Zpravodaj
obce Zahnašovice

číslo 2

1. července 2020

• Bylo obnoveno vybírání poplatků za
odvoz domovního odpadu na rok
2020. Sazba je stanovena dle vyhlášky č. 1/2019 na 400,- Kč za osobu/
rok. Od poplatků jsou osvobozeny
děti do tří let věku 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.
• Poplatek za psa činí 50,- Kč/rok
• Poplatek za odvádění odpadních
vod ve výši 800,- Kč za osobu/rok +
200,- Kč za dům.
Všechny uvedené poplatky je nutné uhradit do 31. 8. 2020.
• Použité jedlé oleje a tuky je možné
odevzdávat v dobře uzavřených plastových nádobách na obecním úřadě
v úředních hodinách.

www.zahnasovice.cz

•  účetní uzávěrku hospodaření obce
ke dni 31. 12. 2019
• nový řád veřejného pohřebiště, který
bude vyvěšen na webových stránkách obce a na místním hřbitově
• smlouvu o nájmu hrobového místa,
nájem hrobového místa bude činit
10,- Kč za m2/rok a bude sjednán
na 10 let

zdarma

• návrh na předání do užívání objekt bývalé moštárny na p.č.st. 186 k.ú. Zahnašovice mysliveckému a rybářskému spolku
• příspěvek na dopravu pro Diakonii Broumov ve výši 500,- Kč (sběr
ošacení v obci proběhne ve dnech
7. - 9. 7. 2020)
Bucňáková Zdeňka
místostarostka obce

Zastupitelstvo obce na 7. veřejném
zasedání konaném dne 25. 6. 2020
schválilo:
•  zprávu o výsledku přezkoumání hodspodaření obce Zahnašovice za rok 2019

9.00 hodin – budíček
11.00 hodin – slavnostní mše svatá
Od 13.30 hodin – zábavný program na návsi (kolotoče, stánky, střelnice)
- k poslechu i tanci hraje dechová hudba „Zdounečanka“
- projížďky bryčkou
SRDEČNĚ ZVE KULTURNÍ VÝBOR OBCE ZAHNAŠOVICE

Z KRONIKY OBCE ZAHNAŠOVICE
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Z činnosti mateřské školy Ludslavice
Provoz mateřské školy byl po dohodě se zřizovatelem
znovu zahájen 18. května za zpřísněných provozních podmínek a epidemiologických opatření. Veškeré vzdělávání
probíhalo v neměnných skupinách a se stálým pedagogickým personálem. Obě třídy byly v provozu od 6:15 do
16:15 hodin. Děti jednotlivých tříd se během dne nepotkávaly. Pro pobyt venku jsme využívali zejména prostory
školní zahrady mateřské školy. Velký důraz byl kladen
na osobní hygienu dětí, důkladné čištění všech místností
a desinfekci povrchů a předmětů, které využíval větší počet osob. Pro bezpečné osušení rukou všichni používali
jednorázové papírové ručníky. Před vstupem do budovy
mateřské školy bylo třeba vydezinfikovat si ruce a po příchodu dětí do třídy důkladné omytí rukou vodou a mýdlem.
Děti a pedagogičtí pracovníci nemuseli nosit v prostorách
školy roušky, což neplatilo pro doprovázející osoby dětí.
Dezinfekce chemickými prostředky byla doplňována
dezinfekcí prostřednictvím ultrafialového záření s využitím
germicidní lampy, která rychle a bezpečně likviduje viry,
bakterie a plísně ve vzduchu bez použití již zmíněných
chemikálií. Germicidní lampu zapůjčil mateřské škole Klub
maminek, za což děkujeme a jejich ochoty a spolupráce
si velmi vážíme. Děkujeme také rodičům za respektování
a dodržování zpřísněných epidemiologických opatření.
Do konce školního roku byly zrušeny všechny nadstandardní aktivity (hra na zobcovou flétnu, výuka angličtiny, taneční hry) s výjimkou logopedie, a to z toho důvodu,
aby nedocházelo ke spojování dětí a učitelek jednotlivých
tříd. Zrušen byl také předplavecký výcvik a lekce keramiky.
Závěrečné měsíce školního roku bývají tradičně naplněny množstvím zajímavých akcí a aktivit, které bohužel
musely být z důvodu výše zmíněných opatření omezeny,
nebo zcela zrušeny. Neuskutečnila se besídka ke Dni
matek, sportování v Lanáčku Otrokovice, školní výlet,
turistické vycházky do obcí Kurovice a Zahnašovice, Myslivecké dopoledne, projektové dny zaměřené na prevenci
sociálně patologických jevů ve spolupráci s Městskou
policií Holešov, Sborem dobrovolných hasičů Zahnašovice

a Zdravotnickou záchrannou službou Ostrava. Přesunuty
na podzimní měsíce musely být tři lekce Malé technické
univerzity.
Přes veškerá úskalí a kladené překážky jsme si příjemně užili oslavu Dne dětí a také se rozloučili s předškolními
dětmi. 1. června se v mateřské škole uskutečnila školková
olympiáda. Děti soutěžily v rozmanitých sportovních disciplínách, fandily, vítězily, ale hlavně se zúčastnily a učily
se sportovat fair play. Loučení s předškoláky proběhlo
16. června v dopoledních hodinách. Děti čekalo překvapení v podobě hledání ukrytého pokladu. Barevné
fáborky dovedly děti do nedalekého lesa. Cestou děti
plnily mnoho úkolů sportovního i naučného zaměření.
Vyposlechly si básničku o lesních zvířatech, zaskákaly si
panáka, závodily v přenášení barevných květin kolíčky na
prádlo i v běhu přes délku fotbalového hřiště, poznávaly
květiny, stromy i keře a hlavně hledaly v lese mapu, která
je dovedla k ukrytému pokladu na školní zahradě mateřské
školy. Nalezený poklad ukrýval dárky pro předškoláky
a slavnostní pohoštění.
Začátkem měsíce května se konal zápis k předškolnímu vzdělávání, který se tentokrát uskutečnil bez
přítomnosti rodičů i dětí. Do mateřské školy bylo přijato
16 nových dětí.
Koncem měsíce června začala kompletní rekonstrukce sociálních zařízení v mateřské škole. Velmi si vážíme
podpory zřizovatele a děkujeme za zlepšení materiálních
podmínek dětí i zaměstnanců mateřské školy.
Děkujeme také obci Zahnašovice za finanční příspěvek, který mateřská škola využije na obnovu a modernizaci
stávajícího vybavení.
V neposlední řadě patří poděkování všem zaměstnancům mateřské školy za jejich zodpovědný přístup
a svědomitou práci. Přejeme všem pohodovou dovolenou
a dětem krásné prázdniny plné sluníčka a dobré nálady.
		
Martina Nesrstová,
ředitelka mateřské školy

Školková olympiáda ve třídě Berušky

Školková olympiáda ve třídě Broučci
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Rozloučení dětí se školkou a školou
Naše děti, ať už ti mladší, tak i starší se loučí s MŠ
Ludslavice a ZŠ Ludslavice. Do první třídy v Ludslavicích
nastoupí Elen Foltýnová, Beáta Malošíková, Roman Malošík a Klára Šiblová. Do šestého ročníku 1. ZŠ Holešov
nastoupí Anna Crháková, Lenka Dostálová, Lucie Molková
a David Spáčil. Se všemi dětmi se rozloučil náš pan starosta v sále obecního úřadu. V jiných letech se rozloučení
konalo vždy přímo ve školce a škole, letos jsme kvůli pan-

demii zvolili tuto variantu, aby to dětem, ale i nám rodičům
nepřišlo líto. Pan starosta předal dětem dárky. Mladší děti
dostaly kufříky s výtvarnými potřebami, které jistě v první
třídě upotřebí. Ti starší dostali poukázku na nákup školních
potřeb. Pan starosta popřál dětem mnoho úspěchů jak
na prvním, tak druhém stupni a také nezapomněl dětem
popřát hezké prázdniny, které jsou před nimi.
Veronika Spáčilová

Šití roušek v naší obci
V měsíci březnu vláda vyhlásila nouzový stav kvůli
nemoci Covid 19 a všichni jsme si museli nasadit roušky.
Kvůli nedostatku roušek v naší obci, jsme se rozhodli ušít
si roušky vlastní, nejen pro nás, ale i naše občany. S ušitím nám pomohli dobrovolníci z Brusného a okolí a také
nezisková organizace ze Zlína, která věnovala materiál,
ze kterého byly roušky ušity pro naši obec. Práce šla všem
dobrovolníkům od ruky. Často se stříhalo, šilo a žehlilo
až do noci. Kdo z občanů chtěl, mohl věnovat finanční
příspěvek na další nákup potřebného materiálu nebo přímo
materiál např. nitě, látky, špendlíky a jiné. Všem občanům
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moc děkujeme za příspěvky a materiál. V obci Zahnašovice
byly roušky dodány i s návodem do schránek.
V rámci solidarity jsme u šití roušek ještě zůstali
a pokračovali i nadále, oslovila nás např. Česká pošta,
onkologie Nový Jičín, JIP Havířov, nemocnice Olomouc
a Ostrava, oddělení LDN Přerov a domov důchodců
v Lukově a Burešově. Musíme také poděkovat místním
hasičům, kteří také neotáleli a svou pomoc nabídli starším
občanům, ať už s nákupem potravin nebo léků.
Spolek SPZTKS přeje všem občanům i v této nelehké
době pevné zdraví.
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Stavění máje v době koronavirové

I přes vládní opatření jsme se 1. 5. 2020 rozhodli
postavit májku v naší obci. Bohužel letos bez pálení
čarodějnic a velké parády, která k tomu již tradičně patří.
Se souhlasem pana starosty a uvolnění volného pohybu
osob už šlo tento nápad opravdu realizovat a vše dokonale
zorganizoval nás pokladník SPZTKS pan Milan Havlíček.
Májka byla opravdu jen symbolická, oproti loňským ročníkům i menší, ale i tak dala mužům při stavění zabrat. Májka
byla dostatečně zabezpečena proti případným zlodějům.
Rok od roku je zabezpečení lepší díky panu Ladikovi
Konečnému a za to mu patří velké díky. Poděkování patří
i ostatním pomocníkům při stavění.
SPZTKS

Kácení máje
V sobotu 30. 5. se v naší obci kácel máj. V první řadě
bych chtěla napsat, že na tuto akci jsme se připravovali
pouhé tři týdny, jelikož nikdo z nás nevěděl, zda se kácení
máje bude moci uskutečnit. Po zrušení vládního opatření
jsme měli opravdu velkou radost, že kácení bude moci
proběhnout. V krátkosti bych zmínila a hlavně moc poděkovala ochotným maminkám za "půjčení" dětí, dále
také kamarádům našeho spolku, že se k nám opět přidali
a secvičili veselé scénky, připravili kulisy, vymysleli název
a jiné. „MÁJOVÁ ŠOU“, tak zněl název letošního kácení,
uváděla nádherná moderátorka paní Draha Malošíková.
Pro diváky byl připraven pestrý program. Tančil se kankán,
naši nejmenší předvedli roztomilý taneček pod názvem
berušky, za své vystoupení si zasloužili velký potlesk.
Cvičenci a cvičenkyně nám ukázali spartakiádu na známou píseň od Michala Davida "Poupata". Starší děti z 3.,
4. a 5. ročníků, které navštěvují ZŠ Ludslavice a ZŠ Malenovice nám sehrály scénku Polednice. Ve scénce Járy
Cimrmana účinkoval i náš pan starosta. Úsměvné byly
scénky „Včera dnes a zítra“, „Klíšte“ a „Inzerát“, ve které
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bravurně vystoupili manželé Chytilovi a sklidili velký potlesk. Závěrečnou písní "Jdeme do finále" jsme se s Vámi
ještě všichni rozloučili a v zákulisí z nás konečně spadla
tréma. Pak už se pokácela májka, která byla již tradičně
první cenou v tombole. Počasí nás letos trošku potrápilo,
a proto jsme se všichni přesunuli do sálu obecního úředu,
kde už byla připravena opravdu velmi bohatá tombola
a také skvělá kapela MEGALIKA, která to pořádně rozjela.
Kdo vydržel až do nočních hodin, ten si to s námi jistě užil.
O bufet se postaral kulturní výbor, který měl plné ruce
práce, jak s udírnou, tak za barem a patří jim velké poděkování. V poslední řadě bych za celý náš spolek SPZTKS
chtěla poděkovat všem místním i přespolním občanům
a spolkům a firmám, kteří nám věnovali spoustu krásných
cen do tomboly a paní Uličné, která nám poskytla kostýmy
z půjčovny v Ludslavicich. Také děkujeme, že nás v naší
práci pro obec podporujete a fandíte nám.
TĚŠÍME SE NA VÁS U DALŠÍCH AKCÍ NAŠEHO
SPOLKU.
Veronika Spáčilová (SPZTKS)
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Hasiči si opravili starý sál
Omezení spojené s Covidem-19 zasáhla samozřejmě
i nás a jelikož se většina, pro nás dříve běžné činnosti,
konat nesměla, rozhodli jsme se za dodržení přísných
hygienických podmínek věnovat čas našemu starému
škaredému sálu na požární zbrojnici. Došlo na kompletní
opravy zdí, malování, pokládku podlahy i olištování, výměnu zásuvek, vypínačů, záclon i garnýží, natření starých
oken, radiátorů i zárubní, no zkrátka na vše, co se dalo.

Skoro všechnu práci jsme si dělali sami v rámci úspor, kdy
nám s materiálem pomohla obec, za což moc děkujeme.
Je vidět, že se u nás stále najde pár šikovných jedinců, co
se práce nebojí a obětují svůj čas pro dobro obce. Snad se
nám v budoucnu podaří vyměnit či opravit stávající stoly
a židle, které trošku kazí celkový dojem. Musíme bohužel
počkat, jak se bude dále vyvíjet situace pro obce v ČR.
Petr Miklík

Soutěžní družstvo hasičů
Sporťáci se opět hlásí do boje. Po době nejistoty,
co bude s letošní sezónou jsme snad zase zpět. Jelikož
se okolo rušila jedna liga za druhou a nikdo nevěděl,
jestli nás vůbec v roce 2020 pustí na dráhu, zvolili jsme
po extrémně tvrdých zimních trénincích, tak jako většina
týmů, spíše jarní udržovací tréninky s menší četností
a věnovali čas technice. I přes to málo, co jsme odtrénovali
se nový tým začal rychle seběhávat a i když je před námi
ještě spousta práce, tak nevypadá vůbec zle. I proto jsme
se rozhodli že v roce 2020 snad odjedeme vůbec poprvé
celý seriál Extraligy ČR. Jedná se o největší seriál soutěží
v ČR,  kdy procestujeme celou naši republiku a většinu
krajů. Na startovní listině uvidíte náš tým s číslem 5, hned
po klucích z SDH Hrabůvka. Všechny pokusy a závody
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budou živě přenášeny na www.firetv.cz . Jelikož vše začne
již 4.7. v Plumlově, čeká nás momentálně spousta práce
na doladění našich pokusů. Letošní sezóna je unikátní
i v tom, že je většina soutěží na 3B v širokém okolí zrušená,
tudíž bude závod v Plumlově dost možná našim prvním
na 3B v sezoně 2020. I tak se budeme snažit, co nejvice
bodovat v největší konkurenci týmů z celé ČR. Chceme
tímto moc poděkovat obci Zahnašovice, společnostem
Doubrava s.r.o., Koltico s.r.o., Delika s.r.o., Washina engineering s.r.o. a Elektromont Hulín, Ladislavu Molkovi
a Jaromíru Navrátilovi. Díky těm všem budeme schopni
celý seriál odjet a reprezentovat tak nejen naši obec, okres
Kroměříž, ale také Zlínský kraj.  
Petr Miklík
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Střelecká soutěž na loveckém kole

Vysoká a nízká věž s vrhačkami, sedm střeleckých
stanovišť a hlavně terče, pro zasvěcené nazývané „holuby“, které jsou samozřejmě vyrobeny z ekologického
a rozložitelného materiálu. To jsou základní prvky soutěže
zvané „Lovecké kolo“. Na druhé straně odhodlaný střelec,
který se v umělých podmínkách snaží co nejúspěšněji
„ulovit“ maximální počet „holubových“ terčů, kterých je
celkem 20 v daném kole. Samozřejmostí je sjednocený
lovecký postoj, což znamená, že horní hrana pažby se
musí dotýkat těla ve výšce 25 centimetrů níže od ramene,
ústí hlavní je asi ve výšce očí střelce.  Jedna z nejtěžších
disciplín pro sportovní brokovou střelbu a která je zjednodušeným modelem disciplíny v olympijském skeetu.
Pořádání této střelecké soutěže v letošním květnovém
termínu nám umožnilo doslova na poslední chvíli uvolnění
vládních opatření spojených s pandemií Covid-19. Jelikož
jsme mohli zabezpečit dané podmínky, soutěž jsme v so-
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botu 16. května uskutečnili. Odměnou nám byla rekordní
účast 24 střelců doslova z celé Moravy. Vítěz soutěže
Josef Kuřitka zasáhl celkem 55 terčů z 60 možných a to
je opravdu velmi dobrý a ceněný výkon.
Pokud někoho zajímá sportovní střelba, myslivecké
sdružení plánuje na sobotu 15. srpna další střeleckou
soutěž tříčlenných družstev v „Americkém trapu“. Všichni
jste srdečně zváni, klidně i jako diváci. Následující den
v neděli odpoledne vás všechny opět rádi uvidíme u příležitosti již pravidelného letního dne s myslivostí. Pro děti
budou zajištěny soutěže s mysliveckou tématikou a pro
všechny ostatní bohatý doprovodný program. Občerstvení
a zvěřinové speciality budou zajištěny. Těšíme se na vás.
Vlastimil Bucňák
předseda sdružení
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Rybáři v Zahnašovicích
Rybářský spolek v Zahnašovicích byl založen v srpnu
r. 2012. To už byl znám záměr obce provést revitalizaci
a rozšíření bývalého rybníčku za farmou v lokalitě „ Medřický“. Rybáři se hned zapojili do práce úklidem prostoru
a vyřezáním křovin. Po dobu výstavby rybníka se zástupce
rybářského spolku účastnil všech jednání s dodavatelem
společně se zástupcem obce. Po kolaudaci rybníka obec
předala péči o rybník Rybářskému spolku. Nový rybník
má výměru 3330 m2 včetně litorální zóny určené pro život
chráněných obojživelníků (žáby a čolci). Hloubka rybníka
při plném stavu vody je 40 až 150 cm. Největším problémem je nedostatek vody v letních horkých měsících, kdy
je přítok do rybníka nulový.
Rybí obsádku tvoří hlavně kapři a to jak šupináči tak
lysci. Doplňují je líni a okouni a několik candátů. Jsou tam
také drobné rybky především perlíni a plotice. Štikám se
v rybníku nedaří, teplá voda a málo kyslíku v létě byly
příčinou jejich úhynu. Candáti se zatím drží.
Činnost Rybářského spolku je zaměřena na péči
o rybník a ryby. Pravidelně sečeme břehy a okolí rybníka,
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utěsňujeme požerák a přikrmujeme ryby. Za odměnu pak
chytáme. Většina ryb se vrací zpět do rybníka.
U rybníka jsme postavili chatku, která slouží členům
spolku ale i třeba myslivcům při honech. U chaty jsme
zbudovali ohniště s posezením, kde si zle opéct buřty
a strávit příjemné chvíle. V loňském roce u chaty přibyla
lávka přes Ludslávku, tu využívají hlavně myslivci. Letos
jsme brigádnicky ve spolupráci s Doubravou s.r.o. opravili
skruže drenáží u 2.remízku, tak aby přívalová voda s hlínou
netekla a nezanášela rybník.
Náš rybník je jediná vodní plocha v okolí. Přitahuje
zvěř, ptáky i hmyz v době nedostatku vody. Je to příjemné
místo na procházku či posezení na lavičkách. U rybníka
každý rok pořádáme společně s kulturní komisí nějakou
akci pro děti.
Rybník už je nedílnou součástí obce Zahnašovice.
Jan Dvořák
předseda Rybářského spolku z.s.

Zpravodaj obce Zahnašovice

POHÁDKOVÁ DĚDINA V ZAHNAŠOVICÍCH

Původní termín pohádkové dědiny byl plánovaný
na sobotu 20. 6., ale počasí nám bohužel nepřálo a tak
jsme byli nuceni tuto akci přesunout. V neděli 28. 6. se
to již v dědině pohádkovými postavičkami jen hemžilo.
V bufetu obsluhovali námořníci a dopřát jste si mohli, jak
čepovanou limonádu, tak vychlazené pivo, které v tom
horku, jaké opravdu panovalo, přišlo vhod. Palačinky
nebo točená zmrzka potěšila mlsné jazýčky a na grilu se
opékaly klobásy a hermelín.
Ve svém království přivítala děti princezna, která
všem rozdala pohádkové knížky. Od pohádkových bytostí dostávaly děti do knížek razítka za splněné úkoly.
Na krásně vyzdobených stanovištích na děti i dospělé čekala Ježibába z perníkové chaloupky, Sněhurka s trpaslíky,
Křemílek s Vochomůrkou u kterých se děti pokusily uvařit
čaj, Karkulka s vlkem, který děti proháněl na koloběžce
nebo Maková panenka s Emanuelem, kde děti sbíraly

Zpravodaj obce Zahnašovice

kytičky do košíčku. U šmoulů bylo veselo a u vodníků
zase mokro. Bílá paní měla hradby opravdu jako na hradě
a najít klíč ke komnatě bylo pro některé obzvláště obtížné.
O kousek dál poletovala včelka Mája s Vilíkem a velké
kroupy jste mohli házet u včelích medvídků. Na konci
čekala víla Amálka, aby zkontrolovala všechna razítka
a odměnila děti balíčkem. U ohně si mohli všichni zúčastnění opéct špekáček a poté posedět a třeba si i zazpívat
u kláves, na které zahrála Radka Dočkalová. Pohádková
neděle se vydařila. Těší nás hojná účast všech návštěvníků, ať malých či těch starších. Věříme, že i příští rok
dokáže náš spolek SPZTKS připravit krásný a bohatý
pohádkový program. Spolek moc děkuje panu starostovi
za podporu a také všem, kdo se podíleli a pomáhali, jak
s přípravami, tak u bufetu a na stanovištích (věřte, že horko
bylo opravdu všem) ZA ROK NASHLEDANOU.
SPZTKS
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Plánované akce
12. 7.
2. 8.
		
15. 8.
		
16. 8.
3. 10.
23. 10.
27. 10.
21. 11.
28. 11.
		
19. 12.

Hodové slavnosti
Hasičské závody o putovní pohár
starosty obce Zahnašovice
Střelecké závody o pohár starosty
obce Zahnašovice
Myslivecký den
Vinobraní
Setkání seniorů
Světluškový průvod
Hon na drobnou zvěř
Vánoční jarmark
+ rozsvícení vánočního stromu
Hon na drobnou zvěř

Vítání nového občánka
V neděli 14. května proběhlo v obci první letošní vítání
nového občánka. Při slavnostním obřadu byla panem
starostou uvítána mezi občany Zahnašovic Kristýna
Miklíková, která je již čtvrtým dítětem manželů Ladislava
a Radmily Miklíkových.  
K slavnostní atmosféře přispělo vystoupení místních dětí, které pod vedením Ivany Malošíkové nacvičily
spoustu krásných básniček a písní. Na závěr slavnostního
obřadu byly rodičům předány drobné dárky a květiny.

Společenská rubrika
ŽIVOTNÍ JUBILEA
Červenec: Havlíček Ferdinand – 82 let
Koblihová Radomíra – 60 let
Cholastová Marie – 75 let
Srpen:

Kalivoda Milan – 75 let
Rafaja Jaromír – 70 let

Září:

Brázdilová Marie – 91 let
Foukal František – 85 let
Chytilová Anna – 70 let

Říjen:

Motáň Josef – 80 let
Potočná Danuše – 70 let
Němcová Věra – 60 let

Listopad:

Pospíšilová Libuše – 60 let

Prosinec:

Nováková Ludmila – 83 let

ÚMRTÍ
červen:

Podolová Ludmila

Periodický tisk územního samosprávního celku. 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 15. září 2020 na email: 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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