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Z důvodu jarních protiepidemických opatření nemohlo stavění a následné kácení máje proběhnout tak,
jak jsme byli zvyklí, ale přesto členové
SPZTKS připravili pro děti a jejich
rodiče čarodějnou výpravu. Vyznačenou stezku děti absolvovaly samy
nebo s rodiči a za splněné úkoly byly
pak odměněny.
Kromě kulturních akcí je nutné
upozornit i na výborné výkony našich
hasičů, kteří měli možnost uspořádat
jedno z dvanácti kol Extraligy ČR
v požárním útoku i v naší obci.
Nelze také opomenout sportovní
výkony našich fotbalistů, které byly
více či méně zdařilé, přesto každý
fotbalový zápas byl malým kulturním
zážitkem.
Nejen kulturními a sportovními
akcemi byl naplněn letošní rok. Bylo
také něco málo zrealizováno nebo
naplánováno pro další rozvoj obce.
V současné době probíhá na pozemku p.č. 34, 162 (původní dům
č.p. 44) výstavba tří rodinných domů,
a proto obec přistoupila k rekonstrukci
části kanalizace vedené před plánovanými RD a současně části kanalizace vedené v "chaloupkách". Na
základě výběrového řízení provedla
firma Vegi, s.r.o. v měsíci listopadu
opravu betonové kanalizace v délce
cca 150 m vložkováním UV rukávem.
Celková cena opravy kanalizace činila 975 744,- Kč.

S Rozvojovou agenturou Zlínského kraje je uzavřena smlouva na
zpracování projektové žádosti, poradenství, administraci veřejné zakázky a administraci projektu k žádosti
o dotaci na projekt s názvem „Workout
hřiště v obci Zahnašovice“, která bude
podána do programu Ministerstva pro
místní rozvoj, výzvy č. 117d8210H
program - Podpora budování a obnovy Zlínského kraje. Workoutové hřiště
by mělo vzniknout na prostranství
před bývalým kluzištěm vedle RD
č.p. 66. Toto hřiště by mělo sloužit
pro děti i dospělé. Je jasné, že obec
by potřebovala pořádné multifunkční
hřiště, ale vzhledem k současným
poskytovaným dotacím, které jsou
do částky max. 2 000 000,- Kč a při
minimální ceně takového multifunkčního hřiště cca 4 500 000,- Kč, je tato
stavba zatím nerealizovatelná.
Na rodinný dům č.p. 34, který
obec před třemi lety koupila, je již
vydáno rozhodnutí na demolici a zároveň je i zpracovaná projektová dokumentace na stavbu víceúčelového
domu v daném místě. V současnosti
je tato projektová dokumentace podána na stavebním úřadě ke schválení. Plánovaný víceúčelový dům by
měl sloužit nejen jako zázemí pro
obecní úřad, ale především by zde
měly být vytvořeny bytové jednotky
tzv. startovací byty či byty i pro starší

spoluobčany, pro které bude stávající
dům už "nad jejich síly" a budou chtít
pohodlnější bydlení.
V přízemí domu by měly vzniknout komerční prostory např. pro obchod či služby.
Z důvodu plánované demolice
domu č.p. 34, který v současnosti
slouží jako zázemí obecního úřadu
a jsou zde uskladněny např. lavky,
stoly nebo obecní zahradní technika,
bylo nutné zřídit náhradní skladovací
prostory. Z tohoto důvodu byl zpracován projekt na nový sklad, který by
měl navazovat na stávající skladový
objekt za obecním úřadem.
Stavba nového skladu a demolice
domu č.p. 34 je plánována na příští
rok.
Pro realizaci víceúčelového objektu je však nutné získání dotace.
Tímto ohlédnutím za končícím
rokem 2021 jsme se přehoupli do
nadcházejícího nejkrásnějšího období
roku, kterým Vánoce určitě jsou.
Chtěla bych Vám jménem celého obecního zastupitelstva popřát
krásné a pokojné prožití vánočních
svátků, dětem spoustu dárečků pod
stromečkem a do nového roku 2022
vám všem přeji pevné zdraví, hodně
spokojenosti a lásky.
Bucňáková Zdeňka
místostarostka

Poděkování

Spolek pro zachování tradic, kultury a sportu
přeje všem občanům Zahnašovic poklidné
svátky vánoční, plné pohody. Dětem spoustu
dárků od Ježíška. Do nového roku hodně
zdraví a rádi se s vámi potkáme při našich
akcích, které pro vás rádi připravíme i v roce
2022. Děkujeme všem za podporu!
SPZTKS
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Rozsvícení vánočního stromu

6

Zpravodaj obce Zahnašovice

Mikulášská nadílka
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Hasiči posekli protipovodňový val
Dne 13. 10. jsme uspořádali brigádu pro potřeby
naší obce a rozhodli se posekat trávu v místech protipovodňového valu kolem naší obce směrem od Martinic.
Počasí nám sice moc nepřálo, ale vše se podařilo a na

zimu jsme tak připraveni. V letošním roce plánujeme
ještě údržbu břehů potoka u hřiště. Snad nám to počasí
dovolí.
Hasiči Zahnašovice

Hasiči ze Zahnašovic získali i díky dotacím nový dopravní
automobil Ford Transit
Vůbec poprvé v historii obce i sboru se hasiči ze
Zahnašovic dočkali úplně nového zásahového vozidla.
Jedná se o 9ti-místné dopravní vozidlo značky Ford Transit
o výkonu 125 kW v základním provedení DA-L1Z. Nákup
vozidla byl možný uskutečnit hlavně díky dotacím ze Zlínského kraje v hodnotě 300.000,- Kč, z MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky,
které poskytlo dotaci ve výši 450.000,- Kč a zbylou část
dofinancovala obec Zahnašovice. Den předání vozu byl
pro naši malou obec a náš sbor dnem nezapomenutelným.
Vozidlo nahradí starý dopravní automobil, který měl již 21
let a náklady na jeho údržbu převyšovaly jeho hodnotu.
Všem, kteří se do celé akce zapojili a tento nákup
podpořili, patří obrovské poděkování.
Velitel JSDHO Zahnašovice Miklík Petr

Extraliga v Zahnašovicích bude i v roce 2022
Náš sbor se rozhodl po loňském vydařeném prvním
ročníku EMAS Extraligy ČR v požárním útoku zkusit žádat i podruhé. Výběrová schůze kandidátů z celé ČR se
sjela se svými prezentacemi do dalekých Slatiňan, kde
se hlasovalo o 14 soutěžících, které budou mít tu čest
pořádat největší a nejprestižnější ligu v požárním sportu
v roce 2022. Naše soutěž získala po letošním ročníku
plný počet hlasů od všech zúčastněných a jednoznačně
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se tak stala podruhé soutěží extraligy. Zvažujeme také,
že soutěž spojíme s Podhostýnskou hasičskou ligou
a celá akce bude ještě většího rozsahu.
Vše proběhne 9. 7. 2022 a pro nás již začaly opět
dlouhé přípravy a plánování.
Miklík Petr, velitel JSDH Zahnašovice

Zpravodaj obce Zahnašovice

Vánoční zvyky a tradice
Vánoce to jsou především svátky
dětí a rodin. Všechny sváteční dny se
nesou ve znamení setkávání rodin
a přátel plné radosti a pohody. Vánoce patří k nejkrásnějším obdobím v
roce, jsou s nimi spojeny různé tradice
a zvyky. Připomeňme si některé z nich:
Adventní kalendář bezpochyby patří k nejkrásnějším adventním
zvykům. V současné době je často
chutným dárkem pro děti, neboť bývá
plný sladkostí. Adventní kalendář má
připomenout smysl a význam čtyř
neděl trvajícího předvánočního času.
Adventní věnec... Živé adventní věnce symbolizovaly věčný život,
který věřícím přislíbil Ježíš Kristus.
Kruhový tvar věnce vyjadřoval jednotu společenství lidí a boha. Plamen
svíček připomínal Krista jako světlo
ozařující plamen lásky každého člověka. Čtyři svíce na věnci se postupně
zapalují každou adventní neděli.
Stromeček... Těžko si dnes dovedeme představit vánoce bez ozdo-

beného stromečku. Málokdo však ví,
že zdobení živých zelených stromů
má kořeny už v pohanských dobách.
Tehdy pod ním lidé tancovali, aby
oslavili bohyni slunce. Keltové zdobili
stromky a větve, aby vítali boha slunce. Slované zavěšovali tzv. chvojku
a ta se dávala ozdobená na dveře
špičkou dolů, aby se mrtví nasytili
už venku a netoužili zaujmout místo
živých u slavnostní večeře. Křesťané
zdobili malé stromečky a zavěšovali
nad štědrovečerní stůl. Později se do
českých rodin dostal stromeček, který
známe dodnes. Zdobily se jablíčky,
perníčky, papírovými ozdobami.

sníte, budete po celý rok chráněni
před blechami a štěnicemi.
Ten, kdo vstal za rozbřesku
a ihned se opláchl vodou z potoka
či studny, utužil své zdraví po celý
následují rok.
Pokud chováte slepice, nasypte
jim zrní s mákem, což vám zajistí,
že příští rok dobře ponesou.
Abyste si přivolali štěstí, stačí
sníst u štědrovečerní večeře kousek
okoralého chleba.
SPZTKS

Dárky… Bývalo zvykem, že se
dárky začaly rozbalovat, až se objevila první hvězda na nebi. Tím se
připomínala betlémské hvězda, která
zářila nad Betlémem.
Se Štědrým dnem se pojí také
spousta pověr a tradic, např.:
Pokud si v předvečer štědrého
dne položíte pod polštář vlašský
ořech a hned ráno po probuzení ho

Trička FanClub pro příznivce a fanoušky fotbalistů SK Slavoj Zahnašovice
Závaznou objednávku s uvedením celého jména, adresy, telefonním
kontaktem, velikostmi triček a počtem
kusů předejte osobně panu Milanu

Havlíčkovi, Zahnašovice 70, případně zašlete na adresu havlicek.022@
seznam.cz nebo formou SMS na
tel. 731 526 997 (možno i přes Wat-

sApp nebo Messenger) nejpozději
do 31. ledna 2022.
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Stavění betlému
Stavění betlému se v naší obci stalo hezkou tradicí.
Letos se tato akce uskutečnila v sobotu 11. listopadu.
Pomocníků, kteří přišli, bylo o poznání méně než v předchozích letech, ale dobrá nálada a chuť betlém postavit
byla veliká. Dřevo na betlém, jako každý rok, věnovala W.
M. Pila Martinice. Celou akci na návsi vedl L. Molek, který
dřevo dovezl, rozdával úkoly při práci. Betlém je rok od
roku hezčí. Velká výzva byla také přenést zvonici, kterou
bude již tradičně zdobit krásný zvon a kříž od L. Konečného. Náš pokladník M. Havlíček se postaral o čepované

pivo a svařák, který v sychravém počasí přišel vhod. Komu
vyhládlo, mohl si pochutnat na klobáse z udírny. Část
našeho spolku poupravilo slaměné postavy, které budou
v betlémě symbolizovat svatou rodinu po celý prosinec
až do Tří králů.
Všem patří obrovské díky, kdo jste si na tuto akci
vyhradili čas a přišli, ať už přiložit ruku k dílu, nebo se jen
tak podívat a pobavit se.
Veronika Spáčilová (SPZTKS)

Africký mor prasat se opět přiblížil

V sousedním Slovensku, Polsku i Německu je dále na
postupu Africký mor prasat (AMP). Nejbližší výskyt AMP
od české hranice u prasat divokých v Polsku činí již pouze
14 km. V Německu je to 25 km. Riziko rozšíření nákazy
i na území České republiky tak dále vzrůstá. Všechny
zmíněné informace potvrzují zhoršující se situaci v souvislosti s AMP v těsné blízkosti české hranice. Účinným
prostředkem k zamezení rizika s touto nákazou je zásadní
eliminace počtu černé zvěře. V roce 2017 se v našem zlínském regionu podařilo tuto nákazu zvládnout do nulového
výskytu pozitivních nálezů z odebraných vzorků zejména
důsledným a vysokým odlovem. Ačkoli jde o onemocnění,
které není přenosné na člověka, je velmi vážným rizikem
pro tuzemské chovy prasat. Zásah v našem regionu do
populace černé zvěře byl velmi významný, ale i přesto
můžeme po 4 letech potvrdit, že výskyt divočáků v naší
honitbě je opět na vysokých počtech. Důkazem je historicky nejvyšší počet odlovené černé zvěře v naší honitbě.
Jednalo se celkem o 18 ks černé zvěře během letošního
roku. Významnou měrou k tomuto vysokému číslu přispěl
i lov při obhospodařování plodin na poli po pravé straně
silnice II. třídy č. 438 při výjezdu ze Zahnašovic směrem
na Míškovice. Zde se projevila velmi dobrá spolupráce
zemědělské společnosti Doubrava s.r.o. Zahnašovice
a místního mysliveckého spolku. Při výskytu většího počtu
prasat v lánu hořčice přerušili zemědělci polní práce, aby
bylo možné svolat co největší počet lovců. Následnou
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skvělou organizací lovu se podařilo během necelých tří
hodin ulovit celkem 11 ks divočáků. Následující den se toto
číslo podařilo navýšit odlovem dalších 9 ks na jiném poli
vzdáleném jen několik stovek metrů od toho původního,
ale v již v sousední honitbě a v katastru obce Ludslavice.
MS Doubrava Zahnašovice
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Novinky z místní knihovny
Po krátkém čase znovu zdravím všechny milovníky
dobré četby a odpočinku s pěknou knížkou a chtěl bych vám
představit dalších pár vybraných titulů, které se nacházejí
v knižním fondu naší knihovny, nebo jsou zapůjčeny z fondů
Kroměřížské knihovny.
Prvním titulem, který bych vám dnes rád představil je
od autora velmi kontroverzní knihy Šifra mistra Leonarda, amerického spisovatele Dana Browna. Jde o knihu
Počátek, již páté dobrodružství harvardského profesora
symbologie a náboženské ikonografie Roberta Langdona.
V tomto příběhu je pozván do muzea v Bilbau, aby se zde
zúčastnil významného oznámení-odhalení objevu, který
navždy změní tvář vědy. Pořadatel večera, jeden z prvních
Langdonových studentů miliardář Kirsch se chystá zveřejnit
přelomový vědecký objev, který zodpoví dvě ze základních
otázek lidské existence. Pečlivě naplánovaný večer se však
najednou promění v chaos a hrozí, že Kirschův vzácný objev
bude navždy ztracen. Langdon je nucen učinit zoufalé rozhodnutí, aby z Bilbaa unikl. Doprovází ho Ambra Vidalová,
elegantní ředitelka muzea. Společně uprchnou do Barcelony
za nebezpečným úkolem - nalézt záhadné heslo, jež má
odhalit Kirschovo tajemství. Při pátrání v temných zákoutích utajených dějin a radikálního náboženství se Langdon
s Vidalovou střetávají se zákeřným nepřítelem jehož všudypřítomná moc podle všeho pochází přímo ze španělského
královského paláce a který se nezastaví před ničím, hlavně
aby Kirsche umlčel. Na cestě vytyčené moderním uměním
i tajemnými symboly odhalí ústřední dvojice stopy, které
je nakonec přivedou až ke Kirschovu šokujícímu objevu
a úchvatné pravdě, která jim tak dlouho unikala.
Další kniha pochází od českého historika pana Jiřího
Bílka. Jmenuje se První kněžna aneb Závrať moci a vypráví
příběh kněžny a dnes už svaté Ludmily. Nejmocnější český
kníže Bořivoj se dostává do sporu s velkomoravským Svatoplukem a musí mu dát jako rukojmí svého syna Spytihněva
a sám se nechat na Moravě pokřtít. Po návratu buduje na
Hradci první křesťanský kostel v Čechách, kde je pokřtěna
Metodějem i Ludmila se synem Vratislavem. Proti Bořivojovi
jako nepříteli víry předků vypukne povstání a kníže prchá na
Moravu. V Čechách vítězí Bořivojovi věrní stoupenci a on
se vrací domů, kde je ale záhy zavražděn. Kněžna Ludmila
se snaží udržet český stolec pro své syny, žádá Svatopluka
o návrat Spytihněva, ale ten ho ožení se svou dcerou a dál ho
drží na Moravě. Až smrt moravského knížete umožní Spytihněvův návrat a Ludmile se podaří dosáhnout toho, že ho čeští
velmoži přijímají za svého knížete. Spytihněv se ukáže jako
dobrý vládce, ale bohužel zůstává bezdětný. Pro Vratislava
je proto vybrána nevěsta z kmene Stodoranů, která po křtu
přijímá jméno Drahomíra. Její vztahy z Ludmilou jsou od
počátku napjaté a ještě se vyostří, když po smrti Spytihněva

usedne Vratislav na knížecí stolec. Drahomíra si nepřeje,
aby se Ludmila stýkala s jejími syny a snaží se její vliv na
české velmože omezit. Ti jí však po nečekané Vratislavově
smrti svěřují Václava a Boleslava do výchovy. Drahomíra se
rozhodne Ludmily zbavit. Zkušená žena jí nečekaně ustupuje
a odjíždí za svou dcerou do kláštera v Bavorsku, aby tam
dožila své dny. Zastaví se na Tetíně, kam za ní přicházejí čeští
předáci a žádají, aby se proti své snaše postavila. Ta však
neztrácí čas a posílá na Tetín své věrné, aby Ludmilu zabili…
Další v řadě je kniha slovenského spisovatele Miroslava
Frindta Hanina hvězda. Odehrává se na Oravě v městečku
Dolný Kubín v první poválečné vánoční svátky roku 1945.
Do rodného města se z Osvětimi vrací osmnáctiletá Hana,
nikdo ji nevítá, setkává se s nedůvěrou, nenávistí a zlobou.
Jen málokdo věří vyprávění, co vězni v táborech museli
vytrpět. A vyhublá, hladová Hana se v horečkách toulá mezi
synagogou a evangelickým kostelem, nemá domov a byt
její rodiny arizovala žena, která pracovala v lékárně jejích
rodičů. Její život zvrátí pomoc lidí, kteří sami vědí, co to je
žal a ztráta blízkého člověka a také jeden nečekaný návrat.
Tak to by pro tentokrát snad stačilo a doufám, že jsem
vás některou z knížek zaujal a brzy se spolu potkáme
v naší knihovně.
Vladimír Potočný, knihovník

Plánované akce na rok 2022
5. 2.
12. 2.
26. 2.
3. 4.
16. 4.
30. 4.
21. 5.
		
28. 5.
11. 6.
24. - 25. 6.
9. 7.
		
10. 7.
13. 8.
		
14. 8.
21. 10.
27. 10.
19. 11.
26. 11.
		
17. 12.

Hasičský ples
Maškarní karneval
Vodění medvěda
Chození s ozdobenými májkami
Pletení pomlázek
Stavění máje + pálení čarodějnic
Střelecké závody
„O pohár MAS na loveckém kole“
Kácení máje
Pohádková dědina
Memoriál Ladislava Miklíka v nohejbale
Hasičské závody o putovní pohár
starosty obce Zahnašovice
Hodové slavnosti
Střelecké závody
o pohár starosty obce Zahnašovice
Myslivecký den
Setkání seniorů
Lampionový průvod
Hon na drobnou zvěř
Vánoční jarmark
+ rozsvícení vánočního stromu
Hon na drobnou zvěř
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