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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

V jarních měsících proběhly stavební úpravy objektu šaten na místním
fotbalovém hřišti.
Stavební firma Ladislava Molka
za velkého přispění členů fotbalového oddílu a jejich fanoušků provedla
výměnu oken a dveří, vybudování
nového přístřešku a další drobné úpravy. Na finančních nákladech těchto
stavebních úprav se obec podílela
částkou ve výši 393 648,- Kč.
Na 16. veřejném zasedání obecního zastupitelstva byl schválen nákup
nového plynového kotle pro budovu
obecního úřadu. Z důvodu nefungujícího jednoho stávajícího kotle a druhého technicky nevyhovujícího byla
obecním zastupitelstvem schválena
výměna kotle.

Dodání a montáž nového plynového kotle provede firma Elektroplyn
Lukov spol. s r.o.
Cenová nabídka na tuto investice
je 240 000,- Kč.
Upozorňujeme občany, kteří ještě
nemají zaplacené poplatky za svoz komunálního odpadu a poplatek za psa
na rok 2022, aby tak učinili co nejdříve.
Poplatek za svoz komunálního odpadu
je stanoven dle vyhlášky č. 2/2021 na
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.
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.
Poplatek za odvádění odpadních
vod do veřejné kanalizace ve výši
800,- Kč na osobu + 200,- Kč za dům
je splatný do 31. 8. 2022.
Na okraji obce směrem k průmyslové zóně je opět umístěn kontejner na
bioodpad. Do kontejneru lze ukládat
pouze snadno rozložitelný bioodpad
jako je např. tráva, listí, apod. Do
kontejneru na bioodpad nepatří větve!
Použité jedlé oleje a tuky v dobře
uzavřených plastových nádobách je
možné odevzdat na obecním úřadě
v úředních hodinách.

Bucňáková Zdeňka
místostarostka

Hodové slavnosti v Zahnašovicích
10. července 2022
9.00 hodin – budíček
11.00 hodin – slavnostní mše svatá
Od 13.30 hodin – zábavný program na návsi
(kolotoče, stánky, střelnice)
- k poslechu i tanci hraje dechová hudba „Zdounečanka“
- projížďky bryčkou
SRDEČNĚ ZVE KULTURNÍ VÝBOR OBCE ZAHNAŠOVICE

Stavění máje a pálení čarodějnic

V sobotu 30. dubna jsme konečně mohli oficiálně
uspořádat pálení čarodějnic a stavění máje. Tyto dvě akce
neodmyslitelně patří k tradicím naší obce a všichni se na
ně moc těšíme. Májka se stavěla za pomoci místních chlapů, kterých ovšem bylo málo a tak na řadu musela přijít
i technika, kterou zajistil Laďa Chytil. Stavění bylo napínavé a všichni přihlížející drželi pěsti, aby se májku povedlo
usadit, jak se patří. Po ukotvení májky začalo čarodějnické
rejdění, které si jistě všechny malé i velké čarodějnice
a čarodějové užili. Nechyběly soutěže, módní přehlídka,
průvod kolem návsi a zapálení hranice s čarodějnicí. Na
závěr každá čarodějnice či čaroděj přečetli kouzelné za-

2

klínadlo. Zaklínadlo si nejprve museli poskládat ze slov,
které získávali za splnění úkolů. Některá zaklínadla byla
opravdu zábavná a originální. Všechny malé čarodějnice
a čarodějové si právem zasloužili odměnu a poté si opekli
špekáček.
Kapela Megalika a skvělá moderátorka celé akce si
zaslouží velké díky. Také děkujeme všem, kteří pomáhali
s přípravami, jak už s dovozem májky, tak s chystáním stanovišť a úklidem nebo byli v bufetu. Za rok se na všechny
malé a velké čarodějnice opět těšíme v tak hojném počtu,
jako to bylo letos.
SPZTKS
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Z činnosti Mateřské školy Ludslavice
Školní rok 2021 – 2022 se nachýlil ke svému konci
a nám všem, troufnu si říct, na něj zůstaly jen samé hezké
vzpomínky.
Závěrečné dva měsíce bývají v mateřské škole tradičně spojeny se zajímavými akcemi, výlety, oslavami
i turistickými vycházkami za poznáním.
První týden v květnu se konal zápis do mateřské školy,
jehož se v doprovodu zákonných zástupců zúčastnilo 10
dětí z obcí Ludslavice, Kurovice, Zahnašovice a Míškovice.
Všechny děti splnily podmínky pro přijetí a my se na ně
můžeme od září v mateřské škole těšit. Nově přijaté děti
měly možnost účastnit se předadaptačního programu
a navštěvovat se svými rodiči jednou týdně v odpoledních
hodinách mateřskou školu a postupně se tak seznamovat
s prostředím, hračkami, kamarády i paní učitelkami.
V průběhu měsíců května a června se děti ze třídy
Berušek zapojily do programu Malá digitální univerzita,
který hravou formou rozvíjel digitální gramotnost dětí, logické myšlení, prostorovou orientaci a představivost. Děti
se v průběhu čtyř lekcí seznámily se základními principy
přenosu dat, pochopily rozdíl mezi kabelovým a bezdrátovým připojením, dozvěděly se, k čemu slouží vysílač,
co je internet, počítačová síť, jak se třídí a vyhledávají
informace na internetu, jak se přenáší data z počítače.
Zjistily, že přenos dat může být také nebezpečný a někdo
může naše data zneužít. Děti se také naučily programovat
robota Cubetto, vytvářet a zapisovat vlastní programy.
Měsíc květen je neodmyslitelně spjat s oslavou Svátku
matek. Děti si pro své nejbližší připravily vystoupení tematicky zaměřené na roční období, zazněly básně a písně
doprovázené pohybem i tancem. Pro mnohé děti to byla
první příležitost vystupovat před tak velkým publikem. Děti
zvládly bez větších obtíží zažehnat ostych a předvedly to
nejlepší. A určitě se bylo na co dívat.
V rámci prevence sociálně patologických jevů navštívili na konci května naši mateřskou školu strážníci Městské
policie Holešov a dobrovolní hasiči z SDH Zahnašovice
a Ludslavice. Děti měly možnost vyslechnout si přednášky o bezpečném chování a požární ochraně, vyzkoušet

Zpravodaj obce Zahnašovice

si policejní i hasičskou výstroj a prohlédnout si výzbroj,
kterou potřebují policisté i hasiči ke své práci. V rámci cvičného požárního poplachu měly děti možnost vyzkoušet si
cvičnou evakuaci a vidět zásah hasičů při simulovaném
požáru i záchranu osob z hořící budovy mateřské školy.
1. června jsme oslavili Den dětí sportem v Lanáčku
Otrokovice. Počasí nám přálo a děti se mohly v průběhu
celého dopoledne individuálně věnovat lanovým aktivitám
a hrám na dostupných herních prvcích.
O týden později jsme se společně vypravili na školní
výlet do Zoologické zahrady Lešná, kde si děti prohlédly
pavilony jednotlivých světadílů a seznamovaly se s faunou
i flórou těchto kontinentů. I když v tento den k nám nebylo
počasí vlídné a občas přeprchávalo, nás to neodradilo
a společně jsme si užili podnětné dopoledne.
Jako každý rok, tak i letos nastal čas rozloučit se
s nejstaršími dětmi, které od září zahájí školní docházku
v základní škole. Deset předškoláků se tentokrát rozloučilo s mateřskou školou secvičením pohádky Perníková
chaloupka. Po úvodním přivítání děti sehrály divadelní
představení, všem přítomným hostům se představily,
splnily vědomostní úkol a byly pasováni na školáky. Léta
strávená v mateřské škola nám všem připomněla prezentace fotografií i společné neformální rozhovory u příjemného posezení. Přejeme všem předškolákům hodně štěstí,
spokojenosti, úspěchů a splněných snů v jejich dalším
životě i budoucím vzdělávání.
Na konci školního roku nechybělo tradiční myslivecké
dopoledne s přednáškou o myslivosti, včelařství, střelbou
ze vzduchové pušky a pochutnáním si na výborných mysliveckých špekáčcích z udírny.
Pokud nám počasí bude přát a sluníčko hřát, vyrazíme ještě společně na turistické a poznávací vycházky do
okolních obcí Zahnašovice a Kurovice.
Přejeme všem krásné prázdniny i dovolenou plnou
sluníčka, pohody a odpočinku.
Martina Nesrstová
ředitelka mateřské školy
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Budoucí prvňáčci z naší obce

Šiblová Tereza
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Bubílek Václav

Foltýn Daniel

Mlčák Jakub
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Pohádková dědina
Bylo nebylo 11. 6. 2022 se v naší obci uskutečnil třetí
ročník pohádkové dědiny. Přípravy na tuto akci probíhaly
dlouho dopředu. Náš spolek se letos rozhodl pro hlavní
téma pohádkové dědiny: postavičky z pohádky o Flinstounech. Na startu a v cíli jsme mohli vidět krásnou Vilmu
a Betty a v bufetu číšníky – Flinstouny. V naší prakavárně
si mohli všichni pochutnat na ledové kávě, která měla
velký úspěch, dále nemohly chybět palačinky a sladká
zmrzlina, která nás i tak trochu potrápila. V DINOgrilu
byly připraveny hermelíny a klobásky a v baru se mohla
zahnat žízeň točeným pivem a limonádou. Stanovišť bylo
letos 11 a to Popelka, Dlouhý Široký a Bystrozraký, Princezna koloběžka I, Mrazík, Ferda mravenec a beruška,
Šmoulové, Mach a Šebestová, Pipi Dlouhá punčocha,
Večerníček, lesní víly a pohádka princové jsou na draka.
Všechny pohádkové bytosti si pro děti připravily plno
soutěží a úkolů, od přebírání hrachu, skládání puzzle,
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chemických pokusů, střílení se vzduchovky, překážkové
dráhy po stavění zdi z cihliček.
Věříme, že si děti i dospělí pohádkovou dědinu užili.
Bohatá tombola zakončila vydařené odpoledne a děti
si odnesly krásné ceny a jistě i mnoho zážitků. Musíme
poděkovat našim kamarádům s SDH Zahnašovice za
postavení stanu, půjčení grilu a bazénu a ceny do tomboly, kamarádům z mysliveckého spolku, že pomohli
v bufetu a na stanovišti a taktéž věnovali ceny do tomboly,
všem účinkujícím a bylo jich opravdu hodně, jak přespolních kamarádů z Martinic a Hulína, tak se stanovišť ujali
i mladší ročníky za což jsme velmi rádi. Děkujeme všem
sponzorům, kteří věnovali krásné ceny do tomboly. Na
závěr bychom dětem chtěli popřát krásné léto a prázdniny
a těšíme se v září při další naší akci.
SPZTKS
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Zvonek zvoní, škola končí…
Za několik málo dní se tato slova stanou skutečností
a nám ve škole nastane čas bilancování… V prvním půlroce
školní docházky jsme díky koronavirovým opatřením a nařízeným karanténám přišli o mnoho zajímavých aktivit, které
ke školní docházce neodmyslitelně patří. O to více jsme se
snažili prožít zážitkově alespoň pár měsíců, zbývajících
do konce školního roku. Kromě mnoha drobných aktivit,
jakými byl tradiční karneval, recitační soutěž, návštěva
výchovného koncertu ve Zlíně nebo netradiční Den bláznivých ponožek, jsme naplánovali i aktivity, které bychom
mohli nazvat premiérovými. Jednou z nich byla i Škola
v přírodě, na kterou jsme se všichni velmi těšili. Samotné
Škole v přírodě předcházelo dlouhé plánování a příprava
pestrého programu pro dny slunečné i deštivé. Areál Hotelu
pod Šaumburkem v Rajnochovicích nám poskytl skvělé
zázemí, počasí nám přálo a my s dětmi jsme prožili nádherných 5 dní strávených v prostředí hostýnských vrchů.
Plni krásných vzpomínek jsme se vraceli domů s příslibem,
že za rok si Školu v přírodě rádi zopakujeme. Mohlo by se
zdát, že Škola v přírodě byla vyvrcholením celého školního roku. Ale my jsme ani po návratu ze Školy v přírodě

nezaháleli. Užili jsme si nocování ve škole i následnou
Mysliveckou olympiádu a v následujícím týdnu se žákům
4. ročníku podařilo získat průkaz cyklisty na Dopravním
hřišti v Kroměříži. V závěrečných dnech školního roku
se chystáme na slavnostní rozloučení se žáky 5. ročníku
a pomyslnou tečkou bude rozloučení se školním rokem pro
všechny žáky školy a jejich rodiče. Předáním vysvědčení
pak naše společná cesta školním rokem skončí a všichni
vyrazíme vstříc odpočinkovým prázdninovým dnům.
Ráda bych pochválila všechny žáky naší školy za snahu o dosažení co nejlepších výsledků a příkladné chování
nejen ve školním prostředí. Rodičům děkuji za celoroční
spolupráci, vstřícnost i podporu, která je pro nás pozitivní
motivací pro naši další práci. Poděkování si zaslouží také
paní učitelky za trpělivost, se kterou dětem předávají potřebné vědomosti a zkušenosti. A na závěr děkuji našemu
zřizovateli za celoroční podporu v našich společných
záměrech.
Krásné zážitkové prázdniny všem dětem a zaslouženou dovolenou rodičům i všem zaměstnancům školy přeje
Kateřina Jarkovská Němečková

Kácení máje
Tradice, kterou minulý rok přerušil covid, se vrátila
do naší obce s plnou parádou. Poslední dva měsíce byly
pro herce ochotnického divadla dost náročné. Skloubit
domácnost, děti, práci, různé jiné aktivity, dát dohromady
scénář, rozdělit role, připravit kostýmy a hlavně rekvizity
a kulisy, o které se postaral a navrhl Milan Havlíček (patří
mu velké díky), dalo opravdu zabrat. Letošní vystoupení
s názvem TV ZAHNAŠOVICE UVÁDÍ, kde celý program
uváděla rodina Čamlíková se nesla v duchu televizních
obecních zpráv, počasí i sportu. Také jsme mohli vidět teleshopping se slavným Horstem, reklamy a scénky s našimi
nejmenšími herci., zacvičit jsme si mohli s Léňou, zazpívat
s kapelou Lunetic oblíbenou písničku Máma, vidět naživo
záchranu postarší labutě Mičem z pobřežní hlídky. Scénář
byl opravdu našlapaný a jistě si každý divák našel to své.
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Počasí, které nám hlásila rosnička žabka bylo větrné, ale
nepršelo a to je hlavní. Celé vystoupení se zakončilo písničkou a za hlasitého potlesku jsme se rozloučili s diváky.
Poté jsme už rychle sklidili vše, co bylo třeba a přišlo na
řadu to hlavní - kácení máje. Jako první se sekyry ujal pan
Zehnal a poté ostatní chlapi z dědiny. Proběhla také bohatá
tombola s krásnými cenami, kde hlavní cenou byla májka.
Kulturní výbor se postaral o bufet a udírnu. Za náš spolek
SPZTKS chceme poděkovat všem, kteří se s námi na této
akci herecky podíleli. Děkujeme všem sponzorům za ceny
do tomboly, panu starostovi, který nám umožnil zkoušet na
obecním sále a v neposlední řadě našim dětem, všechny
byli moc šikovné. Děkujeme všem, kdo se s námi přišel
pobavit a užít odpoledne.
SPZTKS
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Velikonoční turnaj v šipkách
Na velikonoční sobotu letošního roku jsme se pokusili
obnovit kdysi dávno za časů Šk Enem Dym Team Zahnašovice založený a myslím si, že i docela populární šipkový
turnaj „Zahnašovské Polénko“. Jedná se o turnaj, jehož
systém jsme si sami vymysleli a je dost jiný, než ostatní
pořádané šipkové turnaje. Ve své podstatě je jiný tím,
že v něm můžou překvapit i slabší hráči, kteří mají chuť
a odvahu postavit se ostřílenějším borcům. Po domluvě
se slečnou hospodskou a vypůjčení a nainstalování šipkových automatů už zbývalo jen vybrat vhodný termín
a myšlenku obnovy turnaje uskutečnit. Při domlouvání
akce se nám začali ozývat nejenom hráči, ale i osoby
a spolky, které byly ochotny poskytnout na turnaj sponzorské dary. Za to bych jim chtěl touto cestou moc poděkovat.
V den konání se do šipkového klání přihlásilo 18 hráčů.
Nejen ze Zahnašovic, Ludslavic, Martinic, ale i Hýskova
u Berouna. Náš turnaj se hraje smíšeně muži i ženy. Po
vyčerpávajících bitvách se do finále probojovali čtyři muži.
Dva ze Zahnašovic, dva z Ludslavic. Konečné pořadí do-

padlo následovně: 1. Javora Břeťa, 2. Dobrovolný Vraťa,
3. Lužík Pavel, 4. Potočný Laďa. Nejvyšší zavření v průběhu celého večera předvedl Veselý Aleš. Všem se turnaj líbil
a doufám, že se ho v brzké době povede opět uspořádat.
L. Potočný

Skončila jarní fotbalová sezóna
Už je po dohráno a blíží se prázdniny a dovolená. Po
dvouleté odmlce, způsobené covidem, se odehrála celá
soutěž 3 třídy okresní soutěže. Letošní ročník byl pro náš
oddíl trošku jiný.
Byli jsme přeřazeni na "kroměřížskou" stranu okresu.
Tam byli dány i sousední Ludslavice, to kvůli derby zápasům. Jezdili jsme na hřiště k soupeřům, oni pak k nám,
které jsme neznali.
Nejdříve jsme nebyli nadšeni, byla to výzva, s kterou
se naše mužstvo vypořádalo důstojně. Vyhráli jsme pět
zápasů a jeden remizovali. Těch výher i bodů mohlo být
více, ale ne vždy nastoupilo mužstvo v nejsilnějším složení.
Také některé zápasy se ztratili zbytečně, ale je to sport
a chyby k němu patří. Důležité je, že se mohlo hrát a tým
pod vedením trenéra Vlastimila Zakopala, hrál důstojnou roli
a hráči se snažili dělat radost sobě a také svým fanouškům.
Tím to bych chtěl naším fanouškům poděkovat, za
fandění a přízeň, kterou nám projevovali. Hlavně bubeníkovi Milanu Havlíčkovi, který opravdu hlasitě povzbuzoval
naše chlapce.
V průběhu soutěže jsme získali nové posily, tak snad
se jim u nás bude líbit a pomůžou zlepšit hru a následně
postavení v tabulce. Kde budeme hrát a na jaké straně
okresu nevíme, to se dozvíme při losování nového ročníku.
Jistě jste si všimli při návštěvách místního sportovního
areálu, že se změnila budova. Nová okna a dveře, nový
přístřešek pro diváky a udírna. Poděkování patří za finanční
pomoc obecnímu zastupitelstvu v čele s panem starostou
Drahošem Jurou. Také bych poděkoval Ladikovi Molkovi
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za provedení prací na budově. Velkou měrou se přičinili
i členové oddílu. Při velké brigádě pomohli odstranit starou
krytinu a natřeli desky, které se následně použili při opravě.
Ještě jednou se vrátím k našim fanouškům, jsou totiž
jasně poznat, díky zeleným tričkům Fan Clubu SK Slavoje
Zahnašovice. Tyto trička je možné si objednat u Milana
Havlíčka. Už se stalo pravidlem, že se loučíme s ročníkem
zápasem "A" mužstva s "B" mužstvem, složeným z řad
fanoušků, fanynek a bývalých hráčů. Letos to vyšlo, počasí
přálo a diváci se bavili, stejně jako aktéři zápasu pod vedením hlavního rozhodčího, předsedy oddílu, Stanika Kopčila.
Přeji všem pěkné dny, hezké prožití prázdnin a dovolené a na podzim, ať se sejdeme na zápasech.
Roman Adámek,
člen SK Slavoje Zahnašovice
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Výlet na novou stanici HZS
Páteční odpoledne 3. června 2022 patřilo dětem
v rámci dne dětí. I přesto, že se většina dětí vrátila ze
školy v přírodě, měly energii ještě na výjimečnou exkurzi,
kterou zorganizoval Petr Miklík v nově postavené stanici
hasičského záchranného sboru (HZS) v Bystřici pod
Hostýnem. Na místo činu nás odvezli dvě dodávky dobrovolných hasičů a to jak ze Zahnašovic, tak z Ludslavic,
aby to pro děti mělo ten správný efekt. Na stanici HZS
nás přivítali členové hasičské jednotky Bystřice pod Hostýnem. Hasiči nás provedli stanicí a kladly dětem otázky,
dále nás čekala ukázka moderní techniky, děti si mohly
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vyzkoušet zásahové obleky, mohly vidět ukázku hasičské
zásahové cisterny a na závěr nám hasiči ukázali sjezd po
opravdové hasičské tyči, jak to bývá ve filmech. S hasiči
jsme se vyfotili, poděkovali jim za krásný program a ve
veselé náladě jsme se přesunuli do Dobrotic na zmrzlinu
a ledovou tříšť. Věříme, že si páteční odpoledne užili jak
děti tak dospělí. Poděkování patří celému hasičskému
sboru Bystřice pod Hostýnem a hlavně Petru Miklíkovi za
naplánování celé akce, řidičům dodávek Kamilu Sovadinovi a Jarovi Navrátilovi.
I. Malošíková
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Novinky v místní knihovně
Zdravím opět po několika měsících všechny čtenářky
a čtenáře, od těch začínajících až po ty věkově vyzrálejší. Jsem tu opět, s asi už pravidelným okénkem do naší
knihovny, ve kterém vám představím několik titulů, které
si můžete přijít vypůjčit.
Prvním titulem, který vám dnes představím je historický román českého spisovatele Pavla Hejcmana "Roxelanin meč". Pavel Hejcman je autorem mnoha historických,
detektivních a dobrodružných románů. Vydával je i pod
mnoha pseudonymy, protože před sametovou revolucí
byl v nemilosti tehdejších mocipánů. Roxelanin meč
je dobrodružný historický román odehrávající se v 16.
století a popisuje osobnost rytíře Přemka Prusinovského
z Víckova, jednoho z našich dávných cestovatelů, který
se jako mladík stává pážetem krále Ferdinanda I., později vojákem v jeho vojsku a posléze se stane i členem
králova poselstva do Turecka. Na zpáteční cestě je celá
skupina zajata piráty a náš hrdina je prodán do otroctví,
odkud riskantně uteče a po řadě útrap a nebezpečných
příhod se mu podaří vrátit do Čech. Kulisou jeho putování
je Evropa v polovině 16. století, bohatá na náboženské
půtky, politické intriky a neustálé války s Turky.

Společenská rubrika
ŽIVOTNÍ JUBILEA
Červenec: Havlíček Ferdinand – 84 let
Molek Ladislav – 75 let
Tomšík Jan – 75 let
Srpen:
Září:

Říjen:

Listopad:

Prosinec:

Miklík Stanislav – 65 let
Brázdilová Dobroslava – 65 let
Brázdilová Marie – 93 let
Foukal František – 87 let
Havlíčková Marie – 81 let
Zakopalová Ludmila – 65 let
Motáň Josef – 82 let
Cholasta Jaroslav – 80 let
Jurová Dana – 60 let
Kalivodová Ludmila – 70 let

Dalším zajímavým spisovatelem. kterého vám dnes
představím, je Antonín Jirotka. Také on píše pod několika
pseudonymy, ale tentokrát z důvodu odlišení jména od
jména otce. Neboť jeho pravé jméno zní Zdeněk Jirotka
ml. Ano je synem slavného autora Saturnina. Na rozdíl
od svého otce se věnuje především detektivkám a my
si dnes představíme jednu z nich s názvem "Vražda za
oponou". Jak snadno se z pohodového léta s příchutí
piva a bohémské atmosféry stane detektivní vyšetřování?
A jak se vypořádat s tím, že se ocitnete v roli hlavního
podezřelého? Své o tom ví Tomáš. Vysněné prázdniny
mimo každodenní rutinu v Praze mu překazí zpráva o smrti
přítele, s jehož skupinou se vydal na divadelní kočování po
jižních Čechách. Tomáš ale na nic nečeká, vezme situaci
do vlastních rukou a rozhodne se vraha vypátrat sám.
Jako dnes poslední si představíme jednu z knížek pro
děti slavné švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové "Detektiv Kalle má podezření". Detektiv Kalle je pátrač jak má
být, přestože je mu teprve třináct let. První případ se odehrává o prázdninách ve švédském městečku Lillköpingu, kde
se po letech zničehonic objeví strýček Kallovy kamarádky
Evy-Lotty. Strýček se však chová krajně podivně a Kallovi
je hned jasné, že tohle není jen tak. Něco podezřelého se
chystá a on musí vypátrat co, než bude pozdě.
Tak tyto a spoustu dalších knížek si můžete přijít vypůjčit do naší bohatě zásobené knihovny. Už se těším na
vaši návštěvu…
Vladimír Potočný, knihovník

Plánované akce na rok 2022
9. 7.

Hasičské závody o putovní pohár

		 starosty obce Zahnašovice
10. 7.

Hodové slavnosti

13. 8.

Střelecké závody

		 o pohár starosty obce Zahnašovice
14. 8.

Myslivecký den

21. 10. Setkání seniorů
27. 10. Lampionový průvod
19. 11.

Hon na drobnou zvěř

26. 11.

Vánoční jarmark

		 + rozsvícení vánočního stromu
17. 12.

Hon na drobnou zvěř

Nováková Ludmila – 85 let

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 20. září 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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