Zpravodaj
obce Zahnašovice

číslo 1

20. března 2020

Od

1. března 2020 je zahájeno
vybírání poplatků za odvoz
domovního odpadu za rok
2020. Sazba je stanovena dle vyhlášky 1/2019 na 400,- Kč za osobu/rok a je splatná do 30. 4. 2020.
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% stanovené částky, a to 200,- Kč.
Upozorňujeme občany, kteří ještě
nemají zaplacený poplatek za svoz
domovního odpadu za rok 2019, musí
tak učinit nejpozději do 30. 4. 2020,
kdy je splatný poplatek na letošní
rok 2020.
Poplatek za psa činí 50,- Kč/rok
a je splatný do 30. 4. 2020.
Od 1. března 2020 bylo zahájeno
vybírání poplatků za odvádění odpadních vod ve výši 800,- Kč na osobu
+ 200,- Kč za dům. Poplatek za rok
2020 je splatný do 31. 8. 2020.
Upozorňujeme občany, kteří nemají s obcí podepsanou smlouvu na
odvádění odpadních vod do veřejné
kanalizace, že jsou povinni předložit
na výzvu vodoprávního úřadu Holešov nebo České inspekce životního
prostředí doklady od vyvážení jímky
a prokázat tak způsob zneškodňování
odpadních vod ve smyslu §38 odst.

www.zahnasovice.cz

8 zákona o vodách č. 254/2001 Sb.
ve znění následujících novelizací. Povinnost archivovat doklady od vyvážení jímky je po dobu nejméně 2 let.
Vzhledem k současným mimořádným opatřením je do odvolání
pozastaven výběr výše uvedených poplatků na obecním úřadě.
O opětovném zahájení úhrad těchto poplatků budou občané informování místním rozhlasem.

zdarma

Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
a související vyhlášky č. 321/2014 Sb.
s účinností od 1. 1. 2020 je obec povinna zabezpečit uložení upotřebených
jedlých olejů a tuků. Občané naší obce
mají možnost odevzdat použité jedlé oleje a tuky v dobře uzavřených
plastových nádobách na obecním
úřadě v úředních hodinách.
Bucňáková Zdeňka
místostarostka obce
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Z činnosti mateřské školy Ludslavice
Předškoláky zanedlouho čeká zápis do základní školy.
U některých dětí se již ví, že si docházku do mateřské
školy o něco prodlouží, mnohé ale už čekají na vstup
do první třídy, těší se, chystají si aktovku, penál, pastelky…
Každé dítě, které dosáhne šesti let věku před
1. zářím, má povinnost zahájit školní docházku v základní škole. Nástup do povinného vzdělávání se stává
pro dítě velkou událostí a životní změnou. Zejména se
mění hlavní činnosti dítěte. Od herních aktivit přechází
dítě k systematickému plnění školních povinností, které
zasahují i do jeho volného času. Mění se celkový způsob
života dítěte, který se promítá i do přeměn ve způsobu
života celé rodiny.
Je velmi důležité, aby bylo dítě na vstup do školy
dostatečně zralé a připravené. V šesti letech je většina
předškolních dětí schopna zvládnout požadavky školy.
Může se ovšem stát, že u některých dětí v šesti letech
nejsou všechny schopnosti ještě dostatečně a rovnoměrně
rozvinuté a v případě předčasného nástupu do školy pak
mohou nastat zbytečné obtíže v učení a chování. Pokud
je u takto školsky nezralých dětí realizován odklad školní
docházky, který je dále využit ke stimulaci ve vývoji dítěte, většinou během několika měsíců dojde ke zlepšení
a nástup do školy pak může být úspěšný.

Otázky týkající se školní zralosti nejsou objevem současné doby. Touto problematikou se zabýval již Jan Amos
Komenský v Informatoriu školy mateřské v XI. kapitole,
kde doporučuje, aby děti zahájily školní docházku ve věku
šesti let, avšak se zřetelem k individuálním rozdílům mezi
jednotlivými dětmi. Komenský také uvádí zkoušku školní
zralosti: dítě si má vybrat mezi jablkem a mincí, pokud
je školsky zralé, vybere si minci.

Divadelní představení v MŠ

Malý vodohospodář

Nasi předškoláci

Mobilní planetárium
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Návštěva Obecní knihovny v Ludslavicích
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Tzv. příprava na školu je v naší mateřské škole integrována do běžných životních situací, odehrává se jako
samozřejmá součást každodenních činností, probíhá
prakticky ustavičně jako přirozené rozvíjení každého jedince po všech stránkách. Pro děti, které nemají potřebu
spánku, začínají od 13 hodin v mateřské škole odpolední
aktivity zaměřené na rozvoj schopností a dovedností důležitých pro vstup do základní školy. Usilujeme o dosažení
plynulého a přirozeného přechodu dětí do základní školy.
Začátkem měsíce února se uskutečnila v mateřské škole schůzka rodičů předškolních dětí. Rodiče byli
seznámeni s jednotlivými oblastmi školní zralosti a na
konkrétních příkladech jim děti demonstrovaly, co se pod

jednotlivými oblastmi školní zralosti skrývá. Děti plnily
úkoly zaměřené na rozvoj jemné i hrubé motoriky, komunikativních dovedností, sluchového a zrakového vnímání,
matematických představ, prostorové orientace a vnímání
času. Rodiče měli možnost sledovat své dítě v přirozených
podmínkách mateřské školy, všímat si jeho soustředěnosti
i pracovních návyků. Na závěr schůzky probíhaly dle zájmu individuální konzultace rodičů s učitelkami.
Přejeme všem předškolákům, ať se jim u zápisu
do prvního ročníku daří a předvedou, co všechno umí,
znají a dokáží.
Martina Nesrstová,
ředitelka mateřské školy

Čas letí jako voda

Čas letí jako voda. A to i u nás ve škole. Více než
půl školního roku máme za sebou. Za tu dobu jsme se
ve škole vzdělávali, ale také proběhla spousta akcí.
Velmi krásné bylo adventní období. Už v průběhu
listopadu žáci a paní učitelky připravovali výrobky na
vánoční jarmark. Na koci listopadu se podíleli programem na rozsvěcování vánočního stromu v Ludslavicích.
Ve školní družině napekli perníčky, vánoční cukroví, krásně vánočně vyzdobili školu. Přišel za dětmi i Mikuláš
s čertem a andělem. Navštívili jsme krásný program
Vánoce na Hané. Vzdělávací program pro nás připravilo
Muzeum Kroměřížska v souboru lidových staveb v Rymicích. Po celý prosinec se žáci připravovali na posezení
u stromečku, s programem pro rodiče vystoupili v Kulturním domě v Kurovicích.
Poslední den před Vánocemi se žáci dočkali dárků
v podobě her a stavebnic. Dárků se dočkaly i naše paní
kuchařky. Bylo obnoveno některé zařízení ve školní kuchyni z prostředků Obce Ludslavice za velké pomoci obcí
Kurovice a Zahnašovice. Moc děkujeme.
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V lednu jsme pokračovali na projektu Společně
za vzděláním. Žáci pracovali v deskových hrách, čtenářském klubu, v projektových dnech, ve výuce s informační
technologií. Krásný projektový den jsme připravili s paní
Mgr. Hanou Pátkovou, ředitelkou ZŠ a MŠ Rymice. Bylo
to velmi poutavé vyprávění o Africe, konkrétně o Tanzanii,
kterou paní ředitelka navštívila. Promítla spoustu fotografií,
přinesla na ukázku také suvenýry, které si přivezla.
V únoru už to byl karneval. Žáci si letos připravili
krásné masky. Bylo velmi těžké hodnotit a vybrat ty nejlepší. Žáci se přestavovali, tančili, soutěžili. Všichni byli
odměněni věcnou cenou nebo sladkostí.
Zahájili jsme plavecký výcvik, kterého se účastní
všichni žáci školy. Čekají nás ještě další akce, dopravní
hřiště, školní výlet, literární soutěž, atletická olympiáda,
myslivecká olympiáda, soutěž v jazyce anglickém, sportovní den, cyklistické závody a další akce.
Čas letí jako voda. Než se otočíme, bude konec
školního roku.
M. Pecháčková, ředitelka školy
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Poslední únorová sobota 29. 2. patřila dětem a rodičům a všem, kteří chtěli prožít pohodové odpoledne.
Karneval se konal na obecním úřadu, kde jsme mohli
potkat krásné karnevalové masky jako třeba kominíčka, včelku, červenou karkulku, kočičky, indiánky, lišku,
myslivečka, Minnie, vílu Zvonilku, princezny a spoustu
dalších krásných masek. Nejen děti, ale i my dospělí jsme
se k dětem také přidali a stali se z nás indiánky, Sněhurka,
klaun, velké mimino, princezna a leopardice, která i celé
odpoledne skvěle odmoderovala. Na děti také čekalo
spoustu soutěží, které si jistě užili i rodiče. Soutěžilo se
v přetahování lanem mezi dětmi a dospělými, tancovalo
se s balónky, jezdilo na penyboardu, prolézalo tunelem,
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házeli se koule z papíru. Náš DJ nám k tomu hrál plno
krásných písniček. Mohli jsme si zatančit káčátka, nechyběla mašinka, malé indiánky nám předvedli tanec
a ostatní se mohli přidat. V bufetu byl klaun, který obsluhoval
s úsměvem na rtech. Poté už přišel čas na tombolu
a jsme moc rádi, že si všechny děti odnesly domů nějaké
ceny. Dobrá nálada panovala po celé odpoledne, těší nás
hojná účast jak místních, tak přespolních. Děkujeme všem,
co nám věnovali ceny pro děti do tomboly, také těm,
co nám pomáhali jak s přípravami, tak za barem nebo po
akci vrátit sál do původního stavu. Za rok se opět budeme
těšit na hojnou účast všech dětí a dospělých.
SPZTKS
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Tříkrálová sbírka

Tradiční chození s májkou
Ač Zahnašovice nepatří k početným obcím, snaží
se zachovat spoustu tradic. Jednou z tradic je chození
místních dívek s májíčkem. Letošní „Májíček“ vychází na
29. března. S májíčkem chodí místní děvčata školního
a předškolního věku, v ruce drží nazdobenou májku
a u každého domu zazpívají starou, ale všem dobře známou píseň ,,Stála panenka Maria“, Za svou návštěvu jsou
v každé domácnosti odměněny sladkostmi. Májky si vlastnoručně vytvářejí ve spolupráci s maminkami. Tradice probíhá
vždy na smrtnou neděli, kdy se loučí se zimou a vítá se jaro.
Veronika Spáčilová (SPZTKS)

V letošní Tříkrálové sbírce se v naší obci vybralo
celkem 21 480,- Kč. Velké poděkování organizátorům
a všem, kteří přispěli finanční částkou.

Výlet na Hostýn
Náš spolek SPZTKS ani v novém
roce nezahálí. Už 3. 1. 2020 jsme
uspořádali výlet pro občany na svatý
Hostýn. Počasí bylo od rána jako vymalované od Mrazíka a dobrá nálada
hlavně u dětí byla ta nejlepší odměna
pro nás zúčastněné. Na poutní místo
jsme se vydali ráno vlakem z Holešova do Bystřice pod Hostýnem a dále
autobusem na Hostýn. Jako první
jsme společně navštívili baziliku Nanebevzetí Panny Marie a obešli křížovou cestu. Poté nás čekala malá svačinka, kterou jsme měli připravenou
z domu. Dále jsme prošli a nakoupili
si drobnosti u stánků. Než jsme vyrazili na dlouhou cestu, tak jsme se
zašli občerstvit do restaurace, kde
nám připravili zelňačku, svíčkovou,
horké maliny a jiné dobroty. Odpočinutí a pořádně najezení jsme se
pěšky vydali směr Rusava. S malými
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i těmi většími dětmi jsme si to opravdu
užili a známka únavy na nich nebyla
vůbec znát. Na Rusavě jsme se ještě stavili na sjezdovce za sněhem,
kde se hlavně ti nejmenší pořádně
vyřádili. Všechno nám krásně vyšlo
a v 15.00 jsme odjeli autobusem zpět

do Holešova. Za odměnu jsme ještě
děti pozvali na pizzu, kde jsme si po
náročném, ale pěkném dni plném
zážitků popovídali a prokonzultovali
další akce pořádané našim spolkem,
kde Vás opět rádi uvidíme.
SPZTKS
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Hodnocení uplynulého roku v mysliveckém sdružení
Členové mysliveckého sdružení, jejich manželky
a přítelkyně, dlouholetí přátelé myslivosti, zástupci obce
a obecních spolků a ostatní pozvaní hosté se sešli v sobotu 7. března, aby se dozvěděli o práci a činnosti spolku
v uplynulém období.
Práce sdružení se řídila podle předem schváleného
plánu činnosti na rok 2019, který se členům podařilo ve
všech základních bodech splnit. V hlavní oblasti chovu
a péči o zvěř jsme se věnovali v období strádání pravidelnému přikrmování volně žijící, zejména srnčí zvěře.
Zabezpečili jsme pro ně kvalitní krmivo společně se solí
a minerály a ve vhodnou dobu jsme ho včas instalovali
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
tento pro ně nestandardní druh potravy zvykla. Doplnění
krmných zařízení jsme udělali ještě jednou letos v lednu.

prasat v těsné blízkosti zařízení nebyl zaznamenán vstup
do klece. Věříme, že v nadcházející sezóně budeme více
efektivní ve využití tohoto zařízení.
Naše myslivecké sdružení je vlastníkem pozemků
o rozloze 0,9 ha na východním okraji katastru obce Zahnašovice. Účelem našeho mysliveckého políčka je vložit
do obhospodařované krajiny stálou zelenou plochu, což
se nám dlouhodobě daří a případně na části pozemku vypěstovat plodiny pro celoroční přikrmování zvěře.
To se nám moc nedaří, ale určitě se budeme snažit tento
potenciál pro zvěř a myslivost v budoucnu lépe využít.
Dále jsme z 1/5 spoluvlastníkem pozemku o výměře
16860 m2 v katastrálním území Míškovice a jsme taktéž
jako spolek členy Mysliveckého líhňařského sdružení se
sídlem v Miškovicích, který na těchto pozemcích provádí
svou činnost. Pravidelně se účastníme brigád a také
schůzí tohoto sdružení.

Myslivecké sdružení vlastní několik voliér, které jsou
již mnoho let využívána pro polodivoký chov bažantů.
Tato pernatá zvěř nám slouží nejen k lovu při podzimních
honech, ale i k následnému zlepšení populace bažanta
obecného v naší honitbě. Samozřejmě mnohaměsíční
starost o toto hejno je složitá a někdy i náročná činnost.
Cílem sdružení je mít hejno v co nejlepší zdravotní kondici
a co nejmenší úhyn v průběhu chovu. To se nám v celku
daří a loňský rok byl jeden z těch více úspěšných.
Již druhým rokem jsme provozovali vlastnoručně vyrobené odchytové zařízení pro divoká prasata. Bohužel
i tuto sezónu se nám nepodařilo odchytnout žádnou černou zvěř. Zařízení vyžaduje stálý monitoring, a proto bylo
naším sdružením zakoupeno elektronické signalizační
zařízení, které v pravidelných intervalech upozorňuje na
funkčnost zařízení, případně informuje o jeho okamžité
aktivaci. Lokalita umístění nemohla být zvolena lépe,
neboť se nacházela ve středu velkého kukuřičného lánu
a v oblasti, kde se černá zvěř pravidelně vyskytuje.
I přes nepochybné pobytové znaky a přítomnost divokých

V loňském roce jsme organizovali celkem tři pravidelné střelecké soutěže. Bohužel počet účastníků na obou
hlavních disciplínách nebyl podle našich představ a tuto
skutečnost se budeme snažit zlepšovat v dalším období.
Areál střelnice je v pořádku a je pravidelně udržován.
Na podzim pořádáme společné hony na drobnou
zvěř. První se uskutečnil 23. listopadu a probíhal v jižní
části honitby. Druhý, z našeho pohledu hlavní hon, se
uskutečnil 14. prosince. Jako každoročně se těší vysoké
účasti pozvaných myslivců a velké skupině honců. 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.
Nesmím zapomenout na prezentaci 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 svatohubertské mše v Holešově
a s tím spojené široké propagaci myslivosti v našem regionu.
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V naší honitbě, zejména v okolí bývalého letiště,
se dlouhodobě vyskytuje populace koroptve polní. Tato zvěř
byla před několika desetiletími ještě běžnou součástí naší
přírody, bohužel v současnosti je její výskyt opravdovou
vzácností. Naše myslivecké sdružení si tuto skutečnost
velmi dobře uvědomuje a právě proto v loňském roce odsouhlasilo nemalou investici do nákupu 15 párů koroptví pro
ozdravení krve. Po krátké adaptaci ve vypouštěcí voliéře byly
vypuštěny do volné přírody. Dle pozorování se nám záměr
povedl a koroptve se adaptovali do této divoké populace.
Myslivecké sdružení Doubrava Zahnašovice má
k dnešnímu dni 17 členů a tři budoucí adepty, kteří se
aktivně zapojují do naší činnosti. Tito adepti se letos
v lednu zúčastnili mysliveckého kurzu pro zájemce o získání 1. loveckého lístku. Nyní je čeká povinná roční praxe
v mysliveckém spolku a věřím, že za rok budou všichni
úspěšní při složení závěrečných zkoušek.
Během uplynulého roku jsme se sešli celkem
na 10 členských schůzích. Musím konstatovat, že účast
na schůzích se výrazně zlepšila, což pomohlo ke snadnější organizaci plánovaných akcí, informovanosti členské
základny o aktuálních mysliveckých záležitostech a snadnějšímu rozhodování o důležitých bodech týkajících se
fungování spolku. Celkem jsme odpracovali na brigádách
750 hodin, což odpovídá v průměru 45 hodin na jednoho
člena. Samozřejmě nám k tomu velkou měrou dopomohli
i noví adepti myslivosti a za to jim děkuji.
Velká poděkování patří našim příznivcům, bez nichž by
naše činnost nebyla tak úspěšná. V první řadě je to poděkování Obecnímu úřadu Zahnašovice vedenému starostou
panem Jurou a samozřejmě i všem ostatním zastupitelům.
Jejich snaha o podporu spolků v naší obci je příkladná. Poděkování patří honebnímu společenstvu sdružující vlastníky
pozemků a současně i zemědělské společnosti Doubrava,

která obhospodařuje velkou část pozemků této honitby.
Upřímně si vážíme oboustranných dobrých vztahů a jejich
přínosu pro naše sdružení. Dík patří také zástupcům WM
pily. Dřeva na stavbu mysliveckých zařízení není nikdy dost
a opravdu si jejich darů vážíme. Nesmíme zapomenout
na poděkování za dobrou spolupráci mezi zdejšími spolky
a naším sdružením. Děkujeme sportovcům za vzájemnou
toleranci při užívání jejich areálu a zapůjčování šaten
k pořádání našich akcí. Děkujeme rybářům za půjčování
chaty na naše lovecké akce, děkujeme hasičům, že nám
v případě potřeby pomohou s dovážkou vody k voliérám.
Nabízíme spolupráci nově vzniklému Spolku pro zachování
tradic, kultury a sportu. Děkujeme také příznivcům z řad
honců, kteří se pravidelně účastní našich honů a tím nám
pomáhají k co největšímu výřadu ulovené zvěře.
Poslední dobou máme možnost v médiích vnímat čím
dál více témat, které přímo souvisejí s výkonem práva
myslivosti. Jedná se zejména o ochranu drobné zvěře
v přírodě, udržitelnost vody v krajině, boj s kůrovcovou kalamitou a s tím související nevyhovující vysoký stav spárkaté
zvěře, africký mor prasat, opatření k nešíření nepůvodních
druhů a mnoho dalších. Na podnět Evropského parlamentu nebo přímo na zákonodárné úrovni naší republiky
vznikají nové a nové vládní novely zákonů, které podtrhují
významnou roli myslivosti, jako organizované součásti
ochrany naší přírody. A našim členům přeji, aby měli stále
na paměti tato krásná slova: „K službě myslivecké takto
přijat, nechť v paměti má um svůj myslivecký dále rozvíjeti,
svědomí své slovem, skutkem, činem zlým či prachem
a olovem nezatížiti, zákon, všechny regule, item naše dobré české tradice, zvyky a obyčeje myslivecké zachovávati,
by našemu staroslavnému cechu s. Huberta vždy jen ku
prospěchu byl. Chraň a braň čest svou mysliveckou.“
Vlastimil Bucňák, předseda spolku

Myslivecká vycházka
V sobotu 28. 12. pořádali myslivci povánoční vycházku.
Členové našeho spolku i s dětmi a ostatními občany přišli
tuto akci podpořit. Tato akce přišla po vánočních svátcích
vhod a byli jsme rádi, že jsme se mohli projít a provětrat.
Sraz byl v devět ráno u obecního úřadu, kde nás všechny přivítal předseda a místopředseda myslivců. Všichni
společně jsme se vydali ke sv. Antoníčku, kde přišly první
úlovky, bažant a liška. Potom jsme se všichni přesunuli
k rybníku, kde se naháněli další bažanti. Malé občerstvení
nás pak čekalo na kopci u Chytilů. Poté jsme se všichni
společně, promrzlí a vyvětraní přesunuli na obecní úřad do
tepla, kde nás od myslivců čekalo pohoštění - domácí klobásky a koláčky. Také si připravili tombolu, u které jsme se
dobře bavili. Ceny byly opravdu pěkné a kdo měl štěstí, tak
mohl vyhrát něco z úlovků našich myslivců nebo lahvinku
vína, kalendáře, tablety do myčky atd... Perfektní nálada
panovala až do večerních hodin a jsme moc rádi, že jsme
akci našich kamarádů mohli podpořit.
SPZTKS
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Zpráva o činnosti zásahové jednotky hasičů obce Zahnašovice pro rok 2019
Naše zásahová jednotka má k 1. 1. 2020 celkem
16 členů, z nichž je 15 mužů a jedna žena,
Jednotka má 7 velitelů družstev a 10 strojníků. Rovnou
12 členů je nositelem dýchací techniky a 4 členové vlastní
osvědčení pro práci s motorovou pilou v jednotce SDH.
V roce 2019 měla zásahová jednotka 13 činností.
Hned první den roku zasahovala jednotka u velkého
úniku oleje mezi obcemi Rymice a Stará Ves.
V březnu se jednalo o obrovský požár lesa mezi Rajnochovicemi a Podolím na Vsetínsku.
Dále se jednalo o cvičení při úniku čpavku ve společnosti Nestlé.
V roce 2019 se nevyhnuly zásahy ani naší obci. Naštěstí se jednalo o menší zásahy v podobě požáru stromu
na fotbalovém hřišti, likvidaci bodavého hmyzu, asistenci
u dopravní nehody a odklízení popadaných větví a stromů.
Hned dvakrát zasahovala jednotka v obci Ludslavice,
kde pomáhala s likvidací následků po přívalových deštích
a v měsíci září u stejného typu události také v Hulíně.
Jednotka také pomáhala zajišťovat dozor při Barum
Rally a u ohňostrojů.
Jednotka se v roce 2019 účastnila také velkého množství brigád. Jednalo se např. o rekonstrukci garáží zbrojnice
a nové elektroinstalace, čištění přečerpávací stanice, podílela se na pořádání při kulturních akcích, vyčistila protipovod-

ňový val kolem obce a spousty dalších prací. Naši členové
jsou stále ve větším počtu také dárci krve, za což jim patří
obrovské poděkování.
Za největší úspěch roku 2019 však považujeme opravu
naší střechy na požární zbrojnici a také zisk dotace pro rok 2020
na nákup 5 ks zásahových kompletů a 4 ks kompozitních lahví
a to díky dotaci ZLK a spolufinancování obce Zahnašovice.
Dále se díky obci Zahnašovice podařilo doplnit vše potřebné
pro zásahy typu technických pomocí, kterých je neustále více.
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

Sportovní sezona 2019 SDH Zahnašovice-muži a ženy
Rok 2019 byl pro nás opět obrovskou výzvou. V týmech
nedošlo skoro k žádným změnám což značilo velké věci.
A ty se také děly.
Přípravy týmů začaly opět již v zimě na všech možných
místech, površích a za každého počasí. Čím více se blížila
samotná sezona bylo naše očekávání větší a větší a dosahované časy nižší a nižší. S první porcí závodů začalo
přibývat pohárů a jen málokdy se stalo, že by týmy nestály
na stupních vítězů.

Pro příští sezónu se náš tým hodně obmění. Letošní
sezónu náš počet činil 12 členek. Na další sezónu nás bude
10. Pro nadcházející sezónu máme ambice účastnit se závodů, které patří do seriálu soutěží Extraligy ČR v PÚ. I když
jsme tým obměnily, věříme, že jsme učinily správné kroky
k tomu, abychom dosahovali minimálně stejných úspěchů.
Jsme odhodlány připravit se a účastnit v nadcházející
závodní sezóně, tedy sezóně 2020 domácí Podhostýnské
hasičské ligy a také změřit síly s Extraligovou konkurencí.

Ženský sportovního tým 2019
V sezóně 2019 jsme se zúčastnily celkem tří lig. A to
Přerovské hasičské ligy, Podhostýnské hasičské ligy a Velké
ceny OSH Přerov. Všechny tři ligy jsme ovládly a můžeme
se tak pyšnit hattrickem mistryň.
Odjely jsme celkem 48 závodů. Z toho jsme si odvezly
1. místo 23x, 2. místo 9x, 3. místo 7x. Dvakrát jsme svůj pokus nedokončily. Ovšem nejvíce nás těší 1. místo z Extraligy
v Plumlově, kde jsme zapsaly čas 16,74 (16,72). Pak také 3.
místo z Extraligy v Olšovci, kde náš čas byl 16,89 (16,52).
Letošní sezónu se stalo i něco neskutečného. Nutno
podotknout, že jsme měly víc štěstí něž rozumu, kdy jsme
zaběhly tady u nás v Zahnašovicích i po rozpojeném rozdělovači neuvěřitelný čas 15,99 (15,96). Tímhle jsme i do
posledního kola PHL v Libosvárech držely rekord téhle ligy.

Mužský sportovní tým 2019
V roce 2019 jsme se rozhodli bodovat rovnou ve 3 ligách
a to PHL, VC OSH Přerov a Přerovské lize.
Co se týká samotných výsledků jednotlivých lig dopadli
kluci následovně. V PHL jsme bohužel po smolném začátku
obsadili až 4.místo. V obrovské konkurenci týmů ze všech okresů a také týmů z extraligy jsme se sice stali nejlepším týmem
z okresu Kroměříž, ale naše ambice byly mnohem vyšší. Před
námi skončili zástupci okresu Přerov a Nového Jičína. Co se
nám nepovedlo na naší lize se nám však povedlo na dalších
dvou ligách. Potřetí v řadě jsme se stali vítězi Přerovské ligy
a tak tato liga za celou svoji existenci dodnes nepoznala jiného vítěze. Konečně jsme se také stali vícemistry na VC OSH
Přerov a vlastně tak trochu odčinili smůlu z PHL, jelikož se na
stupních vítězů točili stále stejné týmy jen v opačném pořadí.
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Na závěr Vám můžeme za oba týmy prozradit, že zimní
příprava v letošním roce je opět v plném proudu a je plná
novinek a také nových členů, a že jsme se do ní mi i nováčci
v našich barvách opřeli ještě více něž kdy předtím.
Dali jsme si pro rok 2020 totiž ten největší cíl a tím je
odjetí kompletní Extraligy ČR v požární sportu, konané
po cele ČR, kde budeme reprezentovat nejen naše SDH,
ale vlastně celý Zlínský kraj a kde se utkáme s těmi opravdu
nejlepšími.
Velké poděkování patří všem, kteří jakkoliv pomohli
s chodem našich družstev. Hlavní poděkování patří opět

naší obci Zahnašovice, dále společnosti Doubrava s.r.o.
zastoupené panem ing. Lužou, která se i letos postarala
o pohonné hmoty pro cestování našich týmů a o celou
sadu sportovních hadic pro jeden z týmů. Autodopravě
Malošík, společnostem Elektromont Hulín, Koltico s.r.o.,
Martinovi Brázdilovi, který nám jako soukromá osoba věnoval již tradičně nemalou částku a každému, kdo nám jen
trochu pomohl. Chceme poděkovat také našim fotbalistům,
že nám propůjčují své hřiště a že se starají o to, aby byl
trávník připraven nejen pro ně, ale i pro naše treninky.
Děkujeme

Nová fotbalová sezóna začíná…
Letošní zima jako by nebyla. Zato zimní příprava našeho
mužstva byla hodně jiná než minulá léta. Nejenže přibylo
trénování v hale, ale hlavně se hráči přihlásili do sálové
kopané. Zápasy se hrály v hale při 1. ZŠ v Holešově, kde
proběhly i tréninky. První zápasy, to bylo jen seznamování
se „sálovkou“, ale v dalších zápasech bylo vidět zlepšení.
Hlavně úplně jiný styl kopané dal klukům zabrat. Přesto si
myslíme, že jim to přinese zlepšení hry i na velkém hřišti.
Zde bych chtěl poděkovat hráčům za přístup a také Jiřímu
Matulovi, který při zápasech dělal trenéra. Už pravidelně
jsme druhou část přípravy měli v tělocvičně 3. ZŠ v Holešově. Nejen na jarní zápasy se mohou diváci těšit, ale i na
nové soupravy dresů, na které sponzorským darem přispěla
společnost Doubrava s.r.o. prostřednictvím pana Josefa Luži
a také WM Pila Martinice zastoupená Břetislavem Javorou.

Za tuto finanční pomoc moc děkujeme. V nových dresech
a po kvalitní přípravě očekáváme zlepšených výkonů a hry
celého mužstva.
První zápas hrajeme 22. 3. na domácím hřišti proti
Míškovicím. Jménem Slavoje zvu diváky na naše zápasy,
aby přišli povzbudit tým a potěšit se amatérským fotbalem.
Všem přeji hezký sportovní zážitek.
Roman Adámek, člen v.v. SK Slavoj Zahnašovice

Poděkování
Členové a fanoušci SK Slavoj Zahnašovice tímto děkují
panu Romanu Adámkovi za jeho velké obětování času
a úsilí pro správné fungování fotbalového klubu.

Rozlosování fotbalové sezony jaro 2020
Okresní soutěž III. třída skupina A
SK Slavoj Zahnašovice
kolo

den

datum

čas

15.

Ne

22. 3. 2020

15:00

Zahnašovice - Míškovice

16.

Ne

29. 3. 2020

15:00

Žeranovice - Zahnašovice

17.

Ne

5. 4. 2020

15:30

Zahnašovice - Mrlínek

18.

Ne

12. 4. 2020

15:30

Chvalčov - Zahnašovice

19.

So

18. 4. 2020

16:00

Loukov - Zahnašovice

20.

Ne

26. 3. 2020

16:00

Ludslavice - Zahnašovice

21.

Ne

3. 5. 2020

16:30

Hlinsko p. H. - Zahnašovice

22.

Ne

10. 5. 2020

16:30

Zahnašovice - Rymice

23.

Ne

17. 5. 2020

16:30

Rajnochovice - Zahnašovice

24.

Ne

24. 5. 2020

17:00

Zahnašovice - Roštění

25.

Ne

31. 5. 2020

15:00

Prusinovice - Zahnašovice

26.

Ne

7. 6. 2020

17:00

Zahnašovice - Martinice

14.

So

13. 6. 2020

17:00

Rusava - Zahnašovice
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Společenská rubrika
Životní jubilea
Leden: Koblihová Ludmila – 65 let
Únor:

Navrátil Zdeněk – 60 let

Březen: Miklíková Františka – 81 let
Gaja Josef – 87 let
Duben:

Knichal Zdeněk – 60 let
Mičola Zdeněk – 87 let
Macůrek Jiří – 65 let
Foukalová Vlasta – 75 let
Molek Stanislav – 75 let
Mičola Antonín – 93 let
Molková Marie – 82 let
Michálková Božena – 80 let

Květen:

Vaculík Jan – 65 let
Mičolová Marie – 82 let
Dvořák Jan – 65 let
Mičolová Božena – 84 let
Vaňharová Božena – 90 let
Vybíralová Zdenka – 81 let

Červen: Pospíšilová Drahomíra – 65 let
Zakopal Josef – 65 let

Z důvodu aktuální epidemiologické situace
a mimořádných opatření jsou do odvolání zrušeny veškeré kulturní a sportovní akce v obci.
Osobní gratulace a návštěvy u jubilantů
jsou do odvolání také zrušeny. Po uklidnění
současné situace a zrušení mimořádných opatření budou všem výše uvedeným jubilantům
dodatečně předány dárkové balíčky.
Jubilantům přejeme všechno nejlepší
a hlavně pevné zdraví.
Děkujeme za pochopení
Kulturní výbor Zahnašovice

Zpívání koled
Čtvrtou adventní neděli jsme se všichni společně sešli
u betléma. Zúčastnilo se nás opravdu hodně, za což jsme
moc rádi. Po uvítání jsme si rozdali zpěvníky s koledami
a zazpívali si nesem vám noviny, narodil se Kristus Pán,
půjdem spolu do betléma, pásli ovce valaši… Nechyběl
teplý čaj, vánoční likér i něco ostřejšího, cukroví, domácí
chléb i špekáčky na ohni. Tato vánoční akce byla první
a tak děkujeme všem, kteří přišli s námi nasát vánoční
atmosféru, kterou vykouzlila krásná výzdoba, koledy
a prskavky.
SPZTKS

Sdělení
Vážení spoluobčané, s ohledem na vládní nařízení
Vám skupina dobrovolníků z řad občanů zajistila ochranné roušky domácí výroby ze 100% bavlny, které se dají
používat opakovaně - po sterilizaci.
Tyto roušky Vám budou postupně rozneseny dle
čísla popisného a nahlášeného počtu obyvatel, včetně
malých dětí, a to i návodem na použití a jejich sterilizaci
pro opakované použití.
Současně Vás tito dobrovolníci žádají, pokud máte
doma 100% bavlnu a nitě k šití do šicího stroje aby, jste
je přinesli na OÚ, popřípadě budou rádi i za dobrovolný
finanční příspěvek na nákup materiálu. Přebytek materiálu
a roušek potom půjde na pomoc onkologii do Kroměřížské
nemocnice nebo jiným potřebným.
Po obdržení roušky sterilizujte dle přiloženého návodu!

Evidenční č. MK ČR E 23919. Vydavatel: Obec Zahnašovice, Zahnašovice 43, 769 01 Holešov, IČO: 00287890.
Za věcnou správnost článků odpovídají autoři. Děkuji Vám všem, kteří jste přispěli svými články. Příspěvky
do příštího čísla, prosím, posílejte do 20. června 2020 na e-mail: zdenka.bucnakova@seznam.cz. Objednání sálu
OÚ na rodinné oslavy a společenské akce lze u paní Malošíkové, tel. 731 461 930. Poplatek činí 1 500,- Kč.
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