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1. března 2019 bylo zahájeno vybírání poplatků
za odvoz domovního odpadu za rok 2019. Sazba je stanovena
dle vyhlášky č. 1/2018 na 400,- Kč
za osobu a je splatná do 30. 4. 2019.
Od poplatků jsou osvobozeny děti,
které v letošním roce dosáhnou věku
tří let a méně a osoby, které jsou držitelem průkazu ZTP/P.
Dále je poskytnuta úleva občanům, kteří v letošním roce dovrší
80 let a více, tito budou platit pouze
50 % vybírané částky, a to 200,- Kč.
Upozorňujeme občany, kteří ještě
nemají zaplacený poplatek za svoz
domovního odpadu za rok 2018, musí
tak učinit nejpozději do 30. 4. 2019,
kdy je splatný i poplatek na rok 2019.

V případě, že nebudou tyto poplatky
uhrazeny do konce dubna letošního
roku a nebude na popelnici vylepena
známka na příslušný rok, nebude
těmto občanům od 1. května vyvážena popelnice!
Poplatek za psa činí 50,- Kč/rok
a je splatný do 30. 4. 2019.
Od 1. března 2019 bylo zahájeno vybírání poplatků za odvádění
odpadních vod ve výši 800,- Kč na
osobu + 200,- Kč za dům. Za rok 2019
je splatný do 31. 8. 2019.
Občané, kteří nemají s obcí podepsanou smlouvu na odvádění odpadních vod do veřejné kanalizace, jsou
povinni prokázat způsob zneškodňování odpadních vod ve smyslu §38
odst.6 zákona o vodách č. 254/2001

Sb. ve znění následujících novelizací
a na výzvu vodoprávního úřadu nebo
České inspekce životního prostředí
předložit doklady od vyvážení jímky.
Od 1. 1. 2021 začne platit novela
vodního zákona, ve které je doslovně
uvedeno: Kdo akumuluje odpadní
vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování
odvozem na čistírnu odpadních vod
a na výzvu vodoprávního úřadu nebo
ČIŽ doklady o odvozu odpadních vod
za období posledních dvou kalendářních let. Odvoz může provádět pouze
provozovatel čistírny odpadních vod
nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona. Ten, kdo provede
odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce,
vydat doklad, ze kterého bude patrno
jméno toho, kdo akumuluje odpadní
vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název
osoby, která odpadní vodu odvezla,
a název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny.
V měsíci lednu a únoru provedla
firma Petr Oldřich zabývající se rizikovým kácením bezpečnostní ořez
stromů v okolí místního hřbitova a vykácení všech stromů a dřevin v areálu
hřbitova. Na hřbitově byly vykáceny
túje, které již byly přerostlé a hrozilo
tak jejich zřícení na pomníky.
V jarních měsících bude v areálu
hřbitova následně obnovena zeleň
a bude provedena výsadba nových
dřevin a zeleně.
Bucňáková Zdeňka
místostarostka obce
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Z činnosti mateřské školy Ludslavice
Školní rok se přehoupl do své druhé poloviny. Také
v tomto období se v mateřské škole uskutečnily zajímavé
a podnětné akce i aktivity zaměřené na rozvoj poznání,
vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot dětí.
V měsíci lednu se konala ukázková hodina pro rodiče
předškolních dětí, které v následujícím školním roce zahájí
povinnou školní docházku v základní škole. Děti rodičům
ukázaly, co všechno by měli předškoláci umět a znát,
jaké dovednosti a schopnosti jsou důležité pro úspěšné
zvládání budoucích školních povinností. Děti plnily úkoly
a aktivity zaměřené na rozvoj školní zralosti a připravenosti.
Činnosti byly zaměřeny na rozvoj jemné i hrubé motoriky,
řeči, zrakového a sluchového vnímání, prostorové orientace, vnímání času a matematických představ. Na závěr děti
rodičům předvedly oblíbené cvičení s padákem.
Měsíc únor je již tradičně spjat s karnevalovým veselím. Děti se na karneval pečlivě připravovaly. Vyráběly masky, škrabošky, klauny, skládaly ozdobné řetězy
a zdobily si své třídy. Když bylo vše přichystáno, karnevalový rej mohl začít. Po zahajovací promenádě
a představení originálních a zajímavých masek následovaly soutěžní disciplíny, které se průběžně střídaly s tancem
a karnevalovými hrami. Vesele rozdováděné dopoledne
bylo zábavné a děti si užily spoustu legrace.

V měsíci březnu jsme s dětmi ze třídy Berušek navštívili Obecní knihovnu v Ludslavicích i Městskou knihovnu
v Holešově. Děti měly možnost prohlédnout si prostředí
obou knihoven, seznámily se s knihovním řádem, v dětském oddělení si prohlédly spoustu krásných a zajímavých
knih, třídily přeházené knihy do správných polic a hádaly
názvy pohádek podle předložené rekvizity.
Ve spolupráci se Střediskem volného času Holešov
se uskutečnil v mateřské škole výukový program Fyzikální
cirkus aneb věda hrou, v rámci kterého si děti zábavnou
formou vyzkoušely fyzikální, chemické a jiné přírodní zákony v praxi. Prováděly pokusy z vodou, vyrobily si vodního
potápěče a z lepidla, tekutého mýdla, barvy a jedlé sody
si samostatně umíchaly sliz.
Nadační fond Albert připravil pro děti vzdělávací program o zdravé výživě Hrátky Zdravé 5. Děti si vyslechly
pohádkový příběh o Evičce a Péťovi, kteří hledají společně
s partou Zdravé 5 cestu ke zdraví. Pásmo bylo protkáno
interaktivními praktickými úkoly, do kterých se zapojily
jako aktéři příběhu všechny děti. Jako dárek obdržela
mateřská škola plakát s výživovým talířem a obrázkem dětského těla znázorňujícím vliv určitých potravin
na jednotlivé části těla.
Blíží se zápis dětí do mateřské školy pro školní rok
2019 – 2020 spojený se dnem otevřených dveří, který se
uskuteční ve čtvrtek 2. 5. 2019 od 8:00 do 16:00 hodin
v budově mateřské školy. Zákonný zástupce předloží
u zápisu svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
a písemné potvrzení registrujícího praktického lékaře pro
děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo povinnému očkování. Dokumenty je možné si vyzvednout před zápisem
v mateřské škole nebo si je stáhnout z webových stránek:
ms.ludslavice.cz.

Martina Nesrstová,
ředitelka mateřské školy
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Z činnosti Základní školy Ludslavice
Neméně důležitou součástí školy je školní jídelna,
která vaří pro školáky, děti mateřských škol a cizí strávníky.
Děti a žáci tak dostávají čerstvě uvařenou a plnohodnotnou stravu.
Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu
pro základní vzdělávání a odpoledne mají děti možnost
navštěvovat dvě oddělení školní družiny. Činnosti školy
a školní družiny se vzájemně prolínají.
Jsme zapojeni do projektů – Aktivní škola, Interaktivně
ve škole, Společně za vzděláním, Obědy pro děti, Ovoce
do škol, Recyklohraní, Učíme se s legem, projekty pro
mimoškolní činnost….
Hlavním úkolem nás učitelů je učit, vychovávat a připravovat pro život. Abychom žákům život ve škole zpestřili,
nabízíme jim spoustu kroužků – výtvarný, taneční, šikovné
ručičky, šikulky, dopravní, sportovní, anglický pro žáky
1. a 2. ročníku, sborový zpěv, čtenářskou gramotnost,
deskové hry, pískání, hra na kytaru.

Mnozí z Vás, občanů Zahnašovic, Základní školu
v Ludslavicích navštěvovali. Uběhl nějaký čas a nyní
navštěvují naši školu Vaše děti spolu s dětmi z Ludslavic
a Kurovic. Samozřejmě za tu dobu se hodně změnilo.
Zřizovatelem školy je Obec Ludslavice, která školu
podporuje a hlavně financuje. Velmi nám pomáhají finančně i obce Kurovice a Zahnašovice. Máme krásně
zrekonstruovanou budovu školy, nově vybavenou kotelnu.
Okolí školy je krásně upraveno, k parkování aut slouží
nová parkovací místa u školy.
I vnitřní prostory školy jsou pěkné, dýchnou na Vás
klidnou rodinnou atmosférou. Třídy jsou vybaveny novým
nábytkem, interaktivními tabulemi, odpočinkovými kouty,
které slouží pro odpolední školní družinu. Žáci i učitelé
využívají moderní výukové pomůcky, počítače, notebooky,
tablety, interaktivní tabule.

Připravujeme hodně dalších akcí:
• kulturní – návštěvy kin, divadel, koncertů, výstav, soutěže, noc s Andersenem, karneval, Mikuláš, posezení
u stromečku s rodiči, vánoční dílny, vánoční jarmark…
• sportovní – atletická olympiáda, cyklistické závody,
sportovní den, myslivecká olympiáda, plavání (20.hodnový kurz pro všechny žáky), barevný týden...
• výlety – Praha, Staré Město, Moravský kras, Rožnov
pod Radhoštěm,...
Je toho opravdu hodně, nelze všechno vyjmenovat.
Máme webové stránky, kde si můžete najít další akce.
V závěru bychom chtěli poděkovat všem, kteří naši
školičku podporují, pomáhají, účastní se našich akcí.
Věříme, že bude vzkvétat i české školství tak, jak vzkvétá
naše škola.
Mgr. M. Pecháčková,
ředitelka školy

Maškarní karneval
Již tradiční první kulturní akce v naší obci patří dětem
a maškarnímu reji, který se uskutečnil 23 února. Brzy po
druhé hodině odpolední se začal vyzdobený sál obecního
úřadu plnit nejrůznějšími maskami a převleky. Mohli jsme
tak vedle princezny například vidět piráta, draka, tančící
baletku s břišní tanečnicí, poskakovat pejska s beruškou
a jiné nápadité masky. Pro děti jsme připravili různé soutěže, hry, cvičení, bohatou tombolu a malé občerstvení
v podobě toustů, ovoce, sladkých a slaných pochutin.
V minulých letech se o program vždy staralo holešovské
středisko volného času TYMY, tentokrát jsme se na popud
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aktivních maminek rozhodli zajistit zábavu ve vlastní režii
s jejich pomoci. Do některých soutěží se s dětmi mohli
zapojit i jejich rodiče a užít si tak s nimi zábavu. Karneval
byl završen oblíbenou tombolou a každé z dětí si odneslo
nejen plno zážitků z her a soutěží, ale i malý dárek, který
udělal dětem radost. Věříme tak, že jste spolu s námi
strávili příjemné sobotní odpoledne a těšíme se na další
společnou akci. Závěrem bych chtěla poděkovat všem,
kteří přispěli jak svou pomocí, tak dárkem pro děti do
tomboly.
Gábina Javorová
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Uplynulý rok 2018 v Mysliveckém sdružení
Doubrava Zahnašovice, z.s.
V sobotu 2. března 2019 proběhla výroční členská
schůze našeho mysliveckého sdružení, která zhodnotila
uplynulý rok 2018. Na úvod si vyslechli přítomní členové
a pozvaní hosté zprávu předsedy o činnosti v tomto období.
V oblasti chovu a péče o zvěř jsme se věnovali v období
strádání pravidelnému přikrmování volně žijící, zejména
srnčí, zaječí a pernaté zvěře. Zabezpečili jsme pro ně kvalitní
krmivo společně se solí a minerály a ve vhodnou dobu jsme
ho včas dodali do krmných zařízení. Tato krmná zařízení
byla po skončení zimní sezóny vyčištěna a desinfikována a taktéž byla na podzim včas připravena a naplněna,
aby si zvěř na potravu zvykla. Doplnění krmných zařízení jsme udělali ještě jednou v zimním období. Začátkem
měsíce července jsme nakoupili od Líhňařského střediska
v Míškovicích 200 ks sedmitýdenních kuřat kohouta bažanta
obecného pro jeho následný polodivoký chov. Dále jsme
nakoupili 20 ks kuřat bažantích slepic, které byly po pár
týdnech vypuštěny do volné přírody. Pro chov kohoutů jsme
vyčistili a desinfikovali všechny voliéry po uplynulé sezóně.
Naši členové měli rozepsány své služby v týdenních intervalech a každý myslivec měl povinnost se starat zejména
o dostatek vhodné potravy, doplnění vody a kontrolovat
jejich zdravotní stav. V oblasti mysliveckých zařízení bylo
velkou akcí uplynulého roku vybudování odchytového zařízení pro divoká prasata a jeho umístění do vhodné lokality.
I když se zvolené místo dlouhodobě vyznačovalo jako
příhodné a výskyt černé zvěře zde byl pravidelný, bohužel
i přes trvalý monitoring nebyla zaznamenána žádná přímá
návštěva divokých prasat do tohoto zařízení. Proto hned
v lednu letošního roku jsme na základě rozhodnutí členské
základny odchytové zařízení přemístili na vhodnější lokalitu
a věříme, že tento rok bude v tomto ohledu úspěšnější.
Zabezpečili jsme posečení mysliveckého políčka a na jeho
části udělali výsadbu vhodných hospodářských plodin.
Na tyto dvě akce jsme požádali o dotaci Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství a také
jsme ji v plné výši koncem roku obdrželi. Bylo zlikvidováno
několik starších a nefunkčních posedových žebříků.

Zvěř v naší honitbě
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V loňském roce jsme organizovali celkem tři střelecké
soutěže. První se konala v květnu a nazýváme ji střelecká soutěž jednotlivců o pohár MAS na „Loveckém kole“.
Na této soutěži bylo přihlášeno celkem 14 střelců a bohužel
dlouhodobě se nám nedaří nalákat větší počet účastníků
i přes velkou publicitu, kterou na propagaci této soutěže
vynakládáme. Na druhé soutěži tříčlenných družstev na
americkém trapu „O pohár starosty obce Zahnašovice“
pořádané v srpnu se pravidelně účastní kolem 45 střelců.
V říjnu jsme organizovali už druhý ročník střelecké soutěže mezi našimi členy a členy sousedního mysliveckého
sdružení Ludslavice. Věřím, že v této nové tradici budeme
i nadále pokračovat a zlepšíme si tak nejen nadstandardní
vztahy kamarádů ze sousedního sdružení, ale i střelecké dovednosti před nadcházející loveckou sezónou na
drobnou zvěř. Areál střelnice je v pořádku a je pravidelně
udržován. Od roku 2017 se naše myslivecké sdružení musí
intenzivně věnovat otázce lovu černé zvěře, který je spojen
s mimořádnými veterinárními opatřeními týkající se boje
s nebezpečnou nákazou AMP (Africký mor prasat). Díky
stanoveným možnostem z jinak zakázaných způsobů lovu
můžeme konstatovat, že letošní rok byl pro nás celkem
úspěšný. Při sklizni kukuřice bylo uloveno celkem 8 ks
černé zvěře. Tyto společné lovy byly dobře organizovány
a všichni domácí i přespolní střelci se chovali ukázněně.
Na podzim pořádáme společné hony na drobnou zvěř. První
se uskutečnil 24. listopadu a probíhá zejména v jižní části
honitby. Druhý, z našeho pohledu hlavní hon, se uskutečnil
15. prosince. Jako každoročně se těší vysoké účasti pozvaných myslivců a velké skupině honců. Opět se nám bez
problému podařilo splnit plánovaný počet ulovených zajíců
a bylo vidět, že se jim v naší honitbě opravdu nadstandardně
a velmi dobře daří. Bohužel začátkem tohoto roku byl zaznamenán úhyn dvou zajíců. Následné veterinární vyšetření
těchto kadavérů bylo pozitivní a Krajská veterinární správa
nařídila mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení
nebezpečné nákazy brucelózy zajíců, se kterými se vážou
a přímo se nás dotýkají některé úkony z toho vyplývající.
Věříme a doufáme, že tento nález byl ojedinělý a mimořádná opatření budou brzy zrušena a zaječí zvěři se v naší
honitbě bude dále velmi dobře dařit. Třetí hon proběhl pár
dnů před koncem roku a jeho cílem už není tak lov zvěře,
jako spíš družné setkání našich členů s příznivci myslivosti
v naší obci a příjemná procházka zimní krajinou. Ve zprávě
o činnosti nebyla opomenuta i prezentace naší myslivosti
před veřejností. K tomu kromě střeleckých soutěží a honů
slouží i srpnový den s myslivostí, kde naše sdružení již pravidelně chystá zábavný a poutavý program zejména pro děti.
Pravidelně se také účastníme a drobnou měrou i podílíme
na organizaci mše v holešovském kostele u příležitosti oslav
svátku svatého Huberta a s tím spojené široké propagaci
myslivosti v našem regionu. Myslivecké sdružení Doubrava
Zahnašovice má 18 členů a dva budoucí adepty, kteří se
zapojují do naší činnosti. Závěrem příspěvku následovala
velká poděkování příznivcům myslivosti, bez nichž by naše
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Závěrečný výřad po honu

Čestný myslivecký soud na „poslední leči“

činnost nebyla tak úspěšná. Poděkování patřilo obecnímu
úřadu Zahnašovice v čele se starostou Drahošem Jurou
za všeobecnou podporu spolků v naší obci, dále zemědělskému družstvu DOUBRAVA, spol. s r.o. v čele s Josefem
Lužou a Martinem Lužou za materiální podporu především
za poskytnuté krmení pro zvěř, honebnímu společenstvu
v čele s p. Pavlem Pospíšilem za výborné vztahy mezi
myslivci a vlastníky honitby, majitelům WM pily Břetislavu
Javorovi a Pavlu Totkovi za materiální podporu při výstavbě mysliveckých zařízení, honcům a ostatním příznivcům
myslivosti. V hlavní řadě ale patřil velký dík zejména našim
manželkám, manželům a dalším rodinným příslušníkům za
toleranci a vstřícnost pro náš koníček a životní styl.
Následovala zpráva hospodáře našeho sdružení. Byly
zrekapitulovány základní informace o honitbě a údaje
o kmenových a minimálních stavech jednotlivých druhů

zvěře pro tuto honitbu. Z těchto údajů se následně odvíjí
plán lovu a hospodaření se zvěří pro stanovené období.
V roce 2018 bylo uloveno celkem 68 zajíců, 154 ks bažantů,
1 ks kachny divoké, 14 ks srnčí zvěře, 11 ks černé zvěře,
5 ks lišky obecné a historicky první úlovek psíka mývalovitého. Dále bylo uloveno celkem 20 ks zvěře myslivosti
škodící. Bohužel k těmto počtům nesmíme opomenout
připočíst i zvěř, která byla nalezena a zaevidována jako
srážená zvěř s dopravními prostředky. Jednalo se celkem
o 39 ks zajíce polního a 9 ks srnčí zvěře. V druhé polovině
schůze byl přednesen plán činnosti sdružení na rok 2019,
zpráva o hospodaření spolku a zpráva revizora. Děkujeme
ještě jednou všem přítomným za účast a budeme rádi, když
nám myslivcům občané Zahnašovic zachovají svou přízeň.
Vlastimil Bucňák
předseda spolku

Z utkání para hokejistů SHK LAPP Zlína
V naší obci je několik spolků. Všichni je známe, ale je
tu i jeden neoficiální. Spolek fanoušků hokejového Zlína.
Hokejistům Zlína a i dalším klubům fandí i někteří občané
ze Zahnašovic. Jezdí skoro na všechny domácí zápasy
"ševců" a povzbuzují je i v době, kdy se jejich klubu nedaří.
Jedním z nich je Stanislav Molek, který je brankářem para
hokejistů SHK LAPP Zlína.
V letošní náročné sezóně vyhráli pátý titul za sebou,
celkově šestý. Tímto vítězstvím se vyrovnali hokejistům
Vsetína, kteří vyhrávali v dobách jejich bývalého účinkování v extralize. Jenže para hokejisti Zlína můžou tento
rekord překonat. Všichni hráči si zaslouží obdiv a uznání,
ale brankář je ten poslední, kdo stojí před brankou a snaží se, aby puk neprošel za jeho zády. "Molino" vychytal
v semifinále Spartu Praha. V prvním finálovém zápase
na ledě Studénky pustil dvě branky a nezabránil porážce
2:1. Při pravidelném střídání brankářů, v prvním domácím
zápase, nechytal, přesto domácí vyhráli jasně 5:0. Vše
se rozhodlo ve třetím zápase hraném ve Zlíně, kdy už byl
v brance, lépe řečeno byl jen v prvních dvou třetinách.
Jeho spoluhráči nedovolili protihráčům ani jednou vystřelit,
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přesto v třetí třetině ukázal několik parádních zákroků
a velkou měrou přispěl k výhře 5:0 a k získání titulu. Nejen
mu, ale všem hráčům patří obrovská gratulace za předvedené výkony. Tak budeme držet palce, aby v příští sezóně
přibyl další zářez na jeho brankářské holi.
Roman Adámek
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Soutěžní družstva TAG Zahnašovice v roce 2018
V roce 2018 vyběhlo na traťě již tradičně družstvo
mužů i žen. Zimní příprava probíhala jako každý rok
v tělocvičně, posilovně i ovále a vše nasvědčovalo, že by
rok 2018 mohl být opět vydařeným.
Hned na prvním závodě ve Vsetíně zaběhli naši kluci
osobní rekord na 2B a konečně se dočkali první vytoužené 13tky. Čas 13,98 znamenal posun osobního rekordu
SDH Zahnašovice a předpověděl slibnou sezonu.
Obě družstva startovala opět ve třech ligových soutěžích a to v Přerovské lize, kde kluci obhajují po třetí
za sebou mistrovský titul a nadále jsou tak jediným týmem,
který kdy tuto ligu vyhrál. Dále jsme bojovali ve Velké ceně
okresu Přerov, kde končíme opět na 4. místě a nakonec
obhajujeme také titul vícemistra Podhostýnské hasičské
ligy na což jsme velmi pyšní, jelikož se stala PHL fenoménem a konkurence týmů z nejrůznějších okresů na této lize
je rok od roku větší. Klukům se podařilo v roce 2018 mnohé. Padaly úžasné časy a poháry přibývaly. Obrovským
úspěchem se stalo vítězství na výběrové soutěži poháru
Hejtmana zlínského kraje, kde náš tým TAG Zahnašovice
reprezentoval okres Kroměříž. Výsledný čas navíc znamenal stanovení nového rekordu v celé historii této soutěže.
Aby rekordů nebylo málo, podařilo se nám časem 14,17
na PHL v Nětčicích stanovit také nový rekord PHL na 2B.
Holky měly letos ambice o něco menší, jelikož přes
zimu překopaly kompletně základnu, aby byly schopny
nadále konkurovat těm nejlepším. Naše obavy, ale holky
velmi rychle vyvrátily. Od prvních kol ukazovaly, že zvolená
cesta byla tou pravou. I u nich poháry přibývaly závod od
závodu. Na Podhostýnské hasičské lize v letošní skvělé
konkurenci holky berou 3 místo, na Přerovské lize je to
podruhé v řadě obhajoba prvenství a na Velké ceně zisk
titulu vícemistra.
Dalším velkým překvapením pro nás byl zisk titulu
Nejlepšího pořadatele soutěže PHL roku 2018. Zde patří
obrovské poděkování všem, kteří se na přípravě celé
soutěže podíleli. Jedná se již tradičně o největší akci naší
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obce a počtem startujících týmu se naše soutěž řadí mezi
největší v celém Zlínském kraji i na Moravě.
Velké poděkování patří již tradičně našim sponzorům,
které zde nejsme schopni všechny vyjmenovat. Za ty největší je to obec Zahnašovice, společnosti TAG (Top Activa
Group), Doubrava s.r.o., Elektromont Hulín, Koltico s.r.o.,
KLM Míškovice, Libor Janalík, Martin Brázdil a spousta
dalších. Dále patří obrovské poděkování našim rodinám
a partnerům. Bez jejich pomoci by nešly naše sny realizovat.
Petr Miklík
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Zpráva o činnosti zásahové jednotky hašičů
obce Zahnašovice pro rok 2018
Naše zásahová jednotka má k 1. 1. 2019 celkem
16 členů. Z nichž je 15 mužů a jedna žena,
Jednotka má 7 velitelů družstev a 10 strojníků. Z toho
je 12 členů nositelem dýchací techniky a 4 členové vlastní
osvědčení pro práci s motorovou pilou v jednotce SDH.
V roce 2018 měla zásahová jednotka 8 zásahů.
Třikrát se jednalo přímo o velké a nebezpečné požáry
a to požár statku v Němčicích, požár travního porostu
po celé trase od Hulína až po Otrokovice a požár nádrží
Čepro Loukov.
Dále jednotka dvakrát likvidovala popadané stromy
v okolí obce a pomáhala snížit následky horka a uhynu
ryb na místním rybníku. Likvidovala nebezpečný hmyz
a asistovala na Barum rally.
Jednotka se v roce 2018 účastnila také velkého
množství brigád. Jednalo se o opakované čištění přečerpávací stanice, podílela se na stavění obecního stanu při
kulturních akcích, čistila pozemní komunikace od bláta
a provedla vyčištění protipovodňového valu kolem obce.
Naši členové jsou stále ve větším počtu také dárci krve,
za což jim patří obrovské poděkování.
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Za největší úspěch roku 2018 však považujeme dofinancování zásahového automobilu CAS 32 obecním úřadem, výměnu dýchací techniky Saturn za přetlakové Fenzy.
A také zisk dotace pro rok 2019 na nákup 5 ks zásahových
kompletů. Dále se díky obci Zahnašovice podařilo hned
začátkem roku 2019 pořídit kompletní obutí na vozidlo Tatra.
Ani v zimě nezahálíme. Celou zimu každý víkend
i přes týden probíhají práce na svěřené technice, vybavení
a zbrojnici. Konečně se nám mimo jiné podařilo vyrobit
odvětrávání zplodin na CAS TATRA 32 a proběhla také
výměna elektroinstalace v celé garáži. Vše provedli sami
členové za materiální podpory obce Zahnašovice.
Co nás trápí pro další období nejvíce, je stav hasičské zbrojnice, který je nutné řešit. Nejakutnější je stav
střechy a vjezd vraty pro zásahové vozidlo CAS. Pevně
doufáme, že se obci podaří najít cestu, jak tyto problémy
co nejdříve vyřešit.
Velké poděkování patří obci Zahnašovice, panu starostovi Jurovi, který se nás snaží podporovat a také všem
členům, kteří obětují stovky hodin při údržbě techniky.
Petr Miklík
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Foto z maškarního karnevalu

Jarní fotbalová sezóna
Zima se pomalu loučí a nastupuje jaro. Pro fotbalové
příznivce v naší obci to znamená, že uvidí naše fotbalisty
při soutěžních zápasech. Ano, začíná jarní část okresní
soutěže. Zimní příprava proběhla v tělocvičně 3. ZŠ
v Holešově. Na tréninky chodilo dost hráčů, kteří se jistě
kvalitně připravili na zápasy. Po podzimu nám patří poslední místo, proto se budeme snažit postoupit v tabulce
co nejvýše. V minulých letech jsme vždy měli jaro lepší
než podzim a proto doufáme, že to bude i letos stejné.
První zápas odehrajeme na hřišti v Tučapech v neděli
31. 3. Na první domácí zápas zveme diváky v sobotu
6. 4., kdy hostíme mužstvo Rymic.
Také nás čeká i práce na opravě přístřešku na objektu
šaten na fotbalovém hřišti. Přístřešek, který je za ty roky

hodně poškozený, bude za přispění obecního úřadu celý
vyměněn. Také se chystáme mimo jiné dokončit zavlažování, které jsme na podzim začali budovat, aby i v teplých
dnech bylo hřiště zelené a ne jako loni spálené. Jedinou
nevýhodou zavlažování může být větší výskyt krtků, ale
třeba při častějším sekání trávy se tam neusadí. Věřím,
že nám zachováte přízeň a budete naše zápasy v hojném
počtu navštěvovat. Občerstvení bude vždy připraveno
a hráči budou předvádět hru, po které si určitě zaslouží
váš potlesk.

Adámek Roman,
člen Slavoje Zahnašovice, z.s.

Rozlosování fotbalové sezony 2018/2019 – jaro 2019
Okresní soutěž III. třída skupina A
SK Slavoj Zahnašovice
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datum

den

čas

domácí

hosté

31. 3.

neděle

15:00

Tučapy

Zahnašovice

6. 4.

sobota

15:30

Zahnašovice

Rymice

14. 4.

neděle

15:30

Martinice

Zahnašovice

21. 4.

neděle

16:00

Zahnašovice

Ludslavice

27. 4.

sobota

16:00

Roštění

Zahnašovice

5. 5.

neděle

16:30

Zahnašovice

Míškovice

11. 5.

sobota

16:30

Rajnochovice

Zahnašovice

19. 5.

neděle

14:00

Zahnašovice

Rusava

26. 5.

neděle

17:00

Hlinsko pod Hostýnem

Zahnašovice

2. 6.

neděle

17:00

Zahnašovice

Prusinovice

9. 6.

neděle

16. 6.

neděle

17:30

Zahnašovice

Loukov

23. 6.

neděle

17:30

Zahnašovice

Žeranovice

VOLNO
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Omalovánky pro nejmenší
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Společenská rubrika
ŽIVOTNÍ JUBILEA
Leden: Zehnal Ladislav – 75 let
Gajová Jiřina – 84 let

Plánované akce
27. 4.

Stavění máje
+ pálení čarodějnic

18. 5.

Březen: Miklíková Františka – 80 let
Petříková Marie – 75 let
Gaja Josef – 86 let

Střelecké závody „O pohár
MAS na loveckém kole“

25. 5.

Kácení máje

28. 6.

Noční stanování pro děti

Duben:

Kozmín František – 75 let
Mičola Zdeněk – 86 let
Potočný Vladimír – 70 let
Mičola Antonín – 92 let
Molková Marie – 81 let

28. - 29. 6. Memoriál Ladislava Miklíka
v nohejbale

Květen:

Mičolová Marie – 81 let
Miklík Jaromír – 60 let
Mičolová Božena – 83 let
Vaňharová Božena – 89 let
Vybíralová Zdenka – 80 let
Němčík Jaromír – 70 let

Červen: Škrdlová Jarmila – 65 let
Molková Blažena – 65 let
NAROZENÍ
Leden: Miklíková Nicoll
ÚMRTÍ
Únor:

Foukalová Marie

Sbírka na opravy kostela
v Zahnašovicích
Práce v kostele začaly 16. 1. 2019. V současné době
je již provedena nová elektroinstalace v kostele a výmalba
interiéru. Na již provedené opravy a plánovanou výměnu
hromosvodu je možné přispět finančním darem, který proti
potvrzení přijímá pan Fridrich Vladimír, Zahnašovice 125,
na přání dárce vyřídí i potvrzení pro daňové účely, které
vystaví farní úřad Holešov podle přiložených údajů (jméno,
bydliště, datum narození, u OSVČ IČO).
Další možností je částku odeslat přímo na účet kostela,
je nutné napsat alespoň příjmení a účel „dar“. Číslo účtu
je: 220 532 674 / 0300.
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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