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Čtyřleté volební období končí a nyní probíhá předvolební kampaň do nadcházejících komunálních voleb
2018, které se konají ve dnech 5. - 6. října současně
s prvním kolem senátních voleb. V obci Zahnašovice jsou
zaregistrovány dvě strany nezávislých kandidátů, strana
„Pro Zahnašovice“ a strana „Za Zahnašovice“.
Kandidátní listina „Pro Zahnašovice“
1. Jura Drahomír, 53 let, truhlář, Zahnašovice
2. Bucňáková Zdeňka, 49 let, technický pracovník,
Zahnašovice
3. Chytil Vladimír, 45 let, traktorista, Zahnašovice
4. Javorová Gábina, 42 let, prodavačka, Zahnašovice
5. Koblihová Radomíra, 58 let, zootechnik, Zahnašovice
6. Němec František, 64 let, lesník, Zahnašovice
7. Zakopal Kamil, 39 let, ošetřovatel zvířat, Zahnašovice
8. Adámek Roman, 49 let, operátor CNC strojů, Zahnašovice

Kandidátní listina „Za Zahnašovice“
1. Ing. Filák Antonín, 33 let,
chemický technolog - investice, Zahnašovice
2. Miklík Jaromír, 34 let, konstruktér, Zahnašovice
3. Sovadina Kamil, 26 let, správce majetku, Zahnašovice
4. Konečný David, 20 let, student, Zahnašovice
5. Nečekal Radim, 29 let, městský policista, Zahnašovice

V pátek 5. 10. bude volební místnost v prostorách
obecního úřadu otevřena od 14 do 22 hodin. V sobotu
6. 10. od 8 do 14 hodin. Volit může každý občan v obci
s trvalým bydlištěm. Počet volených zastupitelů je dán
počtem obyvatel. Do zastupitelstva obce Zahnašovice
bude voleno 7 zastupitelů.

Volební program strany „Pro Zahnašovice“
Vážení spoluobčané, dovolte nám, abychom vám
představili kandidáty volební strany „Pro Zahnašovice“,
která se bude ucházet o vaše hlasy v komunálních volbách do zastupitelstev obcí, které se konají ve dnech
5. - 6. října 2018. Jejími členy jsou: Drahomír Jura, Zdeňka
Bucňáková, Vladimír Chytil, Gabriela Javorová, Radomíra
Koblihová, František Němec, Kamil Zakopal a Roman
Adámek.

Co se nám podařilo v tomto volebním období:
 byla provedena revitalizace místního rybníka
 v okrajové části k.ú. Zahnašovice byly umístěny nové
sochy sv. Antonína a sv. Huberta (socha sv. Huberta byla zrealizována ve spolupráci s MS Doubrava
a Honebním společenstvem Zahnašovice)
 byla provedena oprava stávajících křížů a sochy
P. Marie u kostela
 byla provedena rekonstrukce a rozšíření veřejného
osvětlení v zastavěné části obce
 byla provedena rekonstrukce prostor (kanceláří) obecního úřadu
 byla provedena oprava herních prvků na dětském hřišti
 byly obnoveny a rozšířeny kulturní akce v obci (např.
vítání nových občánků, stavění a kácení máje, pálení
čarodějnic, pohádkový les, vánoční jarmark, atd.)
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Co plánujeme v novém volebním období:
 v následujícím volebním období je jedním z našich
hlavních cílů vymezit lokalitu pro budoucí zástavbu
rodinných domů a tím tak udržet mladé lidi v obci
 pokračovat v rekonstrukci prostor budovy obecního
úřadu
 posílit příjmy obce získáním dotací a grantů z projektů
Evropské unie, získáním dotací poskytovaných státními i soukromými organizacemi
 posílit spolupráci s okolními obcemi a městy při možnosti využití finančních prostředků z rozvojových
operačních programů
 aktivně podporovat činnost stávajících, případně nově
vzniklých spolků v obci, podporovat aktivity občanů
 být nápomocni při organizování kulturních a společenských akcí v obci
 podpořit rozvoj zájmových aktivit dětí a mládeže
 najít využití stávajícího tenisového hřiště, případně
provést revitalizaci tak, aby sloužilo občanům ke
sportovním aktivitám
 pečovat o zachování a rozvoj obecního majetku
Tímto vás srdečně zveme ke komunálním volbám
Za stranu „Pro Zahnašovice“
Drahomír Jura

Zpravodaj obce Zahnašovice

Představení sdružení nezávislých kandidátů „Za Zahnašovice“
První věty článku, jež by měl představit naše sdružení
kandidující do voleb zastupitelstva obce Zahnašovice,
v říjnu 2018, bychom chtěli věnovat představení jednotlivých členů strany. Stranu „Za Zahnašovice“ tvoří celkem
5 členů, kteří svým různorodým pracovním zaměřením,
osobními zkušenostmi a povahovými vlastnostmi tvoří
ideální uskupení. Číslem 5 na kandidátce je dvaceti devítiletý holešovský městský policista Radim Nečekal. Čtvrtým
v pořadí je student Fakulty strojního inženýrství Vysokého
učení technického v Brně, David Konečný. Třetí pozici
zastává Kamil Sovadina, jehož pracovní náplní je správa
firemního majetku. Zástupce lídra, Jaromír Miklík, zastává
funkci konstruktéra. Lídrem kandidátky, „Za Zahnašovice,“
je samostatný technolog investic Ing. Antonín Filák. Možná
se sami sebe ptáte, proč jsme začali ve výčtu posledním
z kandidátů. Vysvětlení je zcela prosté, kandidáti na listině
jsou si všichni rovni a fungují jako kompaktní celek, pro
které je číslo v pořadí pouze a jenom číslo.
Nyní je třeba se zastavit nad názvem uskupení. Vybrat
název pro sdružení není nic jednoduchého, musí se přitom
respektovat řada pravidel, která musí být implementována
do slovního spojení tvořícího jméno. „Za Zahnašovice“ bylo
zvoleno jako trefné označení směru úsilí, kterým by se
chtělo sdružení ubírat v případě zvolení do zastupitelstva.
Konat činnost ve prospěch obce je nejdůležitějším posláním budoucího zvoleného zastupitelstva. Za Zahnašovice
bychom chtěli bojovat nejenom na poli místní správy,
ale i na krajské, mikroregionální či regionální úrovni.
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V předposledním odstavci bychom Vám chtěli přiblížit,
v krátkém výčtu, naše hlavní priority, se kterými se zúčastníme voleb konaných 5. a 6. října 2018. Každý z členů klade
důraz na rozvoj obce, nárůst počtu obyvatel a s tím spojenou
výstavba nových obytných jednotek, která v obci z různých
důvodů vázne. Podpora všech aktivních spolků, které svou
činností přispívají k rozvoji obce, je pro naše členy nezbytná.
Spolky vytváří nové příležitosti k setkávání, seznamování
a spolupráci. Tyto skutečnosti jsou velmi důležitá nejen
v rámci mezilidských vztahů, ale i v rámci získávání nových
zkušeností a inspirací. V Zahnašovicích by měl být i nadále
funkční obchod a hospoda, které svým významem jsou
nepostradatelnou součástí obcí. V případě hospod je tomu
od 11. století a v případě obchodu z dob Babylonské říše.
V obci je nutné rekonstruovat zázemí fotbalového hřiště včetně
realizace závlahového systému hrací plochy a rekonstrukce
hasičské zbrojnice. V budoucích letech, v případě schválených
dotačních titulů, by mohlo vyrůst i multifunkční hřiště. Posledním neméně důležitým posláním, pro zvolené zastupitele,
bude navázání na práci současného zastupitelstva.
Číst o všem, co máme v hlavách připravené, by Vás
asi dlouho nebavilo a brzy byste otočili na stránku se
zajímavějším tématem, které je vašemu srdci bližší, proto
již dále nebudeme zacházet do hlubších myšlenkových
pochodů a doufáme, že budeme moci co nejvíce z těchto
psaných slov, převést do skutečnosti.
Za stranu „Za Zahnašovice“
Filák Antonín
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Začátek školního roku v Mateřské škole Ludslavice
Začal nový školní rok 2018 - 2019. Letošní velmi slunečné a teplé prázdniny rychle utekly a v pondělí 3. září
se naše mateřská škola opět plně otevřela dětem i jejich
rodičům. Pro někoho to byl běžný den, pro někoho velká
událost. Většina kluků a holčiček si z vesela vykračovali
a už se těšili na své kamarády. Některé nové děti přišly
do mateřské školy s trochou napětí a nejistoty. První dny
ve školce se samozřejmě neobešly bez slziček, obzvlášť
u těch nejmenších, ale vše se brzy srovnalo a po několika dnech se některým dětem dokonce ani nechtělo ze
školky domů. Vždyť se jim u nás otevřel svět plný nových
kamarádů, hraček a zajímavých činností.
V období letních prázdnin, kdy byla mateřská škola
uzavřena, probíhaly rekonstrukce ve třídě Berušek. Byly
vyměněny kryty topení, dřevěné obložení zdí a instalovány
nové ribstoly. Třída, šatna i sociální zařízení dětí má novou
výmalbu. Kryty topení byly zrekonstruovány také v šatně
dětí a částečně na chodbách. Postupná modernizace interiéru mateřské školy bude probíhat i následujícím období.
Ve školním roce 2018 – 2019 se vzdělává v mateřské
škole 46 dětí ve věku dva až šest let. Děti jsou rozděleny
do dvou heterogenních tříd podle věku. Ve třídě Broučků
je zapsáno 20 dvouletých a tříletých dětí, ve třídě Berušek
26 dětí ve věku čtyři až šest let. Předškolních dětí, pro
které platí povinné předškolní vzdělávání, máme 11. O děti
pečují čtyři kvalifikované učitelky. Pro personální posílení
mateřské školy jsme zřídili pro školní roky 2018 - 2019
a 2019 - 2020 pozici chůvy z projektu OP VVV Podpora
škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ II. Chůva ve třídě Broučků pomáhá učitelkám
s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy,
zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dětí.

Děti vzděláváme podle školního vzdělávacího programu s motivačním názvem Rok v mateřské škole
u Broučků a Berušek. Nad rámec běžné vzdělávací nabídky jsou dětem nabízeny nadstandardní aktivity, a to
keramika, kterou zajišťuje Středisko volného času TyMy
Holešov a předplavecký výcvik, který bude probíhat
v Plaveckém bazénu Holešov a který zajišťuje Plavecká
škola Uherské Hradiště. Děti mohou rozvíjet svůj talent
při hře na zobcovou flétnu nebo se seznamovat hravou
formou se základy anglického jazyka. Dětem s potřebou
logopedické péče je poskytována logopedická intervence
přímo v mateřské škole.
Co děti v tomto školním roce čeká? A že toho zase
bude! Spousta her, zábavy, sportovních činností a také
aktivit, které vedou ke zdokonalení našich dětí ve všech
oblastech jejich vývoje. Až to všechno zvládneme, budeme o něco větší a mnohem šikovnější a vzdělanější.
Přeji všem dětem, rodičům a celému kolektivu naší
mateřské školy pohodový školní rok.
Martina Nesrstová, ředitelka mateřské školy

Podzimní fotbalová sezóna
Vážení sportovní příznivci začala další fotbalová sezóna. Každý doufá, jak hráči, tak fanoušci, že bude lepší než
ta minulá. Proto se stále snažíme doplnit kádr o další hráče.
Přišli dva, snad se jim bude u nás líbit a zůstanou u nás delší
dobu. Pro naše příznivce jsme připravili novinku - celoroční
vstupenky, které jsou rozlišeny barvou a cenou. Držitelé
těchto pernamentek mají různé výhody. Jedna z nejdůležitějších je, že mají rezervovány místa na označených
lavičkách, kde mají místo na sezení zaručené. Děkujeme
všem, co si zakoupili vstupenky a tím podpořili sportovní
fotbalový klub. Výtěžek bude použit na různé věci potřebné
k činnosti fotbalového klubu, např. na dresy, míče, apod.
První zápas, který se uskutečnil v Žeranovicích, nám
vyšel, výhra na pokutové kopy byla skvělá, ale pak nastala
série zápasů, kdy jsme nakonec prohráli. Hra se však oproti
minulému roku zlepšila, mladý kádr, až na pár starších
hráčů, se stále učí. Oproti jarním zápasům je vidět opravdu
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pokrok. Proto věříme, že další body a výhry přijdou. Proto
věřím, že naší fanoušci na nás nezanevřou a přijdou na
zápasy a budou i nadále podporovat naše hráče.
člen SK Slavoj Zahnašovice, z.s. Roman Adámek

Zpravodaj obce Zahnašovice

Střelby a Myslivecký den v Zahnašovicích
V sobotu 25. srpna 2018 pořádalo Mysliveckého sdružení Doubrava Zahnašovice střelecké závody
v brokové střelbě o pohár starosty obce Zahnašovice
v disciplíně „AMERICKÝ TRAP“. Po pátečním intenzivním
tréninku se zúčastnilo sobotní soutěže 16 tříčlenných
družstev, tzn. celkem 48 střelců. Bojovalo se o hodnotné
finanční a věcné ceny, za které můžeme poděkovat naším
dlouholetým sponzorům v čele s místním zemědělským
podnikem Doubrava s.r.o. Soutěž probíhala ve dvou ko-

lech po dvaceti holubech. Nejlepších šest družstev pak
mělo tu čest vyslat jednoho zástupce do velkého finále,
z kterého vzešlo vítězné družstvo. Vítězové Karel Prošek,
Petr Zdráhal a Josef Pavelka nastříleli nádherných 126
bodů, což činilo něco málo přes 18 bodů z 20 možných
v každém kole. Více obrazové dokumentace z této akce
je možné shlédnout na webových stránkách mysliveckého
sdružení http://mszahnasovice.webnode.cz/
Vlastimil Bucňák

Poslední víkendová neděle měsíce srpna byla v naší
obci jako už po mnoho předešlých let spojena s myslivostí.
Jelikož současná osvěta v médiích tomuto druhu zájmové
činnosti moc nepřeje a jsme svědky spíše negativních
informací, vítají členové Mysliveckého sdružení Doubrava
Zahnašovice, že mohou prezentovat něco málo ze svého oboru. Na úvod proběhla asi hodinová ukázka práce
a výcviku služebních psů z nedaleké Střední policejní školy
MV v Holešově. Všem přítomným dospělým i mladým
účastníkům poutavým výkladem a praktickými ukázkami
předvedli příslušníci PČR k čemu a jakým způsobem tito
čtyřnozí pomocníci při výkonu služby slouží. Následovala

dovednostní a znalostní soutěž s mysliveckou tématikou
pro naše děti, které si mohly vyzkoušet střelbu ze vzduchovky, střelbu z luku, hod šipkami a jaké jsou jejich
znalosti z oboru zoologie zvěře. Porotci na jednotlivých
stanovištích byli přísní, ale objektivní. Ty nejlepší děti
získaly diplomy a medaile, ale všechny nakonec vyhrály
spoustu sladkých odměn a drobných dárků. Děkujeme
všem příznivcům myslivosti za účast a těšíme se za rok
opět na setkání.
Více obrázků na webových stránkách mysliveckého
sdružení http://mszahnasovice.webnode.cz/
Vlastimil Bucňák
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Poděkování

Vítání nových občánků v obci

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych jménem zastupitelů obce a myslím si, že i za většinu z vás, poděkovala dosavadnímu starostovi obce panu Drahomíru Jurovi,
za jeho aktivní a pozitivní přístup k práci pro obec a to nejen
při plnění povinností vyplývajících z funkce starosty, ale i nad
rámec těchto povinností.
Za jeho působení ve funkci starosty obce se podařilo
uskutečnit mnoho akcí, jako např. revitalizace místního rybníka, rekonstrukce dětského hřiště nebo rekonstrukce veřejného
osvětlení v zastavěné části obce, která byla nyní dokončena.
Starosta se vždy nemalou měrou podílel na konání kulturních
a společenských akcí, ať už svou aktivní účastí na přípravě
akcí nebo na jejich zdokumentování pro další generace.
To vše dělal mimo svůj hlavní pracovní úvazek, jako
neuvolněný starosta, na úkor svého volného času.
A tak mi dovolte, abych mu poděkovala za jeho dosavadní činnost ve funkci starosty a do nadcházejících voleb
mu popřála hodně štěstí a úspěchů a hlavně pevné zdraví.
Bucňáková, členka zastupitelstva obce

V měsíci září proběhlo v sále obecního úřadu v Zahnašovicích uvítání čtyř nových občánků. Starosta obce pan Jura
ve spolupráci s kulturním výborem přivítal slavnostně do
života Adrianu Hejtmánkovou, Nelu Nečekalovou, Livii Frolovou a Matyáše Bačáka. Slavnostní obřad byl doprovázen
kulturním vystoupením místních dětí. Po podpisu do pamětní
knihy následoval tradiční přípitek na zdraví nových občánků
a rodičům byly předány dárečky a květiny.

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 5. 10. 2018
Nejhezčí a nejzajímavější obrázky budou použity při sestavování obecního kalendáře pro rok 2019. Děti, které se soutěže
zúčastní, budou mít v případě zájmu a za souhlasu rodičů
uveden v kalendáři den svých narozenin.

Společenská rubrika
NAROZENÍ
červenec Nečekalová Nela
Frolová Livie
ÚMRTÍ
srpen
Filák Antonín

Plánované akce
26.10.
28.10.
24.11.
1.12.
15.12.
28.12.

Setkání seniorů
Světluškový průvod
Hon na drobnou zvěř
Vánoční jarmark
+ rozsvícení vánočního stromu
Hon na drobnou zvěř
Myslivecká vycházka

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

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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