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Z obecního úřadu...

Na

Rozloučení
s prázdn¡nam¡

Na

poslední prázdninový víkend připravil kulturní
výbor ve spolupráci s Rybářským spolkem
Zahnašovice pro děti dobrodružnou cestu
za pokladem. Sraz všech zúčastněných byl v pátek
odpoledne u místního rybníka, odkud skupinka dětí,
některé i se svými rodiči, vyrazila po vyznačené stezce
vstříc hledání pokladu. Po cestě byly pro děti připraveny
úkoly, které společně hledaly a následně řešily. Najít
úkol nebylo vždy jednoduché, některý byl ukryt třeba na
myslivecké kazatelně nebo krmelci či v hodně hustém
křoví. Nakonec se ale podařilo najít všech šest připravených úkolů a na konci dobrodružné stezky čekal na
děti poslední úkol, najít poklad, který byl ukryt v místním
hájku. Po chvíli hledání byl poklad nalezen a děti si tak
mohly pochutnat na dobrotách, které poklad ukrýval.
Když všechny děti v pořádku dorazily zpět k rybníku,
kde si rozdělily nalezený poklad, opekly si špekáčky
a ty nejodvážnější pak přenocovaly ve stanech. V sobotu
ráno si pak děti vyzvedli rodiče.
Snad se dětem pobyt u rybníka líbil a dozvěděly se
i něco zajímavého o přírodě. Tak zas někdy příště !!!
Z. Bucňáková

rodinný dům č. p. 34, který v loňském
roce obec koupila, je v současné době
zpracována dokumentace na demolici
a současně je u projekční kanceláře B&F int s.r.o.
zadána studie na výstavbu víceúčelového objektu
v daném místě.
Z důvodu demolice objektu č.p. 34, ve kterém jsou nyní uskladněny lavky a obecní zahradní
technika, je řešen nový objekt skladu navazující
na stávající sklad umístěný ve dvoře obecního
úřadu. Projektovou dokumentaci na stavbu nového
objektu skladu řeší projekční kancelář. Ing. Vladimír
Lochman.
Bucňáková Zdeňka
místostarostka
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Hodové slavnosti v Zahnašovicích
V neděli 14.července se v naší vesničce uskutečnily
už tradiční hodové slavnosti. Udírna, bufet, zmrzlina, cukrová vata i rozmanité atrakce, hlavně pro ty mladší návštěvníky, to vše bylo nachystáno na návsi před obecním úřadem
ve stínu košaté lípy i postavených stanů.
Ráno v devět hodin začalo budíčkem pro ty z našich
občanů, kteří se ještě nechystali na rodinné návštěvy,
nesmažili řízky nebo nepekli hodové koláče. Tentokrát se
o něj postarala kapela Hulíňané, což asi každému napoví,
odkud byla pozvána.
Kapela doprovázená mažoretkami si prošlápla celou
vesnici a skončila své putování před obecním úřadem
v připravených stanech u zaslouženého občerstvení.
Bohužel, po obědě začalo pršet a některé atrakce,
jako třeba skákací hrad, musely být zrušeny kvůli bezpečnosti dětí, neboť začaly silně připomínat napuštěný

bazén. Ve tři hodiny odpoledne naštěstí pršet přestalo
a opět vykouklo z mraků sluníčko, aby zjistilo, jak hody
v Zahnašovicích pokračují.
Hudba hrála, pivo teklo proudem, děti jezdily na kolotoči nebo se nechaly vozit po vesnici bryčkou taženou
koňmi a všichni ostatní se doufejme, bavili taktéž.
Vždyť, kde už chcete potkat kamarády, které jste
už dlouho neviděli než právě na vesnických hodech, na
které se sjíždějí známí a přátelé, kteří se za ta léta rozprchli
do všech koutů naší vlasti nebo dokonce i světa.
A tak doufám, že se ty letošní hody vydařily a vám
všem, co jste našli cestu na náves, se atmosféra líbila
a dobře jste se bavili. A hlavně i o tom, mají hody na naší
vesnici být.
V. Potočný

Začátek školního roku v mateřské škole
Prázdniny rychle utekly a my jsme se v mateřské
škole opět sešli v pondělí 2. září a zahájili nový školní rok
2019/2020. Toho dne se naše školka naplno rozezněla
zvučnými hlásky, smíchem, ale i dětským pláčem. Tak už
to ve školkách na začátku září bývá.
V tomto školním roce se v mateřské škole vzdělává
45 dětí, které jsou rozděleny podle věku do dvou tříd.
Ve třídě Broučků je zapsáno 19 dětí ve věku od dvou do
čtyř let, třídu Berušek navštěvuje 26 dětí ve věku od čtyř
do šesti let. Předškolních dětí, které v následujícím školním
roce zahájí školní docházku v základní škole, máme 17
a v tomto školním roce plní povinné předškolní vzdělávání.
Výchovně vzdělávací činnost zajišťují v každé třídě dvě
kvalifikované učitelky, ve třídě Broučků vypomáhá s péčí
o menší děti chůva.
Na počátku školního roku probíhá postupná adaptace
většiny dětí na nové prostředí. Děti se vyrovnávají s odlou-
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čením od rodičů, s denním režimem mateřské školy, učí
se fungovat v kolektivu vrstevníků, setkávají se s novou
autoritou v podobě učitele a ocitají se pro ně v neznámém
prostředí. Všichni zaměstnanci jsou si vědomi náročnosti
tohoto období a snaží se poskytovat dětem zvýšenou
individuální péči podle potřeb, zájmu a jejich možností,
aby přizpůsobení se velké životní změně bylo co nejméně
obtížné jak pro děti, tak i jejich rodiče.
Od nového školního roku došlo k prodloužení provozu
mateřské školy od 6:15 do 16:15 hodin. Třída Berušky je
v provozu od 6:15 do 16:15 hodin, třída Broučci od 6:45
do 15:00 hodin (ve zbývající době jsou děti přítomny ve
třídě Berušek).
Nad rámec běžné vzdělávací nabídky jsou dětem nabízeny nadstandardní aktivity, a to keramika, kterou zajišťuje
Středisko volného času Holešov a předplavecký výcvik,
který zajišťuje Plavecká škola Uherské Hradiště a bude
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probíhat v Plaveckém bazénu Holešov v měsících květen
a červen. V době odpoledního odpočinku se mohou děti
věnovat hře na zobcovou flétnu, výuce anglického jazyky
a tanečním aktivitám. Dětem s potřebou logopedické péče
je poskytována individuální logopedická intervence přímo
v mateřské škole.
V tomto školním roce v mateřské škole opět sbíráme
sušenou pomerančovou kůru a uzávěry od umělohmotných lahví. Pomerančovou kůru prodáváme do výkupny
léčivých bylin, umělohmotné uzávěry věnujeme na pomoc
potřebným dětem. Budeme velmi rádi, když se nás zapojí
co nejvíce. Kůru i uzávěry můžete nosit do mateřské školy
v průběhu školního roku kdykoliv v provozní době.
V měsíci září se uskutečnil v mateřské škole vzdělávací program Státní veterinární správy Máme rádi zvířata,
v němž se děti dozvěděly zajímavosti o domácích, volně
žijících i exotických zvířatech. Děti ze třídy Berušek pilně
připravovaly vystoupení a dárky pro seniory a navštívily
výstavu ovoce, zeleniny a květin v Míškovicích. Další
zajímavé a podnětné akce i aktivity čekají děti v průběhu
celého školního roku.

Třída Berušky

Přejeme si, ať se vše daří, abychom si mohli v červnu
říct: „Byl to dobrý školní rok!“
							
Martina Nesrstová,
ředitelka mateřské školy

Třída Broučci

Škola začala...
V pondělí 2. září jsme zahájili nový školní rok
2019/2020. Do naší školy nastoupilo sedm prvňáčků
z obcí Ludslavice, Míškovice a Zahnašovice. Byli slavnostně
přivítáni na Obecním úřadu v Ludslavicích panem starostou
V. Adamíkem a místostarostou ing. M. Lužou. Do školy
je uvedla paní učitelka Mgr. P. Netopilová. Dostali nové
učebnice, nové pomůcky a dárečky. I žáci vyšších ročníků
zahájili tento školní rok ve svých třídách. To byl první den.
Další dny už jsme oprašovali zapomenuté vědomosti.
Činnost zahájili i dvě oddělení školní družiny včetně dvou
kroužků anglického jazyka, tanečního kroužku, kroužku
Šikulek.
Jelikož od února pracujeme na projektu „Společně za
vzděláním“, nečekáme a plníme úkoly s tímto projektem spojené. Každý týden probíhá výuka s počítači, činnost zahájily
dva kroužky deskových a logických her a čtenářský klub.
V rámci projektu jsme v září uskutečnili dva projektové
dny mimo školu. První se uskutečnil na Hostýně a druhý
v ZOO Lešná. Oba dny byly vyplněny zajímavými činnostmi.
Pomalu se dostáváme do svižného pracovního tempa.
Určitě zvládneme všechny úkoly, které máme před sebou
a budeme mít radost i z akcí mimo vyučování. A čeká nás
jich hodně!
Mgr. M. Pecháčková, ředitelka školy
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Den dětí s IZS
Dne 5. července 2019 v 10:00hod se na místním
fotbalovém hřišti v Zahnašovicích uskutečnil 1. ročník
Dne pro děti s IZS pod záštitou SDH Zahnašovice a obce
Zahnašovice.
Počasí přálo na výbornou a bohaté občerstvení bylo
připraveno. Pro děti byl připraven po celý den doprovodný
program. Celou akci zahájily ukázky práce policejních
psovodů z Policejní školy v Holešově.
Následovala ukázka vyproštění zraněné osoby z vraku
automobilu od hasičů ze stanice Holešov a celý doprovodný program ukončila ukázka JSDH Zahnašovice, kteří
dětem, rodičům a všem ostatním přihlížejícím předvedli
práci hašení.
Děti si také mohly zasoutěžit v různých disciplínách,
např. hod na cíl, střelba ze vzduchovky, přechod přes lano,
běh s hasičskou hadicí a mnoho dalších.
Za splnění všech soutěžních disciplín obdržely děti
sladkou odměnu, za kterou děkujeme společnosti SFINX,
pamětní medaili a diplom za účast.
Po celý den byl pro děti k dispozici skákací hrad, ukázka
závodního vozu TATRA, práce Červeného kříže a paintball.
Snad největší radost měly děti z hasičské pěny, ve
které dováděly od prvního okamžiku až do poslední bubliny.

Účast dětí byla nad naše očekávání, což nás velmi
překvapilo, ale hlavně potěšilo a celé akce se zúčastnilo
víc jak 90 dětí, které se vydaly plnit soutěžní úkoly a užily
si doprovodný program.
Velké poděkování patří všem, kteří jste se na akci
podíleli a hlavně se jí zúčastnili a náležitě si ji užili a samozřejmě velké díky obci Zahnašovice za finanční podporu
a spolupráci.
P. Miklík

Myslivecký víkend v Zahnašovicích
Předposlední prázdninový víkend v Zahnašovicích byl
spojen převážně s myslivostí. Už od pátečního odpoledne
probíhal na střelnici tréning v brokové střelbě pro hlavní
závod tříčlenných družstev „O pohár starosty obce Zahnašovice“ v disciplíně s názvem „AMERICKÝ TRAP“. V sobotu
ráno nás probudilo krásné počasí a tak úderem deváté
hodiny mohl starosta spolu s organizátory přivítat všechny
sportovní střelce a popřát hodně úspěchů a rovných broků
v nadcházejícím klání. V polovině závodu se mohli soutěžící
i diváci posilnit výborným srnčím gulášem a následně znovu
nastoupit do druhého kola soupeření. Vítězem se nakonec
stalo družstvo ve složení: Michal Malinský, Daniel Malinský
a Petr Košina z Miškovic.
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Nedělní odpoledne patřilo všem velkým i malým příznivcům přírody. Myslivecké sdružení Doubrava Zahnašovice si pro ně nachystalo pestrý program. Po úvodním
slovu čekala účastníky komentovaná ukázka a předvedení
čtyřnohých pomocníků. Celkem deset loveckých psů
bylo připraveno k praktické ukázce. Členové sdružení
MVDr. Jaroslav Hoferek spolu s Ing. Vladimírem Němcem
provedli koronu diváků zajímavými informacemi o jednotlivých plemenech psů a k čemu v myslivecké praxi slouží.
Dále se mohli diváci dozvědět, jak se vlastně takový pes stane lovecky upotřebitelným a jaké zkoušky musí vykonat, aby
obdržel příslušné doklady potřebné pro mysliveckou praxi.
Jako druhý bod programu následovalo představení loveckých zbraní, jejich doplňků a pomůcek při lovu.
Předseda sdružení spolu s hospodářem představili celou
škálu chladných a palných zbraní používaných v lovecké
praxi. Od vzduchovky, přes malorážku, brokovnici, kulobrok
a nejnovější kulovnici z továrny v Uherském Brodě CZ 557
LUX v ráži 308 Win. Určitě působila poutavě i praktická
ukázka vábniček. Některé už mají historicky své myslivecké
názvy, jako je myškovačka nebo zaječí vřeštidlo, ale byly
tam i vábničky napodobující poraněného ptáka, hlasité
projevy srnčí zvěře, divočáků a nakonec i jelena.
Hlavním lákadlem celého odpoledne byla pravidelná soutěž pro děti s mysliveckou tématikou. Střílelo se
ze vzduchovky, z luku, házelo se šipkami, ale hlavně
se ověřovali znalosti z myslivecké terminologie a poznávání
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zvěře. Volné chvilky si mohli všichni účastníci vyplnit
sledováním akrobatických ukázek leteckých modelářů
z Holešova, jízdou kočárem nebo jízdou na koni. Aby si na
své přišly i chuťové smysly, připravilo myslivecké sdružení
k jídlu výborného divočáka se zelím a knedlíkem. Závěr
patřil mistrům. Bylo vyhlášeno a odměněno celkem 15 dětí
v pěti věkových kategoriích. A kdo nebyl oceněn má mož-

nost další rok své znalosti zdokonalovat, aby příště dopadl
lépe. Ale i tyto děti, co se týká drobných dárků a sladkostí,
nezůstaly vůbec zkrátka. Myslivecké sdružení Doubrava
Zahnašovice děkuje všem za projevenou přízeň a těšíme
se za rok opět na shledanou.
Vlastimil Bucňák
Předseda sdružení

Co nového u fotbalistů…
Tak prázdniny jsou už minulostí. Během letní přestávky se
stalo hodně věcí, které dost ovlivňují činnost našeho fotbalového klubu. V prvé řadě to je celorepublikový problém s hraboši.
Když konečně zavlažujeme hřiště, zde bych chtěl poděkovat panu Břetislavu Javorovi, tak se tam nastěhují hraboši.
Trávník je krásně zelený, ale díry a chodbičky nám dělají velké
problémy. Stojí nás to velké úsilí, abychom hřiště udrželi ve
stavu, na kterém je možné hrát. Tady bych chtěl poděkovat
všem, kteří pomáhají při hubení hlodavců nebo při údržbě
hřiště. Další věc, která se stala, byly přestupy hráčů. Problém
s hráči je také velký, nejen v našem klubu. Proto každá posila
je vítána, ale i vyplacena od klubu, ve kterém naposledy hrála.
Doba, kdy hráči přestupovali za pár korun a půl litru slivovice
je nenávratně pryč. Bylo zaplaceno nejvíce peněz v historii
klubu, ale bez těchto posil bychom nemohli hrát. Přišel nový
brankář, jeden bývalý hráč, také za nás nastupuje věkem
dorostenec David Zakopal. Také jsme koupili dva zahraniční
hráče turecké národnosti, kteří za nás, v době kdy se připravuje toto číslo zpravodaje, ještě nenastoupili, ale věříme,
že budou kvalitními posilami našeho fotbalového týmu.
Proběhly změny pravidel, které spíše hru komplikují než,
aby ji zjednodušili, ale s tím bohužel nemůžeme nic dělat.
Nejen hudební festivaly, ale i fotbalové se v letě pořádají.

V Ludslavicích proběhl 6. července turnaj starých pánů,
kterého se již třetím rokem objevuje i naše mužstvo. Letos
jsme hráli opravdu dobře, branka nám chyběla od postupu do
semifinále. V zápase o páté místo jsme prohráli s domácím
mužstvem a obsadili tak 6. místo. Všem, kteří se turnaje zúčastnili, buď jako hráči či v realizačním týmu nebo jako diváci
musím poděkovat. Poprvé jsme podpořili i mužstvo hrající
"Pivní ligu", ve kterém nastoupili i hráči Slavoje, nebo i naši
věrní diváci. Turnaj se odehrál 17.srpna v Količíně a mužstvo
skončilo na pátém místě. Hlavně naši diváci si vyzkoušeli,
jak náročný fotbal může být.
V novém ročníku máme krásný úvod. Dvě výhry, jednu
remízu a dvě smolné prohry a hlavně skóre 9 : 8 nám všem
dělá radost. Věřím, že hráči a hlavně diváci se baví naší hrou.
Snad nám forma vydrží co nejdéle a body budou přibývat.
Ještě se musím zastavit u jedné věci. Druhým rokem
proběhl prodej permanentek. Všem, kteří si zakoupili kartičky,
moc děkujeme. Je to podpora Slavoje a podle zájmu o jejich
koupi si říkám, že Vás fotbal, který hrajeme, baví nebo možná
si jen chodíte na kabanos a pivo.
Pěkné fotbalové zážitky, příjemné posezení a občerstvení
na našem fotbalovém hřišti. Těšíme se na vaši účast.
Roman Adámek, člen výboru SK Slavoje Zahnašovice

Rozlosování fotbalové sezony 2019/2020 – podzim 2019
Okresní soutěž III. třída skupina A
SK SLAVOJ ZAHNAŠOVICE
datum

den

čas

domácí

hosté

1. kolo

11. 8

neděle

17:00

Míškovice

Zahnašovice

2. kolo

18. 8.

neděle

16:30

Zahnašovice

Žeranovice

3. kolo

24. 8.

sobota

16:30

Mrlínek

Zahnašovice

4. kolo

1. 9.

neděle

13:30

Zahnašovice

Chvalčov

5. kolo

8. 9.

neděle

16:00

Zahnašovice

Loukov

6. kolo

15. 9.

neděle

16:00

Zahnašovice

Ludslavice

7. kolo

22. 9.

neděle

15:30

Zahnašovice

Hlinsko pod Hostýnem

8. kolo

28. 9.

sobota

15:30

Rymice

Zahnašovice

9. kolo

6. 10.

neděle

15:00

Zahnašovice

Rajnochovice

10. kolo

12. 10.

sobota

15:00

Roštění

Zahnašovice

11. kolo

19. 10.

sobota

14:30

Zahnašovice

Prusinovice

12. kolo

27. 10.

neděle

14:00

Martinice

Zahnašovice

13. kolo

3. 11.

neděle

13:30

Zahnašovice

Rusava
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Povinné čipování psů
od roku 2020
Upozorňujeme majitele a chovatele psů, že byla
schválena novela veterinárního zákona, která říká,
že od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa
proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes
označený mikročipem. Štěňata musí být označena
nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině,
tedy v půl roce věku. Výjimku budou mít pouze starší
psi a to, pokud jsou označeni jasně čitelným tetováním, které bylo provedeno před 3. červencem 2011.
Od 1. ledna 2020 tedy očkování proti vzteklině nebude úředně platné u psa bez mikročipu
– to může být problém, pokud Váš pes poraní člověka…
Čipování představuje jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce cca
1 cm je sterilně aplikován pomocí jehly do podkoží
zvířete. Majitel je povinen uvést číslo čipu v očkovacím průkazu. Za psa bez označení bude hrozit
ve správním řízení uložení pokuty.
Mikročip, a tedy i konkrétního psa, lze následně
zaregistrovat do databáze (např. na www.iftaregistr.
cz je registrace zdarma). Zatoulané, řádně označené
a evidované zvíře má podstatně větší naději, že se vrátí ke svému původnímu majiteli, než neoznačený pes.
V obci Zahnašovice proběhne toto čipování v polovině měsíce října, o přesném termínu budete včas
informováni.
Kompletní cena čipování včetně čipu je 290,- Kč.
S registrací do databáze je možné se obrátit
na obecní úřad, kde vám s tímto rádi pomůžeme.

Plánované akce
5. 10.

Vinobraní

25. 10.

Setkání seniorů

28. 10.

Světluškový průvod

23. 11.

Hon na drobnou zvěř

30. 11.

Vánoční jarmark
+ rozsvěcování vánočního stromu

14. 12.

Hon na drobnou zvěř

28. 12.

Myslivecká vycházka

Dokončení prací v kostele
Navštívení Panny Marie
Skončilo léto a je čas seznámit občany se situací
na dokončení oprav kostela. Poslední etapa prací v kostele
musela být z finančních důvodů přesunuta na září. Jedná
se o vybudování hromosvodu.
Firma Elektromont Hulín s.r.o. nám vyšla vstříc
a s dokončením počkala, až se nám podaří shromáždit
další peníze. Díky finančnímu daru společnosti Doubrava
s.r.o. ve výši 20 000 Kč a intenzivnímu přispění věřících, budeme schopni uhradit i posledních 117 266,- Kč.
Tím uzavíráme realizaci nové elektroinstalace a výmalby
našeho kostela. Celkové náklady na veškeré práce byly
ve výši 786 331,- Kč.
Díky štědrosti dárců nebylo třeba půjčky. Děkujeme
všem. Pán Bůh zaplať, že se dílo podařilo.
L. Fridrichová

Drahomír Jura
starosta

Společenská rubrika
NAROZENÍ
Srpen: Michal Habán

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 Ivany Malošíkové, Zahnašovice č.p. 138, tel. 731 461 930. Poplatek činí 1 500,- Kč.
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