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• 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.
• 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 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. § 27 odst.
1 písm. q) a § 27a odst. 1 písm. n)
zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání, ve znění pozdějších
předpisů, § 46 odst. 2 a § 47 odst. 1
písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
§ 58 odst. 3 a 4 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, aj.).
Bucňáková Zdeňka
místostarostka

Od 4. dubna 2022 bude zahájena
úhrada poplatků za svoz komunálního odpadu a poplatků za psy na rok
2022. Poplatek za svoz komunálního
odpadu je stanoven dle vyhlášky č.
2/2021 na 400,- Kč za osobu/rok a je
splatný do 30. 5. 2022. Od poplatků
jsou osvobozeny děti, které v letošním
roce dosáhnou věku tří let a méně
a osoby, které jsou držitelem průkazu
ZTP/P.
Dále je poskytnuta úleva občanům, kteří v letošním roce dovrší 80
let a více, poplatek činí pouze 50 %
stanovené částky, a to 200,- Kč.

• Poplatek za psa činí 50,- Kč/rok a je
splatný do 30. 5. 2022.
• Od 4. dubna 2022 bude zahájeno
vybírání poplatků za odvádění odpadních vod do veřejné kanalizace ve
výši 800,- Kč na osobu + 200,- Kč za
dům. Poplatek na rok 2022 je splatný
do 31. 8. 2022.
• Upozorňujeme nájemce hrobových
míst na místním hřbitově, kteří ještě
neuzavřeli novou smlouvu na pronájem hrobového místa, aby tak neprodleně učinili a současně provedli
úhradu nájemného na dalších 10 let.
Nájem činí 10,- Kč m2/rok.

• Začátkem letošního roku proběhla
mezi občany ulice "Vlačova" anketa,
která měla za cíl zjistit názor občanů
na současnou veřejnou zeleň a osvětlení v této ulici. Ze všech rozdaných
anketních lístků byla vrácena přibližně
polovina. Výsledkem ankety je spokojenost většiny občanů se současným
stavem veřejného osvětlení v ulici
a zachování stávajících stromů podél hlavní silnice. Z důvodu velikosti
těchto stromů byl v měsíci březnu
proveden jejich ořez.
Bucňáková Zdeňka
místostarostka
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Nová katastrální mapa v zastavěné části
katastrálního území Zahnašovice
„KUDY PROCHÁZÍ VAŠE VLASTNICKÁ HRANICE,
KTEROU SE SOUSEDEM UZNÁVÁTE?“ – Tuto otázku
uslyší v následujících týdnech každý vlastník. Proč? Protože:
Ve druhém čtvrtletí 2022 začnou terénní práce na
nové katastrální mapě v zastavěné části katastrálního
území Zahnašovice (intravilánu), tedy na té části území,
kde neproběhla komplexní pozemková úprava.
Na rozdíl od katastrální mapy vzniklé při pozemkových
úpravách, kterou tvoří projektant v kanceláři a vlastník ji
následně schvaluje či uplatňuje své připomínky, při tomto
„novém mapování“ vlastníci sami určují a trvale označují
nesporné hranice svých pozemků, a to podle skutečného stavu v terénu (tzv. pokojné držby). Takto označené
hranice budou následně katastrálním úřadem zaměřeny a
zaneseny do nové katastrální mapy! Před označením hranice je vhodné se ujistit, že i sousední vlastník je stejného
názoru na její průběh – např. střed podezdívky plotu, nebo
okraj, zda je hranicí zeď budovy u země, nebo zateplení
budovy, vlastnictví okapového chodníku, štítové zdi, apod.
JE NUTNÉ, ABY SI PRŮBĚH NESPORNÉ HRANICE VLASTNÍCI UJASNILI PŘED PŘÍCHODEM KOMISE
ZJIŠŤOVÁNÍ HRANIC!
V předstihu min. jednoho týdne dostane každý vlastník
nemovitosti pozvánku s určením dne, hodiny a místa setkání se „zjišťovací“ komisí tvořenou zástupci katastrálního
úřadu a obce, s výzvou k trvalému označení vlastnických
hranic. V určený den vlastníci projdou s komisí zjišťovanou
vlastnickou hranici a člen komise barevnou značkou označí lomové body hranice určené vlastníky. Takto vyšetřený
stav se poznačí do šetřícího náčrtu a soupisu nemovitostí
a vlastník ho potvrdí svým podpisem.
Pro rychlý a zdárný průběh zjišťování hranic je nutná
shoda sousedících vlastníků na společné hranici. Jestliže
se vlastníci neshodnou na průběhu hranice, bude tato
v nové katastrální mapě vyznačena jako sporná podle
dosavadního stavu katastru a vlastníci budou upozorněni
na možnost tento spor řešit soudní cestou.
Součástí zjišťování hranic je i šetření obvodů
budov a druhu a způsobu využití pozemků. Vlastníci,
kteří dosud neohlásili katastrálnímu úřadu novou
budovu či změny obvodu stávající budovy, které podléhají evidenci v katastru nemovitostí (např. rodinné
domy, rekreační objekty, samostatně stojící technické
a hospodářské budovy), budou v případě nutnosti
komisí vyzváni, aby tak učinili do 60 dnů. Rovněž
v případě vyšetřené trvalé změny zemědělského pozemku (např. orná půda, zahrada) na nezemědělský
(např. ostatní plocha, zastavěná plocha), bude vlastník komisí vyzván k doložení souhlasu s vynětím ze
zemědělského půdního fondu.
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Závěrem několik poznámek:
a) žádné hranice nebudou katastrálním úřadem vytýčeny
ani před, ani po zjišťování hranic v terénu (pokud si
chce vlastník nechat vytýčit hranici, musí tak učinit na
svůj náklad a s dostatečným časovým předstihem)
b) výše uvedená činnost tvorby nové katastrální mapy se
odborně nazývá „obnova katastrálního operátu novým
mapováním“ a je prováděna na základě § 41 katastrálního zákona č. 256/2013 Sb. a dalších prováděcích
předpisů.
c) jednotlivé etapy tvorby nové mapy:
1. zjišťování průběhu vlastnických hranic (2022)
2. zaměření vyšetřených lomových bodů hranic (2023)
3. tvorba nové katastrální mapy (2024)
4. námitkové řízení a vyhlášení platnosti ( 2024)
d) zaměstnanci provádějící „obnovu operátu“ jsou oprávněni vstupovat na soukromé pozemky dle § 7 zák. č.
200/1994 Sb.,
e) povinnost zúčastnit se na výzvu katastrálního
úřadu jednání a označit nesporné vlastnické
hranice vyplývá z § 37 katastrálního zákona č.
256/2013 Sb.
f) trvalé označení vlastnických hranic, pokud nejsou
označeny zdí, plotem apod. je možné provést železnou
trubkou alespoň 60 cm dlouhou, zatlučenou po úroveň terénu a obetonovanou tak, aby nedošlo k jejímu
zarostení či poškození sekaček při údržbě pozemku,
nebo plastovým znakem (lze zakoupit u některé měřické firmy nebo ve spec. obchodě). Ve zpevněných
plochách (betonu či asfaltu) lze bod označit zatlučeným roxorem nebo nastřelovacím hřebem.
g) plná moc pro zástupce vlastníka na šetření vlastnické
hranice nemusí být ověřena, je však žádoucí, aby
zástupce měl přesné informace o průběhu hranice,
např.: po které straně podezdívky plotu nebo štítové
zdi vede a čí plot nebo štítová zeď je, apod.

Z pohledu katastru nemovitostí se jedná o mimořádné
dílo, jehož výsledkem bude katastrální mapa odpovídají
skutečnému stavu v terénu, zobrazující hranice pozemků,
obvody budov a další prvky polohopisu s nejvyšší požadovanou přesností.
Na základě těchto informací si lze jen těžko představit vlastníka nemovitosti, který by se zjišťování
průběhu hranic nezúčastnil a ignoroval možnost mít
v katastru nemovitostí přesně evidovány své nemovitosti a tím předešel případným sporům o vlastnickou
hranici pro sebe i další generace vlastníků.
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Z činnosti Mateřské školy Ludslavice
Čas nezadržitelně kvapí a letošní školní rok se přehoupl do své druhé poloviny. Všichni jsme zase o něco starší,
ale také moudřejší a bohatší o nové poznatky, dovednosti
i životní zkušenosti. Čas zkrátka nezastavíme, a proto se
radujeme z každé společně prožité chvíle se svými kamarády v mateřské škole.
Měsíc leden je v naší školce tematicky zaměřen na zimní období a péči o zdraví. Začátkem měsíce ledna navštívilo
mateřskou školu Divadlo Šikulka, které dětem sehrálo sérii
tří pohádek zaměřených na vytváření zdravých životních
návyků a postojů. Poslední lednový pátek se uskutečnil
v mateřské škole vzdělávací program Nadačního fondu
Albert Lednice Zdravé 5. Děti se seznamovaly zábavnou
a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování,
prostřednictvím her byly motivovány k přijetí zásad zdravé
výživy a zdravého životního stylu.
Následující měsíc únor je již tradičně spjat s karnevalovým veselím, knihami, pohádkovými příběhy a jejich
hrdiny. Děti ze třídy Berušek navštívily obecní knihovnu
v Ludslavících, kde je paní knihovnice seznámila s knihovním řádem a pravidly půjčování knih. Děti pomáhaly
knihovnímu skřítkovi třídit přeházené knihy do správných
polic, zahrály si divadélko s plošnými loutkami, ale hlavně
měly možnost prohlédnout si spoustu krásných a zajímavých knih. Mnoho veselých pohádkových postav bylo
k vidění na školkovém karnevalu. Karnevalové radovánky
byly zahájeny promenádou a představením originálních
a veselých masek, následovaly soutěže, které se průběžně
střídaly s tancem a karnevalovými hrami. Karnevalově
rozdováděné dopoledne bylo zábavné a všichni jsme si
společně užili spoustu legrace.
V měsíci únoru zahájilo sedmnáct dětí plavecký kurz
v Městských lázních Zlín, kterého se účastní společně
s dětmi z Mateřské školy Míškovice. V rámci jednotlivých
lekcí se děti učí formou hry základy plaveckých stylů, odbourávat strach z vody, orientovat se ve vodním prostředí,
foukat do vody, splývat na zádech i na břiše, potápět se
a plavat pod hladinou.
Velkou radost měly předškolní děti z pozvání paní
ředitelky na další hodiny Předškoláčka v Základní škole
Ludslavice. Celkem se mohou předškoláci těšit na pět
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lekcí, které budou zakončeny Zápisem nanečisto, kde si
budou moci děti za přítomnosti rodičů ověřit své nabyté
vědomosti, dovednosti a schopnosti důležité pro úspěšné
zvládání školních povinností v základní škole.
Měsíc březen jsme zahájili léčebným kontaktem dětí
s pejskem - canisterapií Pohlazení psem. Už samotná přítomnost chlupatého kamaráda v mateřské škole vyvolala
v dětech dobrou náladu a vykouzlila na tvářích mnoho
úsměvů. Děti měly možnost si s pejskem zacvičit, vést ho
na vodítku, pomazlit se s ním, sledovaly, jak pes reaguje
na povely, hledá ukryté piškoty a uklízí rozházené hračky.
Děti ze třídy Berušek se zapojily do výtvarné soutěže
Požární ochrana očima dětí, kde se snažily kresbou zachytit náročnou a zodpovědnou práci hasičů, a do výtvarné
soutěže Pionýrský Sedmikvítek tematicky zaměřené na
mimozemšťany (kolem nás i v nás).
Blíží se zápis dětí do mateřské školy pro školní rok
2022 – 2023 spojený se dnem otevřených dveří, který se
uskuteční ve středu 4. 5. 2022 od 8:00 do 16:00 hodin
v budově mateřské školy. Zákonný zástupce předloží u zápisu svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněnou žádost
o přijetí k předškolnímu vzdělávání a písemné potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se
dítě podrobilo povinnému očkování. Dokumenty je možné si
vyzvednout před zápisem v mateřské škole nebo si je stáhnout z webových stránek mateřské školy ms.ludslavice.cz.
Martina Nesrstová, ředitelka mateřské školy
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Když se práce daří…
Může se to zdát nedávno, co se otevřely dveře základní školy, do lavic usedli první žáci, před tabuli nastoupily
paní učitelky a všichni společně jsme se pustili do plnění školních povinností. Prvňáčci poznávali první číslice
a písmena, postupně se přizpůsobovali školnímu režimu
a prožívali první školní úspěchy v podobě krásných známek. Ani v ostatních třídách žáci nezaháleli. Hravě zvládli
opakování učiva z předchozích ročníků a plynule navázali
novými poznatky. Po 14 dnech pilné práce jsme se vydali na adaptační výlet na Svatý Hostýn, a přestože nám
počasí nepřálo, byl tradiční výlet příjemným zpestřením
běžných školních dnů. I v říjnu jsme pilně pracovali, sbírali
nové zkušenosti a našli jsme mnoho možností, jak si školní
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povinnosti alespoň částečně zpříjemnit. Prvňáčci upekli
jablíčkový závin a rozdělili se se všemi spolužáky ve škole.
V „barevném týdnu“ jsme sladili své oblečení do barev
podzimu. Nejstarší žáci vyrobili krásné ozdobné květináče
a poslední říjnový den přišla do školy místo žáků halloweenská strašidla. A nastal listopad. Měsíc, kdy jsme ve
vzájemné spolupráci s mateřskou školou pozvali do školy
předškoláčky, aby se seznámili se školním prostředím.
Setkání s dětmi i jejich rodiči bylo velmi milé a všichni jsme
se těšili na další spolupráci. Bohužel, obdobně jako mnoho jiných škol, i naše škola byla díky vysoké nemocnosti
uzavřena a všichni žáci museli nastoupit do karantény.
A tak jsme se ze školního prostředí přesunuli do prostředí
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domácího a školní tabuli jsme vyměnili za monitory počítačů,
tablety či telefony. Myslím, že právě teď je ta pravá chvíle,
abych pochválila všechny žáky, kteří k distanční výuce přistupovali s velkou zodpovědností, svědomitě se připojovali
do výuky a pečlivě vypracovávali zadané úkoly. Ráda bych
poděkovala také všem rodičům za skvělou spolupráci v této
náročné situaci i za slova pochopení a povzbuzení, která
pro nás byla velkou motivací. Když jsme se v prosinci opět
sešli ve škole, nestačili jsme se ani rozkoukat a přišel nás
navštívit Mikuláš se svojí družinou. Mikuláš spravedlivě
odměnil snaživé žáčky a nezapomenul napomenout ty, kteří
by mohli přístup ke školním povinnostem zlepšit. Přesto si
všichni žáci odnesli balíček plný dobrůtek. Zároveň s Mikulášem vklouzla do školy i krásná předvánoční atmosféra
a nastalo období, na které se těší snad každý z nás. Ve
škole se vyráběly adventní věnce, stromečky či sněhové
vločky, školou se linula vůně upečených perníčků a vánoční
vycházku za zvířátky provoněla vůně pečených špekáčků.
A pak zazvonil zvoneček a Ježíšek dětem přinesl mnoho
pěkných dárků… Po vánočních prázdninách jsme se sešli
usměvaví, spokojení, odpočinutí a plní energie, abychom

se pustili do další náročné práce, která souvisí s uzavíráním
prvního pololetí.
Vážení rodiče, jménem všech zaměstnanců školy
vám děkuji za výbornou spolupráci v uplynulých měsících
a vám, milé děti, přeji mnoho radosti z dosažených výsledků své práce.
Na další spolupráci v následujícím období se těší kolektiv zaměstnanců Základní školy Ludslavice.

Ohlédnutí za proběhlými akcemi
Spolek pro zachování tradic, kultury a sportu společně
oslavil Silvestra a Nový rok 2022, kde už se pomalu začaly
plánovat akce na letošní rok.
Již 8. 1. 2022 členky našeho spolku dělaly doprovod
děvčatům Lucii Molkové, Barboře Malošíkové a Kristýně
Družbove při Tříkrálové sbírce, šikovným děvčatům se
podařilo vybrat 24.618 Kč.
Další a velmi povedenou akci, po dvou letech nucené
pauzy, se uskutečnil dětský karneval. V sobotu 12. 2. 2022
se vyzdobený obecní sál zaplnil rodiči a hlavně dětmi
v kostýmech. Společně jsme si celé odpoledne užívali,
plné soutěží, písniček a smíchu. Nechyběl ani veselý klaun
a beruška. která celou akci moderovala. Mlsné jazýčky
potěšila sladká palačinka a v bufetu všichni přítomní mohli
zahnat žízeň i chuť něčím slaným. Na závěr byla vyhlášena
tombola, na kterou děti netrpělivě čekaly. Děkujeme Pajce
Miklikové za výpomoc při této akci a také sponzorům.
26.2.2022 náš spolek podpořil SDH Zahnašovice při tradičním vodění medvěda. Příprava kostýmů byla náročná
a za pěkného sobotního dne jste mohli v dědině potkat
kosmonauta s jeho raketou Nasaj, pana Lorenca z filmu
Na samotě u lesa, chodící lednici, tři prasátka, koníka,
karty, Křemílka s Vochomurkou, sladký muffin, mlynáře
i s moukami a jiné. Akce byla velmi náročná a tak nám
od místních byly odměnou koblihy, jednohubky, nějaká ta
štamprlička a jiné dobroty.
12. března měl náš spolek první výroční schůzi. Přizváni byly všechny spolky, p.starosta a kamarádi, kteří
nás podporují. Odpoledne, ve společnosti všech, bylo
příjemné, přichystána byla i prezentace, tak jsme společně
mohli zavzpomínat na předešlé akce.

Zpravodaj obce Zahnašovice

Nezahálíme ani v parčíku, kde probíhají další úpravy
pro děti. Tímto bychom Vás rádi pozvali na opékání špekáčků v parčíku, které se uskuteční 9.4.2022 (dle počasí).
Vážení občané, kamarádi, jsme rádi, že náš spolek
SPZTKS má velkou podporu. Věřte, že se do všech akcí
snažíme dávat maximum. Pomoc při akcích od Vás všech
si vážíme a rádi využijeme. Akcí, které nás čekají, je
plno a tímto si vás dovolujeme pozvat na některé z nich:
9. 4. 2022 opékání špekáčků v parčíku, 16. 4. 2022 pletení pomlázek +velikonoční tvoření pro děti, 30. 4. 2022
pálení čarodějnic+ stavění máje, 28. 5. 2022 kácení máje
s doprovodným programem, 11. 6. 2022 pohádková dědina. O všech akcích vás budeme průběžně informovat na
Fb a místním rozhlasem, také můžete procházkou mrknout
na nástěnku na křižovatce, kde jsou vyvěšeny fotky z akcí.
Těšíme se na Vás ...SPZTKS
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Maškarní karneval - 12. 2. 2022
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Vodění medvěda - 26. 2. 2022
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Tradice šipkařů v Zahnašovicích stále trvá
Je tomu už několik let co pár nadšenců do šipek si
založilo svůj vlastní šipkový tým. Tento tým pod názvem
Enem dým Zahnašovice měl jasné cíle. První z cílů bylo
zlepšovat se a tím se posunout z příležitostného hráče
šipek na hráče ligového. Toto netrvalo dlouho a tým skládá
soupisku, a přihlašuje se do jedné z lig. Druhým, a také
hlavním cílem bylo to, že šipky jsou pro zábavu a ať se
vyhrává či prohrává, je důležité si spolu sednout a vše
probrat u pivka či štamprlky. Spoluhráči spolu chodili na
veškeré akce a opravdu byli jako jeden tým. Co jednou
začne, tak dříve nebo později také skončí. Nebylo tomu
jinak i u šipek v Zahnašovicích. Kluci z rodinných či pracovních povinností postupně odchází z týmu. Po několika
krásných letech plných šipek, krásných zážitků a hlavně
pevných kamarádských vztahů se nadobro rozpadá tým,
a vypadá to na konec šipkařů v naší obci. Zpráva o konci
týmu se rychlostí blesku šířila mezi ostatní týmy, a začíná
klasický taneček o rozebrání toho, co z týmu zbylo. Většina hráčů je tak zklamána rozpadem týmu, že nechce

o hraní šipek ani slyšet. Po dvouletém namlouvání se daří
rozpustit jedno ledové srdce a kapitán Pavel Lužík získává
jednu z dnešních opor týmů Kohoutů z Ludslavic Vladimíra
Čamba Potočného. Další rok na to přichází další dravec
do týmu Kohoutů, a to Břetislav Javora. V dnešní době
tým Kohoutů z Ludslavic tvoří sedm hráčů a oba kluci ze
Zahnašovic patří mezi hlavní opory týmů. Za dlouholetého
působení v týmu Kohoutů se stali trojnásobnými mistry ligy,
ale mezi největší úspěchy je považován titul Vícemistr
České republiky D ligy. A čím si kapitán oba hráče získal??
„Klukům jsem řekl jasný plán kam se má tým ubírat, ale
hlavní důvod co přesvědčilo kluky, aby šli za mnou bylo to,
že jsem chtěl pokračovat v tradici Zahnašovic, a to, že tým
má být jako jedna rodina a šipky mají být zábava. „Dále
pak poděkoval OÚ Zahnašovice za velkou a neskutečnou
pomoc, které si strašně váží a jedním dechem poděkoval
rodinám obou hráčů za toleranci a podporu.
Pavel Lužík

Nová fotbalová sezóna
Už se blíží jaro a s ním i odvetná část fotbalových
utkání. Jak již víte, letošní sezonu hrajeme se soupeři, které většinou neznáme. Na podzim jsme získali 9
bodů a hlavně jsme doma porazili Ludslavice. Začínáme
v neděli 3.4. v 15.30 na domácím hřišti. Několik zápasů
jsme smolně prohráli, přesto si myslím, že můžeme být
s vystoupením mužstva spokojeni. Na jarní část připravujeme několik změn. Bude vystavěna nová střecha, která
by měla lépe chránit fanoušky před deštěm. Tímto bych
chtěl poděkovat obecním úřadu a starostovi obce, panu
D. Jurovi, za finanční podporu. Dále proběhne výměna
oken a dveří na budově.
Naši fanoušci připravili pěknou akci. Fandit nyní budou
v jednotných dresech. Možnost zakoupení těchto dresů
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je možné u pana M. Havlíčka nebo si je u něj můžete objednat. Děkujeme za dobrý nápad.
Naše mužstvo přes zimní přestávku poctivě trénovalo,
tradičně v tělocvičně ZŠ v Holešově. Dokonce už vyběhli trénovat na hřiště a to pod dohledem trenéra V. Zakopala, který
předává zkušenosti, které získal za svou fotbalovou kariéru.
V plánu máme sběr železného šrotu, přesný termín vyhlásí pan starosta. Také bychom letos obnovili
sranda zápas A proti B, při kterém se střetlo A mužstvo
s mužstvem složené z řad fanoušků a bývalých hráčů.
Srdečně zveme všechny příznivce na naše zápasy,
povzbudit naše mužstvo a také se občerstvit v našem
bufetu... budeme se těšit na Vaší účast.
Roman Adámek, člen Slavoje Zahnašovice

Zpravodaj obce Zahnašovice

Přijímání mezi myslivce
Členové Mysliveckého sdružení Doubrava Zahnašovice měli v lednu tohoto roku čest mezi sebe přijmout
nové členy, kteří v roce 2020 prošli kurzem adeptů na
myslivce a v roce 2021 úspěšně zvládli závěrečné zkoušky
z myslivosti. Dovolte, abychom vám představili již nyní
právoplatné myslivce Lenku Zakopalovou, Erika Javoru
a Ondřeje Javoru ze Zahnašovic. Vyvrcholením celého
procesu, kdy se z milovníka přírody a zvěře stane právoplatný myslivec je akt nazývaný „Přijímání mezi myslivce“.
Mezi mysliveckými tradicemi je tento obřad dominantní.
Patří k nejhezčím, ale zejména zavazujícím z hlediska
myslivecké morálky a etiky. Připomene nejen novému myslivci, ale i všem přítomným, pokud to pozapomněli, jaké
vlastnosti má mít každý řádný myslivec. Tento obřad se
konal u příležitosti výroční členské schůze MS Doubrava
Zahnašovice dne 5. března 2022.
Celý ceremoniál je zahájen představením všech adeptů pasujícímu, kde se shrnou všechny důležité formality
o vykonaných kurzech, zkouškách z myslivosti a zhodnotí
se jeho učení a praxe ve sdružení během uplynulých 3 let.
Následuje myslivecký slib.
Při dobrém jméně myslivosti české, patrona všech
myslivců sv. Huberta a při jméně všech dobrých myslivců i těch, kteří opustili naše řady a odešli do věčného
revíru, na svou mysliveckou čest, vědomí a svědomí své
slavnostně slibuji:
Že budu dbát a dodržovat ustanovení zákona, práv
a regulí mysliveckých, nikdy a ničím, což myslivosti naší
škoditi by mohlo se nedopustím.
Že mi honitba bude mým druhým domovem a že v ní
budu přebývati co nejvíce.
Že budu při výkonu práva myslivosti zachovávati všechny dobré myslivecké zvyky, tradice a obyčeje
a naši mluvu českou mysliveckou na věčnou paměť našich předků.
Že budu zvěř naší užitkovou chovat, zušlechťovat, hájit
a chránit a zvláště v době zimní nouze o ni řádně pečovat.
Zvěř škodnou jen v nejnutnější míře budu tlumit a to
jen mysliveckým způsobem.
Že budu při výklonu práva myslivosti střílet jen na
mysliveckou vzdálenost na zvěř, kterou bezpečně poznám
a tak, abych zbytečně ji netrýznil a hlavně neohrožoval na
zdraví a životě ostatní střelce, honce a lidi vůbec.
Že budu pečlivě ošetřovat svou zbraň, bezpečně ji
i střelivo uchovávati a nikdy ji nezneužiji.
Že budu starostlivě o psa svého pečovati, lovecky
upotřebitelným ho vždy míti, jenžto jen takový pes je
nejlepší pomocník i přítel a nejvěrnější druh.

Zpravodaj obce Zahnašovice

Přijímání za myslivce pokračuje samotným aktem
pasování třemi údery loveckým tesákem na pravé rameno
pasovaného:
První úder dávám jménem naší české myslivosti,
oddanost a věrnost rač ji zachovati.
Druhý úder patří k poctě Hubertově, by ochráncem Ti
byl v konání i slově.
Třetí úder k připomínce mysliveckých mravů platí,
nerač na svůj myslivecký slib zapomenouti.
Ukončením obřadu je závěrečné veřejné prohlášení.
My, nejvyšší a starší lovčí z cechu sv. Huberta
v honbišti zvaném Doubravy Zahnašovice ve slavnostním
sezení vydati ráčíme tento historický „Pasovací list“. Tímto
starodávným certifikátem veřejně známo činíme, že adepti
naši byli po vyučení, praktikování a řádně vykonaných
zkouškách z umění mysliveckého dnes slavnostně pasováni na myslivce a přijati do zeleného cechu sv. Huberta.
K službě myslivecké takto přijati, nechť v paměti mají um
svůj myslivecký dále rozvíjeti, svědomí své slovem, skutkem, činem zlým, ni prachem a olovem nezatížiti, zákon,
všechny regule a naše dobré české tradice, zvyky a obyčeje myslivecké zachovávati, by našemu staroslavnému
cechu sv. Huberta vždy jen ku prospěchu byli. Chraňte
a braňte čest svou mysliveckou.
Sepsáno, zpečetěno a dáno v obci Zahnašovice,
v den pasování 5. března 2022.
MS Doubrava Zahnašovice
přeje novým myslivcům „Lovu zdar“.
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Hasiči ze Zahnašovic vyjížděli k požárům v okolí
Naše jednotka sboru dobrovolných hasičů ze Zahnašovic vyjížděla v únoru i březnu k požárům v okolí naší
obce.
Původně hasiči vyjížděli k ,,banálnímu,, požáru zahoření sazí v komíně do obce Lechotice 13. 2. 2022 v 8
hodin ráno. Požár se však rychle rozšířil po vnitřní stěně
nového dřevěného rodinného domu kolem komína až
na střechu. Majitel měl obrovské štěstí, že situaci na
samotném počátku nepodcenil a zavolal hasiče včas
a požár se podařilo uhasit v samotném počátku. Na místě
zasahovalo celkem 7 jednotek. Naši hasiči vyjeli k místu
zásahu z důvodu velkého počtu zasahujících jak cisternou
Tatra, tak poprvé využili nový dopravní automobil Ford.

Podruhé v krátké době se rozezněly sirény v naší obci
v úterý 8. 3. 2022 po 10 hodině ranní. I přes nepříznivý
čas v dopolední hodině naše jednotka vyjela v počtu pěti
členů do šesti minut od vyhlášení požáru, což jen potvrdilo
dobrou připravenost našich hasičů k řešení mimořádných událostí. Tentokrát se jednalo o požár nákladního
automobilu v průmyslové zóně vedle společnosti Pokart.
Nákladní automobil byl plně naložen papírem, který výrazně komplikoval celý zásah a došlo i k přeskočení požáru na blízké pole. Jednotka po celou dobu zasahovala
v dýchací technice. Na místo události bylo vysláno celkem
šest jednotek hasičů.
Velitel jednotky P. M.

Sportovní družstvo SDH Zahnašovice
V roce 2022 bude naši obec a naše SDH reprezentovat
družstvo mužů a nově také družstvo starších pánů nad 35 let.
Pro letošní rok došlo k výraznému omlazení týmu
a kluci neponechávají nic náhodě. Tréninky probíhají již
od října a to pravidelně dvakrát týdně jak na atletickém
stadionu v Holešově, tak v hale gymnázia. Nezastavil nás
ani mráz, sníh, vítr či déšť a do přípravy jsme letos dali
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ještě více než kdy dříve. S příchodem slunečných dnů se
brzy přesuneme také na místní fotbalové hřiště, kde se
ukáže, jak byla zimní příprava úspěšná. Soutěžní družstvo
mužů nás bude v roce 2022 reprezentovat opět hlavně
na Extralize České Republiky. Družstvo starších pánů má
v plánu reprezentovat hlavně na regionálních soutěžích
v okolí jako je Podhostýnská hasičská liga atd.
P.M.

Zpravodaj obce Zahnašovice

Tříkrálová sbírka

Parčík pro děti

Zpravodaj obce Zahnašovice
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Silvestr 2021

Společenská rubrika
ŽIVOTNÍ JUBILEA
Leden:
Nečekal František – 65 let
Pospíšil Pavel – 65 let
Javorová Anděla – 75 let
Únor:

Foukal Josef – 81 let

Březen:

Miklíková Františka – 83 let
Sovadina Miloslav – 65 let
Gaja Josef – 89 let
Filáková Jana – 70 let

Duben:

Mičola Zdeněk – 89 let
Němčíková Marie – 75 let
Molková Marie – 84 let
Michálková Božena – 82 let
Bradová Marie – 81 let
Gricová Milena – 75 let

Květen:

Vaňharová Božena – 92 let
Vybíralová Zdenka – 83 let

Červen:

Kobliha Jaromír – 70 let
Zehnalová Marie – 70 let
Tomšíková Marie – 75 let

ÚMRTÍ
Leden:
Březen:
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Mičolová Marie
Foukalová Marie

Zpravodaj obce Zahnašovice

Omalovánky pro malé i velké

Zpravodaj obce Zahnašovice
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Novinky z místní knihovny
Zdravím všechny dychtivé čtenáře a čtenářky, kteří
již netrpělivě vyhlížejí nový Zpravodaj, aby se v něm dozvěděli, jaké nové knížky si můžou přijít vypůjčit do naší
obecní knihovny.
Hned počátkem roku jsem využil možnosti nákupu
levnějších knížek oproti jejich původní ceně a rozšířil tak
počet titulů v naší knihovně. Rád bych vám teď některé
z nich představil a třeba i nasadil do hlavy myšlenku
k návštěvě naší knižní instituce.
První knížka, kterou si představíme, vyšla v edici Původní česká detektivka. Ano, jsou to ty zelené detektivky
od našich mladých a začínajících spisovatelů i těch starších
a u čtenářů známějších a oblíbených. Spisovatelka Jana
Semschová nás ve své knize V hlavní roli vražda zavede
mezi herce na natáčení seriálu z období první republiky.
Známý herec Václav Kaplan se po smrti své manželky
vrací k natáčení, kde hraje roli vrchního strážmistra, nyní
v důchodu, Leopolda Haničky. Scénář tentokrát zavede
filmový štáb do malebného zákoutí Šumavy a protože se
Kaplan bojí návratu do prázdného bytu v Praze, pronajme
si pokoj v chalupě na samotě patřící svéráznému Josefu
Zemánkovi. Ten jej vtáhne do víru otázek kupících se kolem zdánlivě jasné smrti jeho tajemného kamaráda. Václav
Kaplan se poněkud nedobrovolně vydává po stopách
člověka, který jakoby neměl žádnou minulost.
Spisovatel Antonín Polách je renomovaný lékař
a všechna historická fakta, která ve svých knihách uvádí
jsou z ověřených zdrojů a konzultovaná s historiky. Proto
si myslím,že jeho román Bratři ze Soluně pojednávající
o životních osudech Cyrila a Metoděje, slovanských věrozvěstů, kteří před 1150 lety přinesli křesťanství na Moravu,
aspiruje na to stát se v naší knihovně velmi žádaným
a půjčovaným. Snad dokáže tato kniha dostatečně vysvětlit, proč si oba solunští bratři svým životem a dílem
zasloužili nejen své svatořečení, ale i onu poctu nejvyšší,
kdy byli papežem Janem Pavlem II. v roce 1980 vyjmenováni spolu se svatým Benediktem, zakladatelem západoevropského mnišství, patrony a učiteli Evropy.
Další knížka kterou vám dnes představím je humoristická detektivka od francouzské spisovatelky, novinářky
a majitelky baru Sophie Hénaffové Lúzři - Tým v nemilosti.
Jde o mimořádně oceňovaný román s ústřední postavou mladé komisařky Anne Capestanové, který vypráví
s humorem, napětím a feministickým nádechem příběh
o nežádoucích policistech. Šéf pařížské justiční policie,
takzvané Šestatřicítky dostane skvělý nápad sestavit tým

lúzrů- alkoholiků, homosexuálů, pisálků, zkrátka všech
těch, kteří nemohou dostat vyhazov, i když jsou k ničemu.
Do čela týmu těchto odepsaných kriminalistů přichází ambiciózní Anne, která je takto potrestána za neoprávněné
užití zbraně. Měla by sklopit uši, být zticha a plnit rozkazy,
ale to ona neumí…
Poslední dnešní knížkou kterou vám představím je
Meč pánů z Velhartic. Napsala ji spisovatelka a hlavně
televizní scénáristka Jindřiška Mendozová a je určena
hlavně dětem a mládeži. Hlavními hrdiny jsou jedenáctiletý Jakub Šimek a stejně stará Anežka Bušková, jejíž
prapředci byli rádci a komoří Karla IV. Jakub je sice ve
Velharticích na letních prázdninách tak trochu omylemkvůli zapomnětlivosti svého táty, ale vůbec mu to nevadí.
Hodlá totiž na velhartickém hradě vypátrat číše, ze kterých
pili císař Karel IV. s Buškem z Velhartic. To, co nejdříve
vypadá jako příjemná letní zábava, přeroste v dobrodružství, do kterého zasáhnou i aktéři staletí starého příběhu.
Tak to by bylo z dnešního knižního menu vše, a já
se budu těšit na setkání s vámi buď v knihovně, nebo při
příští ochutnávce některých dalších titulů, které pro vás
připravím do dalšího čísla zpravodaje.
Vladimír Potočný,
knihovník

Plánované akce na rok 2022
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.

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

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. června 2022 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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