští sezóny. Tři výhry je
málo, to si musíme přiznat. Na druhou stranu je třeba
říct, že to byly výhry v derby zápasech. Proti Ludslavicím,
proti Martinicím a v posledním utkání proti Žeranovicím,
všechno domácí zápasy.
Některá utkání byla smolná, sahali jsme po bodech,
ale nakonec jsme odcházeli s prázdnou. Třeba s Hlinskem
jsme obě utkání prohráli 2:1. S Míškovicemi doma jsme
vedli v 60-té minutě 3:1, ale nakonec jsme prohráli 5:3.
Někdy nás opravdu poškodili rozhodčí, ale to nám už
nepomůže. Proto si ceníme podpory našich fanoušků,
kteří v hojném počtu jezdili na venkovní zápasy. Také na
domácích utkáních jsme měli hojnou diváckou podporu.
Rád bych taktéž poděkoval obecnímu zastupitelstvu za
podporu, kterou nám poskytuje.
V pátek 22. 6. proběhlo utkání mužstev "A" a "B",
který se hraje proto, abychom si užili radost z fotbalu,
poseděli a trochu si užili radovánek. Dokonce v mužstvu
"B" nastoupily tři zástupkyně něžného pohlaví, děkujeme
jim za odvahu, kterou projevily.

Společenská rubrika
Životní jubilea
Červenec: Havlíček Ferdinand – 80 let
Peková Božena – 75 let
Pospíšil Ladislav – 65 let
Molková Jaroslava – 70 let
Září:

Brázdilová Marie – 89 let
Foukal František – 83 let

Říjen:

Foukalová Marie – 83 let
Vaňhara Božetěch – 65 let

Listopad:

Foukal Jindřich – 70 let

Prosinec:

Nováková Ludmila – 81 let

Úmrtí
Květen

Cholastová Jaroslava
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Výsledek nebyl důležitý, ale konečná remíza potěšila
všechny. Pak se jedlo - domácí salámy a klobásky, pivo
se pilo.
Hudba byla také, jen to počasí nám mohlo vyjít lépe.
Byla trochu zima oproti minulým tropickým dnům, ale to
nám radost z dobré akce nezkazilo. Všem, kteří přišli,
děkujeme.
Přeji všem hezkou dovolenou, dětem krásné prázdniny a v příští fotbalové sezóně na viděnou.
člen výkonného výboru Roman Adámek

Vítání nových občánků
Od začátku roku se v obci narodilo několik dětí,
a tak byly v neděli 20. května slavnostně přivítány mezi
občany Zahnašovic. Starosta obce pan Jura ve spolupráci s kulturním výborem uvítal slavnostně do života
Annu Pospíšilovou a Jindřicha Bubílka. Slavnostní obřad
byl doprovázen kulturním vystoupením místních dětí.
Po podpisu do pamětní knihy následoval tradiční přípitek
na zdraví nových občánků a na závěr byly rodičům předány dárečky a květiny.
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HODOVÉ SLAVNOSTI
v ZAHNAŠOVICÍCH
8. července 2018
9:00 hodin
11:00 hodin
od 13:30 hodin

budíček
hodová mše svatá
zábavný program na návsi
(kolotoče, stánky, střelnice)
k poslechu a příjemnému posezení
hraje „Zdounečanka“
projížďky bryčkou

OBEC OČIMA DĚTÍ
výtvarná soutěž pro děti
Svá výtvarná díla posílejte
• e-mailem na adresu zdenka.bucnakova@seznam.cz
• osobně na adresu Zahnašovice č. p. 105 nebo na obecní
úřad v úředních hodinách
• na zadní straně obrázku uveďte jméno a věk
• ukončení výtvarné soutěže 30. 9. 2018
Nejhezčí a nejzajímavější obrázky budou použity při
sestavování obecního kalendáře pro rok 2019

SRDEČNĚ ZVE KULTURNÍ VÝBOR
OBCE ZAHNAŠOVICE

II. etapa rekonstrukce
požárního vozidla T815 CAS 32
V měsíci únoru proběhla plánovaná II. etapa rekonstrukce požárního vozidla T815 CAS 32. Rekonstrukci
spočívající v demontáži přední skříně nástavby z podvozkové části, demontáži stávajícího oplechování a tryskání
nosných koster, výměny poškozených dílů nosných koster
a jejich úpravě pro montáž roletek, v montáži nového
oplechování a instalaci nové paluby a LED osvětlení do
okapnic rolet včetně instalace nových elektrorozvodů
a vnitřního osvětlení úložných prostorů a nalakování dle
platné vyhlášky provedla, k naší plné spokojenosti stejně
jako první etapu rekonstrukce, firma ZLINER s. r.o. Zlín.
II. etapu rekonstrukce podpořil dotací z programu RP1218 – Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů
obcí Zlínského kraje Zlínský kraj částkou 163 000,-Kč.
Poděkování náleží i všem členům SDH Zahnašovice,
kteří se podíleli na přípravě vozidla na rekonstrukci i jejím
průběhu.
Radek BRÁZDIL
starosta SDH Zahnašovice

Obec nabízí k pronájmu pozemek tenisového
hřiště a přilehlých pozemků na p.č.st. 86, st. 93,
183/1, 183/2, 183/3, 183/5 k.ú. Zahnašovice. Využití
pozemku musí být v souladu s územním plánem obce
tj. ke sportovním účelům. Cena pronájmu symbolická.
Kontakt: starosta Drahomír Jura, tel. 737 349 834

Plánované akce
8. 7.
15. 7.
25. 8.
26. 8.
29. 9.
26. 10.
28. 10.

Hodové slavnosti
Hasičské závody o putovní pohár starosty obce Zahnašovice
Střelecké závody o pohár starosty obce Zahnašovice
Myslivecký den
Vinobraní
Setkání seniorů
Světluškový průvod

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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