Zpravodaj
obce Zahnašovice

číslo 3

25. září 2020

Zastupitelstvo obce na 8. veřejném
zasedání konaném dne 23. 9. 2020
schválilo:
• zvýšení poplatku za pronájem sálu
obecního úřadu, který bude činit
2000,- Kč (původně 1500,- Kč)
a za každý den navíc bude účtována částka 500, - Kč
• poplatek za zapůjčení velkého stanu ve výši 1000,- Kč, za malý stan
100,- Kč, za jeden pivní set 50,- Kč
Všechny výše uvedené poplatky
budou platné od 1. 1. 2021.
• finanční příspěvek 15 000,- Kč
na stavbu sjezdu pro p. L. Miklíka
• smlouvu o výpůjčce s ŘSD na pozemky kolem budoucí D49
• bezúplatný převod pozemku p.č.

www.zahnasovice.cz

514/2 k.ú. Zahnašovice (propustek
mezi Mojenou a dešťovým kanálem) a pozemků pod komunikací
II/438 na Zlínský kraj
• Upozorňujeme občany, že z důvodu
velkoplošné vysprávky na silnici
II/438 Všetuly - Zahnašovice, bude
provedena uzavírka komunikace
II/438 v termínu 24. 9. - 15. 10. 2020
(případně až do 31. 10. 2020). Veškeré práce budou probíhat za úplné
uzavírky silnice II/438. Vzhledem
k tomu je navržena objízdná trasa.
Dopravní obsluha obce Zahnašovice bude po celou dobu stavby zajištěna (do uzavřeného úseku bude
povolen vjezd vozidlům dopravní
obsluhy a autobusům).

zdarma

• Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace v České republice je zrušeno tradiční setkání seniorů, které se mělo uskutečnit
23. 10. 2020. Jako kompenzace
za zrušenou akci bude každému
seniorovi doručena během měsíce října poukázka na volný nákup
v hodnotě 250,- Kč.
• Z výše uvedeného důvodu je zrušeno i tradiční vinobraní v obci, které
se mělo uskutečnit 10. 10. 2020.
Děkujeme za pochopení a přejeme
všem spoluobčanům pevné zdraví
Bucňáková Zdeňka
místostarostka obce
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Gulášfest poprvé v Zahnašovicích
V sobotu 8.8.2020 se v Zahnašovicích konal nultý ročník gulášfestu, který uspořádali Kamil Sovadina
a Jaromír Miklík (Jerry).
Část našeho spolku SPZTKS se
gulášfestu zúčastnila.
V sobotu dopoledne se za hasičárnou sešlo pět soutěžních družstev a bojovalo se o nejlépe uvařený
guláš. Krásné letní počasí a dobrá
nálada panovala po celou dobu soutěže. Nechybělo i trošku přátelského
hecování, k tomu vychlazené pivečko

a u některých družstev i dobroty jako
domácí chleba, škvarková pomazánka a jiné dobroty. Vařilo se celkem
4 hodiny a za tu dobu jsme se všichni snažili uvařit co nejlepší gulášek.
Ve 14:15hod byla soutěž ukončena. Na řadu přišla porota sestavená
ze sedmi členů, kteří hodnotili podle
svých mlsných jazýčků.
Po sečtení bodů se přistoupilo
k vyhlašování. Na 5. místě skončili ,,NOTICI“ ve složení Ondra Saidl
a Patrik Konečný, 4. místo patřilo týmu

„MAMAMI“, ve složení Marek a Martina Jaškovi a Michal Potočný, 3. místo
obsadili ,,MOLL&SPOLL“ ve složení
našeho pokladníka Milana Havlíčka,
Jirky Dočkala a Petra Molka, 2. místo
si zasloužili SPZTKS ve složení Jerry,
Toňa Filák, Ivana Malošíková, Lenka
Družbová a Veronika Spáčilová.
Vítězem gulášfestu bylo družstvo
„AFK“ve složení Kamil Sovadina,
Tomáš Jaška a Filip Franěk.
SPZTKS děkuje klukům za povedenou akci a těší se na další ročník.

Dožínky v Zahnašovicích
V pátek 28. 9. 2020 se v Zahnašovicích konaly dožínky. Celá akce proběhla v areálu zemědělské společnosti
Doubrava s.r.o. a náš spolek byl přizván, aby se postaral
o zábavu pro nejmenší účastníky této akce.

Pohoštění bylo bohaté, na rožni se opékalo prasátko, pivo teklo proudem a k tanci hrála přespolní kapela
Jateční váha.
Děkujeme za pozvání.
SPZTKS

Dožínky patří ke krásným tradicím, které si vždy rádi
připomeneme. Nechyběl pan farář a jeho důležitá slova, krásná krojovaná hanačka, velký dožínkový věnec
a poděkování za úrodu, což je podstatou této tradice. Při
této slavnostní události byla zároveň oficiálně spuštěna
nová posklizňová linka a sušička obilí, kde byl hostem
i hejtman Jiří Čunek.
V areálu byla možnost si prohlédnout vystavené stroje
používané pro práci na poli. Tématicky byl připraven hrad
z balíků slámy, pískoviště z obilí a dokonce i traktor ze
slámy. Byla možnost se projet na krásném starém traktoru.
Na naše nejmenší čekalo v podání našeho spolku
malování na obličej, malý fotokoutek s Křemílkem a Vochomůrkou, házení kroužků na cíl, trefování se míčem na
prasátko, skákací panák a malování křídami.
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Hodové slavnosti, 12. 7. 2020
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SDH Zahnašovice a historické úspěchy pro náš sbor
i naši obec se zrodily v roce 2020
Jak jsme již avizovali na začátku roku, rozhodli jsme
se s týmem mužů SDH Zahnašovice v roce 2020 zúčastnit
nejprestižnější ligové soutěže v celé ČR, kterou je EMAS
Extraliga ČR v PÚ. Po spoustě vítězství v regionálních
ligách jako je Podhostýnská hasičská liga, Zlínská liga
a Přerovská liga nastal ten správný čas posunout nás
zase o něco dál a dokázat si, že i tak malá obec jakou
jsou právě Zahnašovice, může konkurovat těm nelepším
z celé ČR. První kolo a soutěže v Plumlově a Radíkově
nám ukázaly, že se zde běhá opravdu úplně jinak. Naše
velmi slušné časy, které by v regionálních ligách stačili i na
bednu zde nestačily ani na jediný bod. Zjistili jsme, že zde
není prostor na žádné taktizování, či jisté pokusy a že se
zde musí jít opravdu na krev. Zlepšení přišlo hned druhé
kolo na soutěžích v Letohradu Orlici a Letohradu Kunčicích
kde bereme první čtyři body za třinácté a patnácté místo.
Další víkend se vydáváme do Olšovce a zde bereme pro
nás neskutečné šesté místo a konečně i deset bodů do
tabulky. To nejlepší však přišlo hned další víkend kdy si
odvážíme z Petrovic a Čechtína rovnou dvacet tři bodů
a napsali o nás v novinách:
SDH Zahnašovice získal zlato na extralize.
Petrovice/Zahnašovice (naf) - Mužské družstvo SDH
Zahnašovice si z nejprestižnější ligy ČR v požárním sportu
přivezlo zlato. Zúčastnilo se jubilejního 20. ročníku hasičské extraligy ČR v požárním útoku.
Letošní ročník víkendové extraligy proběhl tentokrát
na Vysočině. Také do jeho programu zasáhla situace
způsobená pandémií koronaviru. Proto z důvodu omezení
všech činností z období jarních měsíců je plánováno pouze
deset soutěžních kol. Šesté kolo soutěže se uskutečnilo
v obci Petrovice. Seriál pak pokračoval sedmým kolem
v Čechtíně. Společně se utkalo mezi sebou celkem 126
soutěžních družstev.
V šestém kole soutěže získal tým mužů SDH Zahnašovice časem 16,68 s první místo. Svoji pozici v TOP 10
z celé ČR po dosavadních sedmi kolech si tým SDH Zahnašovice zatím stále udržuje. V průběžné tabulce zatím
zaujímá 7. místo.
"Máme z toho úžasnou radost. Je to něco, na co čeká
spousta týmů celý život či existenci sboru a většinou se
toho nedočká. Jezdíme celou extraligu teprve první rok.
Dříve jsme odjeli vždy jen nějakou část. Jsme vyčerpaní,
ale šťastní." uvedl velitel zahnašovického SDH Petr Miklík po náročném víkendu.
Autor: Bc. Naděžda Fraisová
Od tohoto víkendu se z nováčků na Extralize stává tým
s kterým musí všichni soupeři počítat a při našich poku-
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sech nás již naplno sleduje většina sportovců na závodě,
tak i velká část celé ČR při online přenosech a dělají nám
náležitou atmosféru, za což všem moc děkujeme.
Následuje však další šokující víkendové dvojkolo
v Pšánkách a Myštěvevsi. Hned v sobotu nám jen
o šest setin sekundy totiž útíká další podiové umístnění
a bereme čtvrté místo , v neděli to je krásné místo sedmé.
Z víkendu vezeme dvacet dva bodů a před posledním
kolem si držíme průběžné sedmé místo celého seriálu
s šancí bojovat o nejlepší pětku.
Poslední závod nás čekal ve Zderazi a zde si plníme
další sen již naplno. Zahnašovice dávají svůj druhý nejlepší čas roku 16,50 a znovu stoupají na vysněnou bednu,
tentokrát je to třetí místo a patnáct bodů do tabulky.

První rok v Extralize bereme celkově 74 bodů, šplháme v tabulce nahoru a stáváme se šestým nejlepším
týmem z celé ČR. To je příběh týmu z pozice nováčka na
EMAS Extralize ČR a pozvánka pro všechny, kteří se bojí
to zkusit. Každý si může plnit své sny.
Velké poděkování si zaslouží naši sponzoři, bez kterých by nebylo možné se tohoto seriálu, který se koná
po nejrůznějších částech republiky vůbec zúčastnit. Těmi
největšími jsou obec Zahnašovice, společnosti Doubrava
Zahnašovice s.r.o., kompletní stavební práce Ladislav
Molek, Elektromont Hulín, Koltico s.r.o., Delika s.r.o.,
SPORT SERVIS PS ing.Karel Gába, Firesport s.r.o.,
a spoustě dalších, kteří nás celý rok podporují. Chceme
také moc poděkovat místním fotbalistům, kteří nám vycházejí maximálně vstříct a připravují hřiště pro naše treninky.

Poděkování JSDHO Zahnašovice za získanou dotaci
Díky obci Zahnašovice a díky získané dotaci ze Zlínského kraje jsme zase více chráněni. V roce 2020 se nám
podařilo mimo jiné uskutečnit nákup 5 kusů kompletních
zásahových oděvů, rukavic i bot a také zakoupit 4 kusy
kompozitních tlakových lahví k přetlakovým dýchacím
přístrojům Fenzy. Naši členové zásahové jednotky tak
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budou zase lépe chráněni při činnosti, kterou vykonávají.
Dotace Zlínského kraje činila 70% z celkové částky, zbytek zaplatila obec Zahnašovice. Oběma subjektům moc
děkujeme.
Petr Miklík
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Myslivecký víkend

V sobotu 15. 8. se na místním fotbalovém hřišti konaly
střelby a neděle jako každý rok patřila dětem. Letos poprvé
jsme byli osloveni, zda bychom při této akci vypomohli.
Rádi jsme myslivcům pomohli a podpořili odpoledne
s myslivostí. Od 14:00hod začal program vystoupením
mažoretek. Poté následovala ukázka služebních psů
a zbraní a ukázka klubu sokolníků. Na řadě byla soutěž s mysliveckou tématikou. Děti byly rozděleny do
třech kategorií a soutěžily v sedmi disciplínách. Soutěžily
v hodu na divočáka, sběru šišek se zavázanýma očima,
střelbou z luku a vzduchovky, také mohli házet kroužky
zajíci na ucho a nechyběly šipky a poznávání živočichů.
Dále byl pro děti připraven skákací hrad a malování na
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obličej, kde naše šikovné „espézetky“ malovaly podle přání
dětí různé obrázky nejen na obličej, ale i ruce a ramena.
Horko bylo určitě všem, proto se dospělí mohli schladit
čepovaným pivem a děti kombajnovkou. Kdo měl hlad,
mohl si koupit výbornou svíčkovou. Tombola byla opravdu bohatá, pan předseda nezapomněl poděkovat všem,
kdo věnoval ceny do tomboly a také poděkoval našemu
spolku za pomoc. Všichni, kdo měli štěstí a vyhráli, byli
z krásných cen potěšeni. Následovalo vyhlášení soutěže
ve všech třech věkových kategoriích a tímto bylo odpoledne s myslivostí ukončeno.
Myslivecký i náš spolek SPZTKS děkuje všem,
kdo tuto akci navštívil a podpořil.
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Podzimní fotbalová sezóna
Zdravím fotbalové příznivce. Po dlouhé přestávce opět
začala naše fotbalová soutěž. Bohužel nikdo neví, zda se
dohraje. Jarní část byla zrušena kvůli pandemii. To byla
velká škoda, naše mužstvo bylo v dobré formě díky zimní
přípravě a také účasti v sálové kopané, ale příroda a vládní
nařízení nám nedovolila předvést, co bylo natrénováno.
Během léta došlo ke změnám, jak v kádru mužstva, tak
i ve vedení Slavoje.
Nejdříve ke měnám v mužstvu. Odešel od nás brankář.
Přesné důvody odchodu neznáme, naštěstí jsme za něj
dostali zpět peníze, které jsme za něj při přestupu zaplatili. To je bohužel problém, že   není brankář, je to klíčová
postava mužstva. Do branky se proto postavil Kamil Sovadina. Chtěl bych mu za odvahu poděkovat a věřím, že
se bude jen a jen zlepšovat. Také nám pomáhá František
Janalík, také mu patří poděkování, že nám vypomáhá.
Další změna je na postu trenéra. Jde o Petra Čubu, který
za náš oddíl hrával a tak nepřišel do neznámého prostředí.
Jeho příchodem se zvedla účast na  tréninku. Přeji mu
hodně štěstí a úspěchů při práci v našem oddílu.
Také proběhla valná hromada, kde bylo zvoleno
nové vedení. Předsedou zůstává Stanislav Kopčil, ale
byla provedena změna ve výkonném výboru. Romana

Adámka a Radka Javoru nahradili Radim Nečekal a Erik
Javora. Oběma novým členům výboru bych také popřál,
ať se jim práce daří. Tolik ke změnám, které proběhli.
I přes velkou snahu se nám nepodařilo koupit další hráče,
proto máme omezený počet fotbalistů. Také zde nastává
problém, pokud přijde zranění nebo v době zápasu přijdou
pracovní povinnosti a už je málo hráčů. Pevně věřím,
že se kluci s nynější situací poperou a zvládnou ji. Začátek
soutěže nám nevyšel, ale to už tak ve sportu bývá, že ne
vždy vše vychází, jak by jsme chtěli. Přesto nám naší věrní
fanoušci zachovávají přízeň, za což jim patří dík.
Rád bych Vás diváky pozval na každý zápas který se
bude hrát, protože nikdo neví, zda opět nepřijde pauza
nebo ukončení sezóny.
A ještě na závěr bych chtěl poblahopřát našemu hráči,
členu výboru, také bývalému trenérovi, Pavlu Miklíkovi
k jeho padesátinám. Pro náš oddíl udělal velmi mnoho.
Za svou práci nebyl oceněn, jak by se slušelo, tak hlavně
zdraví a štěstí v životě a dík za Tvou práci pro náš fotbal  
v Zahnašovicích.  
Všem přeji, ať jsme všichni zdraví v této zvláštní době.
Roman Adámek

Střelecké závody o pohár starosty obce Zahnašovice
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Omalovánky pro nejmenší
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Drakiáda
V neděli 20. 9. 2020 připravil spolek SPZTKS drakiádu pro děti na místním fotbalovém hřišti. Už od rána
nám krásně svítilo sluníčko, ale větru se jak naschvál
moc foukat nechtělo. Ve 14 hod jsme se s dětmi sešli na
hřišti a začali pouštět draky, přece jen se podařilo draka
zvednout nahoru a byla to hezká podívaná. Když náhodou
děti už nebavilo pouštění, byly pro ně přichystané i jiné
aktivity jako např. malování kamínků, omalovánky, na
hřišti mohly prolézat tunelem, házet kroužky. V bufetu si
naši nejmenší mohli koupit čepovanou limonádu, džusíky,
nějakou tu sladkost, brambůrky nebo výborné palačinky
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se šlehačkou. Při tak krásném počasí tatínci jistě uvítali
čepované pivo a maminky si s chutí daly kávičku. Na
závěr jsme si s dětmi opekli špekáčky. Naši první podzimní akci jsme zakončili společnou fotkou na památku.
Těšíme se na všechny při další akci, která se připravuje
přibližně za měsíc.
Děkujeme moc, že jste přišli, ať už si pustit draka
společně s dětmi nebo jen tak posedět a strávit příjemné
nedělní odpoledne.
I. Malošíková, SPZTKS
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Plánované akce
27. 10.

Světluškový průvod

21. 11.

Hon na drobnou zvěř

28. 11.

Vánoční jarmark

		

+ rozsvícení vánočního stromu

19. 12.

Hon na drobnou zvěř

Společenská rubrika
ŽIVOTNÍ JUBILEA
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
NAROZENÍ
Květen: Evelína Komárková
Červenec: Daniel Bačák

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 4. prosince 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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