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Rozsvěcení vánočního
stromu v obcİ

V

sobotu 30. prosince se v Zahnašovicích uskutečnila
krásná akce, na kterou se celý rok těšíme – rozsvěcení vánočního stromku, pořádané kulturním
výborem obce ve spolupráci s SPZTKS.
Na obecním úřadě bylo rušno již od rána, kde se připravovalo maso darované panem Lužou - Doubrava s.r.o.
Pod vedením hlavního šéfkuchaře pana Kopčila klaplo vše
na jedničku a výsledkem na večer byla výborná zabíjačková polévka, škvarky nebo vařené maso. Vše bylo zdarma,
a tak se po dobrotách jen zaprášilo. Na řadu přišel vánoční
jarmark. Prodávajících bylo hodně – místní děti, školka
Ludslavice a další. Na prodej byly krásné výrobky a opravdu bylo z čeho vybírat. Děti, které přišly si měly možnost
vytvořit různé ozdoby, například andělíčky, sněhuláky nebo
stromečky. K poslechu nám odpoledne hrála na klávesy
a zpívala paní Dočkalová s doprovodem. Kolem půl páté
se aktéři mikulášského průvodu přesunuli k Malošíkům
na čp.3, kde jim bylo poskytnuto zázemí, aby se mohli
připravit na mikulášskou nadílku. Roli Mikuláše na jedničku
zvládl pan Vladimír Chytil. V pět hodin děti odpočítaly, aby
mohl pan starosta rozsvítit náš vánoční stromeček, betlém
i celou náves. V této již adventní atmosféře nám místní děti
zatančily, zazpívaly a zahrály. Po velkém potlesku přijel
na saních Mikuláš s andělem, které táhla družina pekelných čertů. Efekty, které byly opravdu jako z pekla zařídil
pan Laďa Molek. Čertice rozdávaly dětem i dospělým uhlí
a čertovské buchty, které napekla paní Havlíčková. Mikuláš
s andělem naděloval dětem balíčky s dobrotami. Poté se
všichni přesunuli na obecní úřad, kde se po vydařené akci
sedělo a besedovalo. Chtěli bychom poděkovat panu Ladikovi Konečnému za zapůjčení zvonu a křížku na zvonici,
protože bez toho by naše krásná výzdoba nebyla dokonalá.
Všem zúčastněným moc děkujeme.
SPZTKS všem občanům Zahnašovic přeje krásný
a pohodový advent plný klidu a radosti.
Spolek pro zachování tradic kultury a sportu

www.zahnasovice.cz

zdarma

Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala jménem Kulturního výboru Zahnašovice všem občanům, kteří se aktivně
podíleli jak na přípravách, tak realizaci naších kulturních
akcí, které rok od roku navštěvuje více občanů a nejen
místních, ale i z širšího okolí. Tím se naše obec Zahnašovice více zapisuje do podvědomí lidí a získává tím jméno,
které nás reprezentuje. Proto Vám patří velké poděkování,
protože bez obětavých a zapálených občanů by tyto akce
nebyly tím, čím se stávají. Nesmím opomenout i ty, kteří
tyto akce navštěvují, projevují nám tím podporu a důvěru.
V neposlední řadě poděkování patří místním spolkům
– Mysliveckému sdružení Doubrava Zahnašovice, z.s.,
SK Slavoj, SDH Zahnašovice, Rybářskému spolku,

společnosti Doubrava s. r.o. a nově vzniklému spolku
SPZTKS, který vznikl nedávno, ale jeho aktivity jsme již
měli možnost poznat. Rovněž si velmi vážím spolupráce
a velké podpory starosty obce pana Jury, který se nemalou
mírou podílí na všech našich aktivitách a vždy jsou jeho
dveře nejen pro nás otevřené. Všem jmenovaným děkuji
za jejich čas, zájem, nápady a těším se na další spolupráci
v nadcházejícím roce a zároveň Vám všem přeji hezké
a pohodové prožití svátků vánočních v kruhu Vašich nejbližších a úspěšné vykročení do nového roku 2020.
G. Javorová
předsedkyně kulturního výboru

Drakiáda
V polovině října se na fotbalovém hřišti konala drakiáda. Akce se líbila jak malým, tak i velkým. Počasí nám
nádherně vyšlo, k tomu foukal vítr, takže draci krásně létali.
Poté jsme si opékali špekáčky. K dispozici bylo občerstvení
i pro dospělé, výborný svařák a pivo. S dětmi jsme se pak
přesunuli na OÚ, kde už na ně jako milé překvapení čekalo
pár fotek na nástěnce a samozřejmě tvoření, které si užily.
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Tvořili jsme krásné velké papírové draky a malé dráčky
jako zápichy do květináčů a podzimních dekorací. Všichni
jsme si tuto akci skvěle užili i díky krásnému počasí ale
samozřejmě i díky dobré náladě. Všem zúčastněným moc
děkujeme za podporu a těšíme se na setkání při dalších
společných akcích.
Spolek pro zachování tradic, kultury a sportu (SPZTKS)
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Lampionový průvod
Poslední říjnová neděle patřila dětem, které si chtěly
vytvořit nějakou podzimní, nebo dušičkovou (strašidelnou)
dekoraci, ať už v podobě podzimních sluníček z přírodnin
a listů, netopýrků nebo svícínků. Letos byla krásná i výzdoba,
která navodila tu správnou atmosféru. Nechyběla cukrová
vata a další dobroty. Také se malovalo na obličej. Dospělí si
přišli na své v podobě utopenců nebo svařáčku na zahřátí,
který po lampionovém průvodu přišel vhod. Průvodu se
zúčastnili jak malí, tak velcí a prošli jsme vesnicí, kde jsme
potkali vyřezané dýně, které krásně svítily. Po průvodu čekala na děti sladká odměna a mohly se podívat na pohádku
nebo dál tvořit. Dospělí mohli posedět a hezky popovídat.
Za celý spolek SPZTKS děkujeme, že jste s námi strávili příjemné nedělní odpoledne až do večerních hodin. Děkujeme
všem, co pomáhali s přípravami a obsluhou.
SPZTKS

Nový spolek v obci
Rádi bychom Vám představili nově vzniklý spolek Spolek Pro Zachování Tradic, Kultury a Sportu (SPZTKS)
v obci Zahnašovice.
Spolek vznikl za účelem zachování tradic a jiných aktivit a jejich dalších šíření, aby nejen obyvatelé Zahnašovic
měli možnost se setkávat při různých akcích.
Akce jsou připravovány pro širokou veřejnost a všechny věkové kategorie.
Spolek se zatím skládá z osmi členů a rádi mezi sebou
přivítáme nové tváře. Jsme nakloněni jakýmkoliv nápadům
a připomínkám k fungování spolku.
O všech nadcházejících akcích Vás budeme informovat na našich facebookových stránkách a na obecní
nástěnce.
Těšíme se na Vás členové SPZTKS

Staronová zastávka v naší obci
I tak by se dala popsat naše zastávka u hřbitova, která si v měsíci říjnu prošla renovací fasády, nové střechy
a odpadkového koše. Vše začalo na jedné schůzce našeho spolku SPZTKS (spolek pro zachování tradic, kultury
a sportu) s návrhem jedné členky ,,jestli by se nedalo
s tou zastávkou něco udělat''. Dali jsme hlavy dohromady
a rozhodli se, že místním, a hlavně dětem zastávku zkrášlíme, aby měly rána do školky a školy příjemnější. Počasí
nám celkem přálo, a tak kdo měl ruce a čas přidal ruku
k dílu. Pan starosta koupil barvy, seškraboval se starý nátěr,
natírala podkladová barva a samozřejmě se musel vymyslet
nějaký návrh. Nakonec jsme se rozhodli pro veselé dětské
postavičky s autobusem a stromy, na které si děti mohly
vlastnoručně otisknout svou dlaň. Z nové zastávky máme
velkou radost a doufáme, že se bude líbit jak dětem, tak
všem, kdo cestují, nebo kolemjdoucím.
SPZTKS
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Fotoohlédnutí za rokem 2019

Stavění máJe a pálení čaroděJn¡c
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Kácení máJe
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Den dětí s IZS
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Hodové slavnost¡
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Mysl¡vecký den
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Setkání sen¡orů
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Vánoční Jarmark a rozsvěcení vánočního stromu
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Ohlédnutí za uplynulou fotbalovou sezónou
Konec roku se blíží, a to je čas, kdy se hodnotí celý
uplynulý rok. I my fotbalisté můžeme hodnotit. Napřed
bych se vrátil k podzimní části naší 3. třídy. Není neúspěšný, ale po dobrém začátku jsme věřili v lepší umístění, než
je 12. místo v tabulce. Ta má 14 mužstev, ale taky stačilo
mít o 2 body více a mohlo to být 9. místo. Musíme připomenout, že za celou minulou sezónu, jsme měli o bod víc,
než máme nyní. To je úspěch a ten musím vyzdvihnout.
Taky hra se zlepšila, posily se postupně úspěšně sehráli
s mužstvem. Ať se jedná o zahraniční hráče, tak o ostatní. Opět se potvrdilo, že není jednoduché nastoupit vždy
v nejsilnější sestavě, pracovní povinnosti, zranění nebo
jiné důvody, vedly, že sestava se měnila. Musím vyzdvihnout hráče, že v některých zápasech, kdy si moc nevěřili,
svou bojovností uhráli skvělý výsledek. To se týká hlavně
utkání proti Prusinovicím, které jsme vyhráli, ale i proti
Mrlínku a Rajnochovicím, které jsme prohráli, ale diváci
ocenili nasazení hráčů. Taky se některé zápasy nepovedly,
hlavně nedohraná utkání v Rymicích, utkání bylo ukončeno pro inzultaci hlavního rozhodčího. Bylo to poprvé,
kdy se něco takového stalo a doufám, že i naposledy.
Ještě musím uvést jednu zajímavost, ještě dvě kola před
koncem jsme byli první v tabulce domácích zápasů, to je
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opravdu úspěch, za který musím hráče pochválit. Dělám
to jak člen výboru, tak i z pozice trenéra.
Nyní začíná zimní příprava, bude mít dvě části. Jedna už začala, větší část družstva se přihlásila do sálové
soutěže, kde hrají zápasy v tělocvičně 1. ZŠ v Holešově.
Druhá část, snad pro celé mužstvo, bude probíhat v tělocvičně 3. ZŠ v Holešově, to se bude trénovat. Nyní bych
zhodnotil celý rok. Proběhly změny ve vedení mužstva,
úspěšně zavlažujeme hřiště, méně úspěšně, ale stále
jsme bojovali proti hrabošům a hrací plochu jsme udrželi v přijatelném stavu, získali jsme nové hráče, to vše
jsme úspěšně zvládli. Tady bych chtěl všem poděkovat,
za obětavost a pracovitost, jak hráčům, tak vedení
a i ostatním, kteří pomáhali třeba i při obsluze bufetu.
Nesmím zapomenout na poděkování Obecnímu úřadu,
bez jehož pomoci, bychom jen stěží mohli fungovat. Také
na příští rok připravujeme změny, to
ale bude takové malé překvapení a taková upoutávka,
abyste, vy diváci, přišli na naše zápasy. Všem přeji hodně
štěstí, zdraví a mnoho úspěchů v roce 2020.
Roman Adámek
člen SK Slavoje Zahnašovice
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Společenská rubrika

Plánované akce na rok 2020
1. 2.
22. 2.
29. 2.
21. 3.

NAROZENÍ
Kristýna Miklíková - 5. prosince 2019
ÚMRTÍ
Listopad: Gajová Jiřina

Hasičský ples
Vodění medvěda
Maškarní karneval
Promítání předešlých akcí
- spojené s ochutnávkou slaných
a sladkých dobrot
11. 4.
Pletení pomlázek
25. 4.
Stavění máje + pálení čarodějnic
23. 5.
Střelecké závody
„O pohár MAS na loveckém kole“
30. 5.
Kácení máje
20. 6.
Pohádkové loučení se školou
26. - 27. 6. Memoriál Ladislava Miklíka
v nohejbale
11. 7.
Hodové slavnosti
2. 8.
Hasičské závody o putovní pohár
starosty obce Zahnašovice
15. 8.
Střelecké závody o pohár starosty
obce Zahnašovice
16. 8.
Myslivecký den
3. 10.
Vinobraní
23. 10.
Setkání seniorů
27. 10.
Světluškový průvod
21. 11.
Hon na drobnou zvěř
28. 11.
Vánoční jarmark
+ rozsvícení vánočního stromu
19. 12.
Hon na drobnou zvěř

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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