Zpravodaj
obce Zahnašovice

číslo 3

30. září 2021

• Upozorňujeme občany, kteří ještě
nemají zaplacené místní poplatky za   komunální odpad, ze psů
a za odvádění odpadních vod do
veřejné kanalizace pro letošní rok
2021, aby tak učinili co nejdříve.
Poplatek za svoz domovního odpadu činí 400,- Kč za osobu/rok.
Od poplatků jsou osvobozeny děti,
které v letošním roce dosáhnou věku
tří let a méně a osoby, které jsou
držitelem průkazu ZTP/P.
Občané, kteří v letošním roce dovrší 80 let a více, platí pouze 50 %
stanovené částky, a to 200,- Kč
za osobu/rok.
Poplatek za psa činí 50,- Kč/rok.

www.zahnasovice.cz

• Poplatek za odvádění odpadních
vod do kanalizace činí 800,- Kč
na osobu/rok + 200,- Kč za dům.
• Použité jedlé oleje a tuky v dobře
uzavřených plastových nádobách
mohou občané odevzdat na obecním úřadě v úředních hodinách.
• Upozorňujeme nájemce hrobových
míst na místním hřbitově, kterým
skončila platnost smlouvy k 31. 12.
2020, aby uzavřeli novou smlouvu
a provedli úhradu nájemného na dalších 10 let a učinili tak do konce
roku 2021. Nájem činí 10,- Kč m2/rok.
• Na 12. veřejném zasedání obecního
zastupitelstva konaném 13. 9. 2021
byla schválena vyhláška, kterou se

zdarma

upravují pravidla pro volný pohyb psů
na veřejném prostranství.
Apelujeme na občany, aby své psy
měli pod kontrolou a nedocházelo
k porušování povinností stanovených
v této obecně závazné vyhlášce. Porušení povinností uložených touto
vyhláškou bude posuzováno podle
příslušných právních předpisů (např.
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, aj.).
Bucňáková Zdeňka
místostarostka
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Vyhláška
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Hodové slavnosti, 11. 7. 2021
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Z činnosti Mateřské školy Ludslavice
Letní prázdniny utekly jako voda a měsíc září opět zaklepal na dveře naší mateřské školy. Se začátkem školního
roku přicházejí do mateřské školy nové děti, ty o rok starší
přecházejí do třídy Berušek, anebo zůstávají ve svých
třídách se svými již velmi dobře známými paní učitelkami.
Měsíc září je především obdobím adaptace nově
příchozích dětí na prostředí mateřské školy a není to
nic snadného a jednoduchého. Pro děti to je přelomová
událost doprovázená značnými změnami.  Dítě si musí
zvykat na mnoho nového, na změnu denního režimu,
nepřítomnost rodičů, cizí autoritu, nové kamarády, odlišné
prostředí, respektování školních pravidel … Některé děti
se adaptují na prostředí mateřské školy snadno, jiné s obtížemi a recept na úspěšnou adaptaci zkrátka neexistuje.
Stává se, že po úvodní fázi adaptace, kdy se už rodiče
radují, že si dítě na nový režim uvyklo a je vyhráno, někdy
přichází nová vlna potíží, kdy dítě definitivně pochopí,
že v docházce jde o pravidelnost, kterou musí přijmout
a zvyknou si na ni. Žádný strach a obavy však nejsou
na místě. Děti porostou, budou jistější a sebevědomější,
stanou se dětmi z mateřské školy, které svůj každodenní
pobyt dobře zvládnou a vytěží z něho co nejvíce. Přeji
všem, ať je adaptační fáze co nejkratší, dětem ať se jim
v naší mateřské škole líbí, chodí do ní s úsměvem a těší
se na své kamarády i paní učitelky.
Ve školním roce 2021–2022 se vzdělává ve dvou
třídách mateřské školy 48 dětí. Třídu Broučci navštěvuje
22 dětí ve věku 2,5 – 4 roky, třídu Berušek 26 dětí 4letých
– 6letých. Máme 11 dětí plnících povinné předškolní vzdělávání, které v následujícím školním roce zahájí povinnou
školní docházku ve škole základní. Vzdělávání v mateřské
škole se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu Pojďme, děti, krok sun krok, projít celý školní rok,
který děti provádí školním rokem v závislosti na změnách
v přírodě, typických svátcích a symbolech jednotlivých
ročních období. Nad rámec běžné vzdělávací nabídky
mají děti možnost rozvíjet své schopnosti a dovednosti
v rámci nadstandardních aktivit. Dle svého zájmu mohou

navštěvovat hru na zobcovou flétnu, taneční hry, angličtinu
hrou a v případě řečových obtíží je dětem poskytována
logopedická intervence přímo v mateřské škole.
Nový školní rok s sebou přináší mnoho zajímavých
a podnětných akcí, z nichž některé proběhly již v měsíci
září. Ve třídě Berušek se uskutečnily dva environmentálně
zaměřené projektové dny Příroda kolem nás a Příhody
žabky Kapky. Děti si osvojovaly a rozšiřovaly poznatky
o přírodě, byly vedeny k samostatnosti, vzájemné spolupráci, ochraně životního prostředí, prostřednictvím her
a činností se seznamovaly se životem ve vodě a kolem
ní, koloběhem vody, problematikou znečištění vody a vyzkoušely si zajímavé pokusy s vodou. V druhé polovině
září navštívilo mateřskou školu Divadélko Květinka, které
dětem sehrálo pohádku o pravidlech a chování nejen
v mateřské škole s názvem Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, domluveno, platí teď. Poslední pondělí v září jsme s dětmi ze
třídy Berušek přijali pozvání od Svazu zahrádkářů Míškovice a navštívili jejich velmi poutavou a inspirující výstavu
ovoce, zeleniny a květin. Další zajímavé akce čekají na
děti v průběhu celého školního roku. A že jich bude hodně!
Přeji všem dětem, rodičům a celému kolektivu naší
mateřské školy klidný a pohodový školní rok.
Martina Nesrstová,
ředitelka mateřské školy

Projektový den Příhody žabky Kapky

Turistická vycházka dětí ze třídy Berušek do lesa
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Divadýlko Květinka v MŠ
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Nový školní rok v Základní škole Ludslavice
Prázdniny utekly jako voda a dveře Základní školy Ludslavice se 1. září
otevřely 46 školákům z Ludslavic,
Zahnašovic, Kurovic a Míškovic. Přes
prázdniny se ve škole nezahálelo,
pečlivě se uklízelo a celá škola tak
voní čistotou. Stejně tak tomu bylo ve
školní kuchyni, kde se vše připravovalo k přípravě pokrmů pro stávající
i nové strávníky. Taktéž ve třídách
nastaly příjemné změny. Ve třídě

4. a 5. ročníku se obměnily původní
dřevěné obklady stěn za nové, a tak
se žáci mohou těšit na nové modernější prostředí. Paní učitelky pak
každou ze tříd vyzdobily tak, aby se
žáci v tomto prostředí cítili příjemně.
Přestože přes prázdniny nastaly velké personální změny a děti tak v novém školním roce přivítala nová paní
ředitelka, paní učitelka, paní vychovatelka a vedoucí školní jídelny, věřím,

že se nám ve vzájemné spolupráci
podaří dosáhnout spokojenosti žáků,
rodičů, všech zaměstnanců i dalších
příznivců školy. Již nyní se těšíme na
společná setkání, která jsme pro tento
školní rok připravili.
Správné vykročení do nového
školního roku 2021/2022 všem dětem, rodičům i zaměstnancům školy
přeje Kateřina Jarkovská Němečková, ředitelka školy

Novinky z místní knihovny
Zdravím všechny, kdo tak jako já
mají upřímnou radost, když můžou
otevřít (nejlépe ještě úplně novou)
knížku a ponořit se do světa, který pro
nás ten který autor či autorka vymysleli a do dějů, které zinscenovali pro
své literární hrdiny.
Dnes jsem pro vás vybral pár titulů z naší knihovny, které by možná
mohli upoutat vaši pozornost a které
si můžete v naší knihovně vypůjčit.
Mám v knihovně několik titulů
světoznámé autorky detektivek paní
Agathy Christie, která je v počtu prodaných knížek po celém světě celkově
druhá, předstihl ji jen nějaký William
Shakespeare. Představíme si jednu
z těch, které jsou v inventáři naší
knihovny a to Herkulovské úkoly pro
Hercula Poirota. Knížka obsahuje dvanáct kratších detektivních příběhů na
motivy úkolů bájného antického Herkula. Pana Poirota navštěvuje v jeho
bytě oxfordský profesor Burton. Baví
se spolu o Poirotově křestním jménu
a dostanou se rovněž k antice-herkulovským úkolům. Belgický detektiv se
druhý den pustí do studia materiálů na
téma Herkules a rozhodne se, že už vyřeší jen dvanáct případů (jak se plete..).
Takové, které se nějakým způsobem
budou podobat herkulovským úkolům.
Dalším spisovatelem, kterého
bych vám rád představil je již zesnulý američan Louis L'Amoure, který za
svůj život napsal víc než 60 dobrodružných, převážně westernových
knih. My si představíme jednu z nich,
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která se jmenuje Krajina pistolníků.
Odehrává se v městečku Confusion,
které spaluje bezpráví a násilí. Matt
Coburn a Dick Felton chtějí nastolit
zákon a pořádek a jsou schopni použít i oprátku, aby svého cíle dosáhli.
Proti nim stojí nájemní zabijáci, kteří
to s pistolemi umějí. Matt a Dick ve
snaze ochránit město, kde objev zlata
znamená bohatství nebo smrt, vědí,
že každý další krok za spravedlností
může být krokem posledním.
Dalším americkým autorem, tentokrát podstatně mladším a hlavně
podstatně méně literárně plodným
(zatím napsal pouze dvě knihy) je
Scott Smith. Jeho druhá kniha Ruiny (o které mistr hororového žánru
Stephen King napsal, že její čtení by
přirovnal k jedinému dlouhému výkřiku hrůzy) pojednává o dvou mladých
amerických párech, které po ukončení
střední školy tráví prázdniny na plážích Mexika a ani netuší, co je bude
stát nápad zpestřit si dny lenošení
malým dobrodružstvím. Mexický prales s tajemnými mayskými ruinami je
příliš velkým lákadlem než aby mu
odolali. Úmorná cesta rozpáleným
zeleným peklem s neznámou flórou
i faunou, plným všelijaké exotické
havěti a tajemných úkazů, je jenom
začátkem toho, co je čeká ve starých
zříceninách v smrtelně nebezpečných
hlubinách pralesa. Až po zdrcujícím
objevu se podezření mění na hrůzostrašnou pravdu s důsledky, kterým
už není možné zabránit.

Poslední dnešní knížkou, kterou
bych vám rád představil je román
britské autorky Rosemary Sutcliffové Stříbrná větev. Jedná se o volné pokračování známé a zfilmované
knihy Orel deváté legie. Odehrává
se opět v Británii v době, kdy byla
obsazena římskými legiemi. Centurion
Flavius a lékař Justinus se náhodně
seznámí v pevnosti Magnis a zjistí,
že mají společné předky, díky čemu
se z nich stanou nerozluční přátelé.
Oba mladíci odhalí spiknutí, jehož cílem je svrhnout císaře. Oba uprchnou
a chtějí odplout do Galie. Nakonec
si to ale rozmyslí, shromáždí kolem
sebe skupinu bojovníků, s nimiž se
vrhají do bitevní vřavy, aby ubránili
čest Říma. Čas je ale drahý, protože zrádci neponechávají nic náhodě
a císaři hrozí smrt.
Další tituly, které si můžete vypůjčit v naší knihovně, Vám rád představím zase někdy příště.
Vladimír Potočný, knihovník

SETKÁNÍ SENIORŮ
v pátek 22. října 2021
od 17.00 hodin v sále obecního
úřadu v Zahnašovicích
• kulturní vystoupení dětí
• bohaté občerstvení
• hudba k poslechu i k tanci
Srdečně zve kulturní výbor
Zahnašovice
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Z činnosti SPZTKS
Léto uteklo jako voda a příroda se
začíná halit do podzimních barev. Ještě
než muškáty v oknech vyměníme za
barevné chryzantémy, připomeňme si
horké letní dny vzpomínkou na prázdniny
a akce s nimi spojené. I když se spousta
z nás rozjela na zasloužené dovolené,
našla se i chvilka na společné výlety, kde
jsme čerpali inspirace pro další akce,
které pro Vás v budoucnu chystáme.
Náš spolek se celé léto také dál věnoval
údržbě nového parčíku, aby tento koutek
byl co nejpříjemnější pro nás všechny.
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V srpnu proběhl již tradiční myslivecký den pro naše nejmenší a náš
spolek se stejně jako minulý rok na
této akci podílel. Pro děti jsme připravili
soutěže a stánek se zmrzlinou. Sluníčko krásně svítilo a akce se určitě
vydařila na výbornou. Budeme se na
spolupráci s myslivci těšit zase za rok.
První akce po prázdninách, kterou
jsme pro děti připravili, byla „drakiáda“.
Počasí nám přálo, nakonec i vítr zafoukal, draci se vznášeli vysoko nad
obcí, v udírně voněly klobásky, na pa-

lačinkách si pochutnal nejeden mlsný
jazýček. Nálada byla prostě výborná.
Děkujeme všem za účast.
Za nedlouho se všichni sejdeme
při podzimním tvoření a lampiony rozsvítíme večerní obec. Určitě budou
u nejednoho domu opět blikat kreativně vyřezané dýně a naše krásné
Zahnašovice se obléknou do podzimního kabátu.
Přejeme Všem krásné podzimní
dny.
Lenka Družbová (SPZTKS)
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Myslivecký víkend v Zahnašovicích

Druhá polovina srpna je už pravidelně po mnoho let v Zahnašovicích
vyhrazena pro myslivce. V sobotu
pořádáme turnaj tříčlenných družstev
ve střelecké soutěži na trap, kterou
tak fantasticky zakončili českým úspěchem na olympiádě v Tokiu brokaři
Jiří Lipták a David Kostelecký. Vše
pro nás myslivce začíná už v pátek
odpoledne přípravou areálu, stavbou
stanu, chystáním laviček, ale zejména přípravou střelnice s jejím celým
technickým zázemím. V pět odpoledne
je na programu zahájení oficiálního
tréningu. Letos přijelo více střelců, než
na co jsme byli v minulých létech zvyklí
a celí nedočkaví si chtěli vyzkoušet
své dovednosti. Střelba trvala až do
pozdních večerních hodin, dokud nám
to světelné podmínky dovolily.
V sobotu ráno mohla začít samotná soutěž tříčlenných družstev o Pohár
starosty obce Zahnašovice. Osobně starosta Drahomír Jura všechny
soutěžící přivítal a popřál co nejlepší počet zasažených terčů. Dvanáct
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týmů si losem určilo pořadí nástupu do
dvoukolového klání a mohlo se začít.
Pokud by střelci v týmu byli maximálně úspěšní, mohli zasáhnout až 120
„holubů“. Samozřejmě tak jednoduché to nebylo. To bychom pak mohli
na olympiádu všichni. Nicméně 1-2
chyby střelce z 20 terčů jsou v naší
výkonnostní kategorii brány za velmi
dobrý úspěch. Do finále soutěže pak
pokračuje už jen šest zástupců nejlepších mužstev po základních kolech.
Olympijské medaile jsme závěrem
nerozdávali, nicméně hodnotnou cenu
si nakonec odnesl každý z účastníků
soutěže. A vítězové? Ti jsou určitě
všichni. Těm skutečným ale patří čestné místo pro jejich jména, která budou vyryta do putovního poháru a tak
uchována jako vzpomínka na ročníky
již minulé.
Nedělní odpoledne věnujeme
propagaci myslivosti pro širokou veřejnost, ale hlavně chceme potěšit
a upoutat touto tématikou ty nejmladší
občánky. Věříme, že poznatky z přírody

a čas, který v ní člověk stráví, je pro
mladou generaci větším přínosem, než
čas strávený nad obrazovkou mobilů,
tabletů a všech technologických vymožeností současné doby a dokáže
uchovat zážitky daleko déle než virtuální příběhy a komunikace sociálních sítí.
Opět jsme si pro děti připravili soutěže s mysliveckou tématikou, střelbu
ze vzduchovky, disciplíny s hodem na
cíl a jiné. Mnohokrát děkujeme členům
SPZTKS za jejich kamarádskou výpomoc při zabezpečení a zajištění jednotlivých stanovišť, malování na obličej
a dostupností nafouknutých balónků,
které dokážou k překvapenému údivu
některých nepozorných dětí ulétnout
z ručky přímo k nebesům. Nejkrásnější
odměnou pro nás myslivce je vždy závěr. Radostné tváře dětí, které vyhrály
nějakou medaili a diplom, se nedají ničím jiným získat. A pro ty, co nevyhrály,
máme vždy připraveny ceny útěchy
v podobě malých dárků a hlavně sladkostí. Tak už se těšíme opět na setkání
příští rok. Vaši myslivci.
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Nová fotbalová sezóna
Začal školní rok, ale také nový ročník fotbalových soutěží. Po ukončení
minulého, opět nedohraného, ročníku
se udály v našem klubu změny. Odešel trenér Petr Čuba a místo něj začal
trénovat Vlastimil Zakopal. Je to zkušený hráč, stále ještě je, který hrával
i v jiných klubech a tak má co předávat
našim hráčům. Když nešlo na hřišti
hrát, vládní nařízení to zakázalo, tak
se hřiště upravilo a tím pádem zlepšilo.
Na trávník se rozmetala směs písku
a hlíny, aby se tam mohla zasadit tráva
a také, aby se zlepšila kvalita hrací
plochy. Chtěl bych poděkovat Liborovi Janalíkovi, Františkovi Mlčákovi
a firmě Doubrava za výraznou pomoc.
Trávník je pravidelně zavlažován, poděkování patří Břetislavovi Javorovi
a také sečen, o to se starají hlavně
mladí hráči, Pavel Miklík mladší a Ondřej Javora. Za brankou u střelnice byly

postaveny sloupy na záchytnou síť, ta
tam byla posléze nasazena. Všem,
kteří se brigád na zlepšení hřiště a jeho
okolí podíleli, patří poděkování.
Letošní ročník bude zajímavý,
protože jsme byli přeřazeni na druhou stranu okresu. My a Ludslavice zajíždíme do míst, které nevíme,
kde leží, ještě že jsou chytré telefony
a GPS, jinak by se bloudilo. Zpočátku
to byl šok, přijít o derby v Martinicích,
Žeranovicích, ale pak si kluci řekli,
nevadí, nová zkušenost. Jako každý klub se potýkáme s nedostatkem
hráčů, ale vypadá to, že se zápasy
odehrají s plným počtem. Už nyní
jsou hlášeny kontumační výsledky, že
soupeř nepřijel. Bohužel lepší to už
nebude, tak jsme rádi, když se nám
podaří získat posilu. Také došlo ke
změně pravidel ohledně střídání. Do
80 minuty se v přerušené hře střídá

hokejovým způsobem, což je náročné
pro mužstvo o 11 lidech a to druhé
má 5 hráčů na lavičce. Přesto věříme,
že i s tímto nepříliš šťastným rozhodnutím se naši hráči porvou a budou
mít co nejlepší výsledky. Jak se to daří
plnit můžete vidět i Vy, zveme všechny příznivce na naše zápasy. Opět
jsou v prodeji pernamentky. Všem,
kteří si je zakoupili, nebo zakoupí děkujeme. Poděkování patří i Obecnímu
úřadu a panu starostovi Drahomíru
Jurovi za podporu, kterou nám dává.
Na závěr bych chtěl říct, že fotbal není
jen běhání za kulatým nesmyslem, ale
jde i o setkávání diváků a hráčů. Prostě přijít na hřiště, zahrát si fotbal nebo
fandit, či si dát nějaké to občerstvení.
Tak snad se letošní ročník dohraje
a společně se na zápasech budeme
bavit.
Roman Adámek

Hasiči opět uspořádali nohejbalový turnaj v Zahnašovicích
V pátek 26. 6. a v sobotu 27. 6. uspořádali místní hasiči
již 22. ročník tradičního nohejbalového turnaje v naší obci.
Letošního ročníku se zúčasnilo 8 týmů. Páteční den nám
zkomplikovalo počasí, které nám vyplavilo nově připravené
hřiště pro nohejbal. I tak se však po velké snaze pořadatelů
a odvaze sportovců hrát začalo. Po oba dva dny byly k vidění
zajímavé souboje mezi jednotlivými týmy i hráči. Nakonec
prvenství obhájil tým z Ludslavic, který nastupoval pod
názvem Komárovo-vlčí-uličníci. Po oba dny bylo podáváno
občerstvení, kterého využili i místní fanoušci.
Je jen škoda, že je mezi místními o tuto tradiční akci  stále
menší zájem a aby celá akce mohla vůbec proběhnout jsme
nuceni oslovovat týmy z celého okolí. Snad se pro další ročník
najde mezi místními více odvážlivců a tuto tradiční akci podpoří. Poděkování patří obci Zahnašovice za podporu této akce.
Hasiči Zahnašovice

10

Zpravodaj obce Zahnašovice

Zahnašovice vyhráli v Horní Lhotě
Zahnašovice muži vyhrávají
,,Hejtmana ZLK". V Neděli 19. 9. 2021
se našemu týmu mužů podařilo podruhé v historii sboru vyhrát nejprestižnější soutěž na nástřikové terče
ve Zlínském kraji a to O Zlatý pohár
hejtmana Zlínského kraje. Jedná se
o soutěž, kde se proti sobě postaví
4 vybrané SDH z každého okresu.

Velké poděkování patří Jardovi Mikulkovi z týmu Mysločovic, který skvěle
zastoupil na béčkách našeho Pítra,
který se po 2 letech musel postavil
zpět na start jako proudař. V prvním
pokuse Pítr za 23,77, což by stačilo
na průběžné 2. místo, hned za klukama z Kněžpole. Bohužel špatná volba
proudnice u Kuby znamenala větší

prostřik, ale velké naděje do dalšího
kola. Do druhého pokusu bylo tedy
jasno, výměna proudnice a jdeme
na to. Pítr za 22,93 a Kuba za 22,35
a bylo vymalováno.
Kluci si odváží   první místo
za úžasný týmový výkon.
HASIČI ZAHNAŠOVICE

Extraliga ČR v PÚ v Zahnašovicích
V sobotu 14. 8. 2021 proběhlo v naší obci po ročních přípravách jedno z 12ti kol Extraligy ČR v požárním
útoku. Naše soutěž byla díky předešlým pořadatelským
zkušenostem vybrána z obrovského množství žadatelů
z celé republiky a my jsme tak dostali možnost celou akci
uspořádat právě v naší obci.
Vše se rozběhlo již v pátek, kdy se na místní fotbalové
hřiště začaly sjíždět týmy ze všech koutů naší republiky
a po postavení stanů se věnovaly tréninkům. Samotná
akce a obrovský nápor čekal na pořadatele však v sobotu. I v této nejisté době nás navštívilo přes 60 soutěžních
týmů. Překvapil nás obrovský zájem, jak místních občanů,
tak fanoušků z celého kraje, kterých se v průběhu dne
vystřídalo přes 1300 a vytvořili tak úžasnou atmosféru.
Za to všem patří obrovské poděkování.
Nakrmit a pohostit takové obrovské množství lidí
a přitom všem zajistit hladký průběh celé akce byla obrovská výzva. Celý den nám navíc přálo krásné počasí,
takže žízeň byla obrovská. Chceme však poděkovat
kromě samotným pořadatelům z řad hasičů také místním
fotbalistům, kteří nám pomohli připravit úžasný trávník
na soutěžní dráze a zapůjčili nám celý areál místního
hřiště, obětovali tomu spoustu svého času. Také musíme
poděkovat místnímu Mysliveckému sdružení, které nám
uvolnilo zamluvený termín hřiště pro uspořádání naší
akce. Největší poděkování však patří velkému množství
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sponzorů. Z těch místních to byl obecní úřad Zahnašovice,
který pomohl se vším, co bylo potřeba zajistit, stavební
firmě Ladislav Molek, která nás podporuje po celý rok při
všech akcích a společnosti Doubrava s.r.o. zastoupené
panem Ing. Lužou. Bez takových lidí by nebylo možné
takovou akci v tak malé obci vůbec uspořádat.
Naše soutěž byla v kategorii pořadatelských nováčků
Extraligy hodnocena jako jedna z nejvíce povedených
v celé historii Extraligy ČR. Samozřejmě nám takový
obrovský nápor lidí ukázal i rezervy, kde je možné ještě
dále zvýšit úroveň celé akce a již nyní jsou v řešení. Pro
rok 2022 jsme se rozhodli zkusit znovu zažádat o pořadatelství, tak uvidíme, jak dopadne samotná volba.
Miklík Petr, velitel JSDHO Zahnašovice
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Plánované akce na rok 2021

9. 10.
22. 10.
27. 10.
20. 11.
27. 11.
		
18. 12.

Vinobraní
Setkání seniorů
Světluškový průvod
Hon na drobnou zvěř
Vánoční jarmark
+ rozsvícení vánočního stromu
Hon na drobnou zvěř

Společenská rubrika
ŽIVOTNÍ JUBILEA
Září:
Brázdilová Marie – 92 let
Bačáková Jitka – 60 let
Jašková Marie – 60 let
Foukal František – 86 let
Havlíčková Marie – 80 let
Říjen:
Motáň Josef – 81 let
Vaňharová Dagmar – 65 let
Prosinec:
Foukalová Marie – 80 let
Nováková Ludmila – 84 let    
ÚMRTÍ

Srpen: Němčík Jaromír  
Září: Konečná Anežka                        

NAROZENÍ Červenec: Nečekalová Beáta  

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 5. prosince 2021 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 2 000,- Kč.
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