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I v této nelehké době, která vládne po celém světě a máme v ČR
vyhlášen nouzový stav, se naše obec
připravuje na nejkrásnější svátky
v roce. Kamarádi spolku SPZTKS
s panem starostou se v sobotu
21. 11. dali do výzdoby návsi a stavění betlému, který se již stal v naší obci

www.zahnasovice.cz

tradicí. Letos bohužel bez přihlížejících a veselí této pěkné akce. Musíme
poděkovat panu Břeťovi Javorovi na
pilu Martinice za darování dřeva. Betlém se stavěl pod taktovkou pana Ladislava Molka a práce chlapům šla od
ruky. Také se musela přenést zvonice
a samozřejmě do něj nesměl chybět

zdarma

zvon, který vlastnoručně vyrobil pan
Ladik Konečný, kterému za tuto práci
a půjčení zvonu děkujeme. Zdobit náves budou také světýlka, která dodají
tu správnou vánoční atmosféru po
celou dobu adventu až do Tří králů.
Poklidný advent všem občanům,
dětem a kamarádům přeje SPZTKS.

Mikuláš
V podvečer 5. prosince naši obec navštívil svatý Mikuláš s andělem a vzal s sebou i čerty, kdyby náhodou
některé dítko zlobilo a muselo s nimi do pekla. Menším
dětem i slzička ukápla, ale i tak měly pro Mikuláše připravenou básničku nebo písničku a za to od andílka dostaly
dárečky, které pro ně měl Mikuláš připravené. Čerti si
na starost vzali hlavně ty starší děti, protože tam už je to
s tím zlobením horší a místo básničky musely Mikuláši říct
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vyjmenovaná slova. Mikulášská družina potěšila i starší
občany, kteří si tuto podívanou nenechali ujít a přišli se
podívat ven, jak projíždí obcí na svých saních. ZÁVĚREM
spolek SPZTKS by rád poděkoval paní Zuzce Kozáčkové
z Ludslavic a kulturnímu výboru Zahnašovice za sponzorské dary do mikulášských balíčků pro děti.
SPZTKS
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Z Mateřské školy Ludslavice...
Od začátku nového školního roku 2020 – 2021 uplynuly
tři měsíce, během kterých se v mateřské škole mnoho událo.
Ve dvou třídách mateřské školy se vzdělává 45 dětí.
Do třídy Broučci je zapsáno 22 dvouletých až čtyřletých dětí,
třídu Berušky navštěvuje 23 dětí čtyřletých až šestiletých. Ve
třídě Broučci vypomáhá s péčí o nejmenší děti chůva. Letos
máme 15 předškolních dětí, které by měly v následujícím školním roce zahájit povinnou školní docházku v základní škole.
Také v tomto školním roce mohou děti v rámci nadstandardních aktivit navštěvovat hru na zobcovou flétnu,
výuku anglického jazyka, taneční hry a dle individuální potřeby logopedii. Všechny nabízené aktivity probíhají jednou
za 14 dnů a jsou vedeny učitelkami přímo v mateřské škole.
Od začátku školního roku opět platí v mateřské škole zvýšená hygienická a epidemiologická opatření. Před vstupem
do budovy si všichni příchozí dezinfikují ruce, použijí ochranu
úst a nosu, zdržují se v prostorách mateřské školy co nejkratší
dobu, nevstupují do pobytových prostor mateřské školy. Děti
si po příchodu do třídy umyjí ruce a dbají pod dohledem učitelky na častou a důslednou hygienu rukou v průběhu celého
dne. Samozřejmostí je pravidelné větrání, častá dezinfekce
povrchů a předmětů a také intenzivní úklid.
První měsíce školního roku bývají u nových dětí obdobím
adaptace, procesem přizpůsobování se a zvykání na nové
prostředí. Dítě přichází z rodiny do mateřské školy a ocitá se
ve společnosti zcela neznámých lidí, nových autorit, vrstevníků, musí se přizpůsobit jinému režimu, určitým pravidlům
včetně hygienických a stravovacích návyků, působí na něj
zcela nové a dosud nepoznané podněty. I když člověk prochází v průběhu života tímto sociálním procesem mnohokrát,
považuje se právě adaptační proces v mateřské škole za
jeden z nejsložitějších. Po třech měsících docházky do mateřské školy můžeme hodnotit adaptaci u většiny dětí jako
úspěšně zvládnutou.
V měsíci září se uskutečnily v mateřské škola dva projektové dny. Projektový den Kouzelný les byl tematicky
zaměřen na environmentální vzdělávání. Cílem bylo naučit
děti vnímat a chránit přírodu, vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti s živou i neživou přírodou, rozvíjet úctu
k životu ve všech jeho formách.V průběhu projektového dne

Zdraví a bylinky si děti osvojovaly poznatky o svém těle, péči
a ochraně zdraví, hovořily o svých zkušenostech a pocitech
při nemocech a úrazech, prohlédly si obrázky virů a bakterií, seznamovaly se s názvy bylinek a jejich využitím v péči
o zdraví, poznávaly bylinky podle vůně, zahrály si pohybové
hry tematicky zaměřené na zdraví, prostřednictvím pokusů
se seznamovaly s procesem trávení potravy. Poslední zářijový pátek navštívilo mateřskou školu Divadlo Leonka, které
dětem sehrálo veselou a poučnou pohádku U modré tůňky.
V následujícím období došlo ke zhoršení epidemiologické situace a další plánované zajímavé akce musely být
z tohoto důvodu zrušeny. Neuskutečnila se další divadelní
představení, lekce Malé technické univerzity, vystoupení dětí
pro seniory, vítání občánků, mikulášská nadílka ani vánoční
besídka.
Bohužel ani naší mateřské škole se nevyhnulo přerušení
provozu z důvodu karanténního opatření. Doufám, že následující náročné dny všichni zvládneme v rámci možností co
nejlépe, abychom se mohli co nejdříve vrátit k běžnému životu
a ve zdraví si užít adventní čas a blížící se vánoční svátky.
Přeji všem krásné Vánoce a do nového roku hlavně
pevné zdraví, pohodu a optimismus.
							
Martina Nesrstová, ředitelka mateřské školy

Divadelní představení ve školce

Projektový den Zdraví a bylinky
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Projektový den Kouzelný les
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Zahájení školního roku v základní škole Ludslavice
Školní rok 2020/2021 jsme zahájili jinak než předcházející roky. V srpnu proběhly přípravy ze strany učitelů
a všech ostatních zaměstnanců stejně jako jiné roky.
Vzhledem k pandemii a narůstajícímu počtu nemocných
jsme sledovali s obavami, co pro nás ministerstva nachystají. A nachystali – roušky na úřadech.
Každý školní rok zahajují žáci prvního ročníku na
Obecním úřadu v Ludslavicích. Letos jsme zahajovali ve
škole. Žáky prvního ročníku vítal pan starosta V. Adamík
a ing. M. Luža.

1. třída distanční vyuka, 1. skupina
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Žáci se ve třídě přímo posadili do svých lavic, seznámili se se svou paní učitelkou, s učebnicemi, pomůckami,
které měli na lavicích. I rodiče se mohli této slavnostní
chvíle účastnit.
Tento školní rok i ostatní žáci zahájili s tím, že to bude
rok trošku jiný. I když jsme v minulém školním roce v rámci
distanční výuky zvládli probrat všechno učivo, přece jenom
jsme trochu upravili plán práce na tento školní rok. Každý
rok se z počátku školního roku zaměřujeme na procvičování učiva, ale protože jsme nevěděli, jak bude školní
rok probíhat, omezili jsme v plánu mimoškolní akce s tím,
že se budeme se co nejvíce věnovat přímé výuce.
Velkou pozornost jsme věnovali hygienickým nařízením a doufali jsme, že se situace uklidní a my budeme
moct učit ve škole.
Činnost zahájila také školní družina a školní jídelna.
Krásné počasí v měsíci září nám umožnilo doporučovaný pobyt v přírodě. Vydali jsme se na naučnou turistickou vycházku do Kurovického lomu. Přírodní památku
Kurovický lom, vyhlášenou v roce 1999, kterou tvoří opuštěný vápencový lom s jezírkem naplněným průsakovou
a srážkovou vodou. Průvodcem nám byl pan M. Zelina,
který žáky seznámil s bohatou flórou i faunou této lokality.

1. třída distanční vyuka, 2. skupina

3. ročník

4. ročník

Den slabikáře
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Naše přání, že se situace s pandemií uklidní, se
nesplnilo a 15. října jsme museli opět zahájit distanční
výuku. Všichni žáci se distanční výuky účastnili. Denně se
připojovali o-line a učili se se svými učitelkami. Zaměřili
jsme se na hlavní předměty – jazyk český, matematiku
a jazyk anglický. Poděkování patří žákům, všem učitelkám,
paní asistentce a rodičům. Mladší žáci by připojování přes
program Office 365 sami nezvládli. Práce to byla pro
všechny náročná.

Nyní, když už se do tříd vracíme, tak opakujeme,
procvičujeme. Dodržujeme hygienická nařízení. Ale jsme
všichni rádi, že se můžeme vidět naživo, popovídat si, pracovat v kolektivu. Žáci prvního ročníku už začali pracovat
se slabikářem. Těšíme se na Vánoce a doufáme, že se
situace bude už jen zlepšovat. Přejeme si, abychom byli ve
škole všichni zdraví, zdraví přejeme rodičům a Vám všem.
Mgr. M. Pecháčková

Podzimní výzdoba
Spolek pro zachování tradic, kultury a sportu (SPZTKS)
na konci října vyhlásil podzimní soutěž o nejhezčí podzimní
výzdobu. Bylo opravdu z čeho vybírat a hodnotit. Všechny ty krásně vyřezané dýně, strašáci, truhlíky v oknech
a dekorace byly opravdu moc krásné. Večer krásně osvícená výzdoba dodávala to pravé dušičkové kouzlo při
večerní procházce. Věřte, že rozhodování nebylo vůbec
jednoduché a vybrat výherce bylo opravdu těžké. Nakonec se podařilo vybrat tři výherce, kteří obdrželi poukazy
do květinářství na nákup dle vlastního výběru. A jsou to:
Dočkalovi, Javorovi a Jurovi.
Všem výhercům gratulujeme
SPZTKS

Zpravodaj obce Zahnašovice
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Ohlédnutí se za rokem 2020 se Spolkem Pro Zachování
Tradic, Kultury a Sportu
Novoroční vycházka na Hostýn
Náš spolek SPZTKS v roce 2020 nezahálel a již 3. 1.
jsme uspořádali výlet na svatý Hostýn. Zúčastnit se mohl
každý, kdo si chtěl po vánočním a novoročním veselí oddechnout na čistém vzduchu, nebo třeba vypotit nějaké

to vánoční cukroví a chlebíčky. Počasí nám přálo a dobrá
nálada dětí i dospělých byla krásnou odměnou nejen pro
náš spolek, ale i pro všechny zúčastněné.

Vodění medvěda
V únoru, jako každý rok, pořádal SDH Zahnašovice
tradiční vodění medvěda. Opět nechyběly krásné masky,
ani výborné pohoštění. Rádi bychom vyzvali obyvatele,
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aby tyto tradice podpořili a zúčastnili se s námi vodění
medvěda i v roce 2021. Na děti po průvodu čekají sladké
odměny, které si mohou odnést domů.
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Dětský karneval
Poslední únorová sobota 29. 2. patřila dětem, rodičům
a všem, kteří chtěli prožít pohodové odpoledne. Karneval
se konal na obecním úřadě, kde na děti čekala spousta
soutěží, které si jistě užili i rodiče. Dobrá nálada panovala
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po celé odpoledne. Těší nás hojná účast jak místních,
tak přespolních a děkujeme všem, kteří nám věnovali
ceny pro děti do tomboly a pomáhali s přípravami nebo
u občerstvení.
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Kácení máje
30. 5. proběhlo kácení máje. Na tuto akci jsme se
připravovali pouhé tři týdny, jelikož nikdo z nás netušil,
zda se kácení máje bude moci uskutečnit. Po zrušení vládního opatření jsme měli opravdu velkou radost,
že kácení bude moci proběhnout.
Moc bychom chtěli poděkovat ochotným kamarádům
našeho spolku, že se k nám opět přidali a secvičili „MÁJOVÁ ŠOU“, kterou uváděla nádherná moderátorka paní
Draha Malošíková. Večer hrála k poslechu i tanci kapela
Megalika.

Pohádková dědina
V neděli 28. 6. se to v naší dědince pohádkovými
postavičkami jen hemžilo. V bufetu obsluhovali námořníci a dopřát jste si mohli jak čepovanou limonádu, tak
vychlazené pivo, které v tom horku, které panovalo, přišlo
opravdu vhod. Ve svém království přivítala děti princezna,
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která všem rozdala pohádkové knížky. Od pohádkových
bytostí dostávaly děti do knížek razítka za splněné úkoly.
Pohádková neděle se vydařila. Děkujeme panu starostovi
za podporu a také všem, kdo se podíleli a pomáhal jak
s přípravami, tak u bufetu a na stanovištích.
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Myslivecký dětský den
V neděli 16. 8. jsme rádi myslivcům pomohli a podpořili dětské odpoledne s myslivostí. Nechyběly samozřejmě soutěže s mysliveckou tematikou, dále byl pro
děti připraven skákací hrad, nebo malování na obličej,
kde naše šikovné „espézetky“ malovaly podle přání dětí
různé obrázky.
Horko bylo určitě všem, proto se dospělí mohli schladit
čepovaným pivem a děti limonádou. Kdo měl hlad, mohl
si koupit výbornou svíčkovou.

Dožínky
V pátek 28. 8. 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. V areálu byla možnost
prohlédnout si vystavené stroje používané pro práci na
poli a na naše nejmenší čekalo v podání našeho spolku
malování na obličej, malý foto koutek s Křemílkem a Vochomůrkou, házení kroužků na cíl, trefování se míčem na
prasátko, skákací panák a malování křídami.

Drakiáda
V neděli 20. 9. připravil spolek SPZTKS drakiádu na
místním fotbalovém hřišti. Už od rána nám krásně svítilo
sluníčko, ale větru se moc foukat nechtělo. Když ale děti
už nebavilo pouštění draků, byly pro ně přichystané i jiné
aktivity jako malování kamínků, omalovánky, na hřišti mohli
prolézat tunelem, nebo házet kroužky. Na závěr jsme
si s dětmi opekli špekáčky.

Poděkování
I na počátku 21. století je lidská krev nenahraditelnou živou tekutinou. Transfuzí krve je potřeba nejen
při úrazech a operacích, porodech či léčbě závažných
onemocnění jako jsou např. leukémie, onemocnění jater,
ledvin nebo při jiných krvácivých poruchách. Všechny tyto
zákroky mají na počátku stejného jmenovatele - dobrovolné bezpříspěvkové dárce krve, kteří darují krev ze své
svobodné vůle. Mezi takové patří i náš spoluobčan Petr
Miklík, který na oddělení Transfusní služby a hematologie
Kroměřížské nemocnice, a.s. daroval již 50x svou krev.
Chtěla bych mu proto vyjádřit velké poděkování za jeho
ochotu pomoci, za jeho mimořádný a příkladný postoj.
Jménem obecního zastupitelstva
Bucňáková Z.
místostarostka

Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kteří se účastní
akcí v naší obci, našim sponzorům, a především panu
starostovi za podporu a pomoc při organizaci akcí
pořádaných nejen naším spolkem.
Těšíme se na Vás i v příštím roce a rádi přijmeme nové
nápady a připomínky spojené s naší činností.
Krásné Vánoce a hodně zdraví do nového roku přeje
SPZTKS
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Omalovánky pro nejmenší
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Plánované akce na rok 2021
6. 2.

Hasičský ples

20. 2.

Vodění medvěda

20. 2.

Maškarní karneval

21. 3.

Chození s ozdobenými májkami

3. 4.

Pletení pomlázek

1. 5.

Stavění máje + pálení čarodějnic

22. 5.
		

Společenská rubrika
ÚMRTÍ
Listopad: Josef Zakopal
Prosinec: Božena Mičolová
Antonín Mičola

Střelecké závody
„O pohár MAS na loveckém kole“

29. 5.

Kácení máje

19. 6.

Pohádková dědina

25. - 26. 6. Memoriál Ladislava Miklíka
		

v nohejbale

11. 7.

Hodové slavnosti

31. 7.

Hasičské závody o putovní pohár

		

starosty obce Zahnašovice

21. 8.

Střelecké závody

		

o pohár starosty

		

obce Zahnašovice

22. 8.

Myslivecký den

27. 8.

Stanování u rybníka

18. 9.

Drakiáda

9. 10.

Vinobraní

22. 10.

Setkání seniorů

27. 10.

Světluškový průvod

20. 11.

Hon na drobnou zvěř

27. 11.

Vánoční jarmark

		

+ rozsvícení vánočního stromu

18. 12.

Hon na drobnou zvěř

Krásné a pokojné vánoční svátky,
plné radosti a lásky,
do nového roku 2021 pevné zdraví,
hodně spokojenosti,
osobních a pracovních úspěchů
přeje
Kulturní výbor obce Zahnašovice
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