2/2009

Vážení čtenáři,
do rukou se vám dostává další vydání

Žeranovjáku. V první řadě je tento časopis známkou toho, že se v naší obci
stále něco děje, a tak máme o čem
psát a o čem si povídat, a v řadě druhé to znamená, že opět končí jedno
z nejkrásnějších ročních období a ve
frontě netrpělivě „přešlapuje“ další
– nejteplejší a dětmi tak očekávané
léto. Do tohoto období vám všem přeji
mnoho úspěšných a prosluněných
dnů, dětem a studentům nezapomenutelné prázdniny a plno krásných
zážitků z výletů a dovolených. –HS–

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
27. zasedání OZ 20. 5. 2009
OZ projednalo:
• projektovou dokumentaci pro územní řízení – Třešňové sady a vytvoření odvodňovacího poldru,
• možnosti vybudování komunikace kolem sálu.
OZ schválilo:
• Žádost pana Stískala na změnu Územního plánu.
28. zasedání OZ 8. 6. 2009
OZ projednalo:
• vytvoření debetního účtu u KB,
• osazení silničních obrub na bařině,
• závěrečný účet obce za rok 2008.
29. zasedání OZ 22. 6. 2009
OZ schválilo:
• závěrečný účet obce Žeranovice za rok 2008 bez výhrad,
• závěrečný účet příspěvkové organizace Základní škola a mateřská
škola Žeranovice za rok 2008 s převedením hospodářského výsledku
do rezervního fondu,
• OZ trvá na tom, že dotace poskytnuté v minulých letech římskokatolické farnosti Žeranovice byla účelově určena jen na zhotovení nových
lavic,
• OZ se přiklání k názoru na výměnu lavic v celém kostele za nové.

Úřední hodiny
a kontakty
Obecního úřadu
Pondělí:
8.00–12.00 hodin
19.00–20.30 hodin
Středa:
8.00–12.00 hodin
19.00–20.30 hodin
telefon:
573 395 964
e-mail:
zeranovice@volny.cz,
web: www.zeranovice.cz

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU KONANÉ
NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE DNECH 5. 6.–6. 6. 2009
Výsledky hlasování za územní celky:
Okrsky
celkem

zpr.

v%

1

1

100,00

Kraj: Zlínský kraj

Okres: Kroměříž

Obec: Žeranovice

Voliči v seznamu

Vydané obálky

Volební účast v %

Odevzdané
obálky

Platné hlasy

604

150

24,83

150

150

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ ZA ÚZEMNÍ CELKY
Strana
číslo

název

Platné hlasy

Strana

Předn.

Platné hlasy

v%

hlasy

číslo

2

1,33

x

17

Spojení demokraté - Sdruž. nezáv.

0

0,00

43

28,66

x

18

Liberálové.CZ

0

0,00

1

0,66

x

19

Strana demokracie a svobody

0

0,00

celkem

název

1

Libertas.cz

2

Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.

3

Věci veřejné

4

Občanská demokratická strana

24

16,00

x

20

Nejen has. a živn. s uč. do E.

5

Suverenita

15

10,00

x

21

Komunistická str.Čech a Moravy

6

Volte Pr. Blok - www.cibulka.net

1

0,66

x

22

7

Sdruž. pro rep. - Republ. str. Čsl.

0

0,00

23

8

Česká str. národ. socialistická

0

0,00

9

Evropská demokratická strana

0

0,00

10

Strana svobodných demokratů

0

0,00

11

Demokratická Strana Zelených

2

1,33

12

Česká strana národně sociální

0

0,00

13

Národní strana

0

0,00

14

SDŽ - Strana důstojného života

1

0,66

15

Humanistická strana

0

0,00

16

Moravané

1

0,66

x

x
x

celkem

v%

Předn.
hlasy

0

0,00

15

10,00

x

„STAR. A NEZ. - VAŠE ALTERNATIVA“

5

3,33

x

Strana svobodných občanů

0

0,00

24

SNK Evropští demokraté

0

0,00

25

Balbínova poetická strana

0

0,00

26

Strana zelených

1

0,66

27

Koruna Česká (monarch. strana)

0

0,00

28

Lidé a Politika

0

0,00

29

„Strana soukromníků ČR“

0

0,00

30

Zelení

0

0,00

31

Dělnická strana

1

0,66

x

32

NEZÁVISLÍ

1

0,66

x

33

Česká str. sociálně demokrat.

37

24,66

x

x

DÍLO SE PODAŘILO
Stavba „Kanalizace a ČOV Žeranovice” je
těsně před zprovozněním. Poslední terénní úpravy
a zapravení povrchů schází ke zdárnému dokončení
stavby. Na den 24. 6. 2009 bylo stanoveno
zahájení předzkušebního provozu a spuštění
čističky odpadních vod. Po tomto termínu bude
následovat přebírání stavby a na závěr bude stavba
kolaudována.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na realizaci stavby
za dobře odvedenou práci a věříme, že dokončená
stavba bude dobře sloužit všem občanům Žeranovic.
Pro úspěšné provozování dokončené čističky
odpadních vod je nutné napojení do kanalizace
co největšího počtu domácností. Děkujeme
všem občanům za spolupráci při zprovozňování
kanalizačních přípojek.
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KÁCENÍ MÁJE 2009
Rok se s rokem sešel a v kalendáři se nezadržitelně přiblížil
začátek měsíce zamilovaných…
Žeranovská omladina však více
než na polibky pod rozkvetlou
třešní myslela na to, že se musí
v lese vyhlídnout dostatečně
vysoký strom – přece nemůže
být menší než v loňském roce,
že bude velmi náročná přeprava
stromu, který v lese zvítězí, že
nebude jednoduché takto vysoký
strom postavit, a hlavně, že bude
těžké jej celý měsíc uhlídat.
Pravdou je, že drobné potíže
při stavění Májky nastaly, ale
těžká technika nakonec přece
jen zvítězila a 1. 5. v podvečer se
tento strom stal dominantou Žeranovic, viditelnou z širokého okolí.
Tato obnovená tradice je pro
nás příjemným oživením všedních dnů a tábor,
který se rozrostl okolo Májky se tak na
měsíc stal místem
plným zábavy, přátel
a milého posezení.
Měsíc však utekl
jako voda, a i když
hlídání nebylo jistě
tak ostražité jako
v minulých letech,
Máj vydržel a tyčil se
nad naší obcí i poslední víkend v květnu – ten k nám však
nebyl příliš přívětivý,
počasí nám nepřálo,

proto se Máj nad Žeranovicemi
tyčil ještě první týden v červnu…
První červnovou sobotu, kdy se
počasí aspoň malinko umoudřilo,
vypukly obvyklé přípravy a chystání. Malý chaos se dal zvládnout a v odpoledních hodinách
bylo vše připraveno. Jakmile se
sešlo očekávané obecenstvo,
kluci přistoupili k samotnému
kácení Májky. Objevily se sice
malé komplikace, ale nakonec
stejně přišla ta velká rána a náš
31metrový velikán ležel na zemi.
Příjemné odpoledne oživila reprodukovaná hudba,
občerstvení,
možnost projížďky
na koni a vtipná
scénka.
K naší lítosti
jsme však poznali,

že nadšení z prvního ročníku
pomalu upadá, proto nastane rok
přemýšlení a rozvahy, zda se tato
tradice v obci udrží. Samozřejmě
bychom rádi viděli nehasnoucí
nadšení a podporu od ostatních
spoluobčanů.
Letošní Kácení máme tedy za
sebou, vděk patří všem organizátorům, pomocníkům, sponzorům
a samozřejmě také hostům. Doufáme, že se všichni zúčastnění
dobře bavili a prožili tak zajímavé
odpoledne.
-HS-

GELOVÁ MODELÁŽ NEHTŮ za rozumnou cenu
ZUZANA MATULOVÁ • telefon +420 737 519 466

DOUČOVÁNÍ ANGLIČTINY pro děti i dospělé

KRISTÝNA ZAPLETALOVÁ • telefon +420 732 219 237 • Cena dohodou
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NEUŠLO NÁM • NEUŠLO NÁM • NEUŠLO NÁM • NEUŠLO NÁM
Dne 5. dubna proběhlo v naší
obci další Vítání občánků. Do
života obce byli panem starostou
přivítáni Filip Bouška, Tomáš Zapletal, Daniel Smýkal, Veronika
Valentíková, Daniel Svoboda,
Damián Ševčík a Vojtěch Zapletal. Přejeme všem zdraví, štěstí
a pohodu. Rodičům a kmotrům

navíc pevné nervy a trpělivost při
výchově svých ratolestí. Těšíme
na další setkání s novou generací.
Za obecní zastupitelstvo
–HS–
Již tradičně se dne 24. dubna
uskutečnilo Posezení s důchodci.
Dle programu proběhlo vystoupe-

ní mladých hasičů. Ti si připravili
představení Sněhurka a sedm
trpaslíků. Dále se představila
hudební skupina s repertoárem
lidových písní z 30. let Vitovecká jednička. Vystoupení si také
připravila MŠ a ZŠ Žeranovice.
K tanci a poslechu zahrál pan oblíbený hudebník Alois Cholasta.

DĚTSKÝ DEN

Vzhledem k tomu, že původní termín konání dětského dne
19. 6. 2009 byl pro nepřízeň počasí zrušen, chtěli bychom vás
pozvat na dětský den 10. 7. 2009
v 17 hodin na fotbalovém hřišti.
Těšíme se na hojnou účast.

STŘÍPKY Z NAŠÍ ŠKOLY
ROZLOUČENÍ SE ZIMOU

dež ustrojila léto (líto), které většinou tvořil vršek
smrčku ozdobený vyfouklými vejci, stuhami, někde
doplněný svatými obrázky. Jinde na vršek stromku
upevňovali malou látkovou panenku. S lítem se
obcházela stavení a zpívala koleda. Co se vykoledovalo, společně se snědlo. Líto si mohl vykoupit
také některý hospodář. Umístil je pak před úl, aby
mu včely dobře nesly. Za líto dával koledníkům většinou mouku, hrách nebo vejce.
Tradici vynášení či pálení Moreny dodržují naši
nejmenší z mateřské školy. Pod vedením paní učitelek Chytilkové a Ševčíkové si vyrobili bohyni smrti
a zimy. Průvodem i s některými rodiči došli k potoku
a po jejím zapálení putovala Morena z vesnice po
vodě pryč.

O lidovém zvyku „Pálení Moreny“ hovoří moudré
prameny takto ...Pátá postní neděle byla nazývána
Smrtná. V ten den se ze vsi vynášela smrtka a přinášelo se léto.
Smrtka – Morana – Mařena jsou slovanské názvy bohyně smrti a zimy. Nejčastěji byla zhotovena
ze slámy, která se upevnila na dřevěný kříž a ustrojila se do ženských šatů. V některých krajích měla
Morana ještě vlasy z koudele, namalovaný obličej
a na hlavě šátek. Morana pak byla připevněna na
vysokou tyč a v čele průvodu vynesena za popěvků
za ves, kde byla podle místních zvyků vhozena oblečená či svlečená do vody, jinde spálena. Pak mlá-
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STŘÍPKY Z NAŠÍ ŠKOLY
MINIZPRÁVIČKY O DĚNÍ
VE ŠKOLE
Naši čtvrťáci a páťáci si na
jaře dvakrát zasoutěžili. Nejprve
19. března se zapojili do mezinárodní soutěže Matematický
klokan a podruhé 1. dubna na
„apríla“. Jednalo se o přírodovědnou soutěž „Poznej a chraň“,
letos na téma voda. V našem
regionu ji pořádá Ekocentrum
Čtyřlístek Zlín.
Našich šest reprezentantů přivítalo pod svoji střechu středisko
volného času TyMy Holešov-Všetuly.
Do soutěže si naši žáci přivezli vlastnoručně vyrobený plakát,
získal nejvyšší ohodnocení. Byl
však moc velký a pořadatelům
soutěže by se nevešel na připravovanou ekologickou výstavu ve
„zlínském mrakodrapu“. A tak se
přivezl zpět do Žeranovic a ihned
putoval za výkladní skříň obchodu, aby se všichni dozvěděli, jak
jsou žáci základní školy šikovní.
I když nakonec naši přírodovědci nevystoupili na stupně
vítězů, určitě jim vlastní soutěž
i příprava na ni hodně přinesla.
Zpáteční procházka kolem říčky
Rusavy a pozorování čapího
hnízda, zda je pan domácí už
na místě, nás utvrdila v poznání
– Jaro je definitivně tady.
Pokud si myslíte, milí Žeranovjáci, že znáte dobře pohádku
o Sněhurce a sedmi trpaslících,
tak Vás musíme rychle vyvést
z omylu. Ona Sněhurka byl vlastně ON – Wahurka, trpaslíci patřili
k indiánskému kmenu Čučudejů
a i s tou krásou to bylo postavené „na hlavu“. Ptáte se, kde? No
přece na divadelním představení
Wahurka a sedm Čučudejů, se

posečená tráva na školním hřišti.
O hlavní přestávce vždy vyběhneme ven si kratičce zasportovat
či posvačit na orosené trávě. Kluci hlavně trénují fotbálek a s holkami i vybíjenou. Vždy na jaře se
totiž zúčastňujeme turnajů v ko-

Malé indiánky

Martin se zdravě naštval

kterým přijeli do holešovského
zámku indiáni z boskovického
westernového městečka v čele
se známým pražským hercem
Mario Kubcem. Bylo to v úterý
7. dubna a vypravili jsme se
všichni, od prvňáčků až po páťáky. Někteří mladší byli asi v nádherně zrekonstruovaných prostorách zámku poprvé. Proto nás
také pan Bartošek opravenými
místnostmi zámku (navíc i kaplí) provedl a výklad nástropních
maleb s antickými motivy z jeho
úst zněl jako další pohádka.
Příjemný den jsme zakončili procházkou parkem až do bývalého
Zookoutku.
Krásné dopoledne protkané
uměním a přírodní krásou se
nám všem moc a moc líbilo.
Na jaře nás již láká ven prohřátý vzduch, sluníčko a krásně

Fotbaloví bojovníci
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Tým vybíjené

pané a vybíjené, kde soupeříme
s velkými holešovskými školami.
Z bojů jsme nikdy neutekli a soupeřů se nezalekli. Všichni jsme
bojovali do posledních sil a v boji
s mnohdy silnějšími soupeři jsme
obstáli se ctí.
12. května se ti nejstarší společně i se žáky Základní školy

STŘÍPKY Z NAŠÍ ŠKOLY
v Přílepích vydali za poznáním
do metropole Moravy, do Brna.
Navštívili nejdříve Antropos. Tento pavilon nabízí v Evropském
měřítku svým rozsahem zcela
unikátní expozice, věnované nejstarším dějinám lidstva, vzniku
a vývoji člověka. Žáci mohli sledovat vystavené originály koster
vyhynulých zvířat a pochopitelně,
že nemohli opomenout i nejzná-

mější exponát tohoto muzea a to
mamuta v životní velikosti.
V poledne je čekalo hvězdné
představení v Planetáriu města
Brna na Kraví hoře. Cestovali
po Mléčné dráze, zastavili se na
Marsu a pohrávali si s hvězdičkami ve známých souhvězdích.
Zážitků z celého pobytu v Brně si
žáci přivezli plný autobus. Byl to
prostě bezva den plný zajímavého poznání světa kolem nás.

A na co se všichni ze Základní školy a mateřské školy v Žeranovicích na jaře těší? No přece
na plavecký výcvik. Začali jsme
plavat 24. dubna a výcvik ukončíme posledním pátkem v měsíci
červnu. Do výcviku se zapojují
všichni žáci základní školy (letos
pouze jedna výjimka) a i odvážní
plavci z mateřské školy. V krásném jarním počasí je to příjemné
zpestření závěru školního roku.

Malí pulci z mateřinky

Vodu milujeme

MÁME DOMA PŘEDŠKOLÁKA

Je faktem, že za vzdělání svých dětí zodpovídají
rodiče. Dnes mají právo vybrat školu pro svého potomka. A tak je to správné. Spolu s manželem jsme
zvolili domácí variantu. Jistě potěší vidět zde novou
tělocvičnu, jazykovou učebnu s počítači, moderní
vybavení, ale pro mě jsou základem školy lidé, kteří
ji tvoří, tedy především kvalitní pedagogové. Jsem
přesvědčená o tom, že tu takové učitele máme.
Věřím také, že budou pokračovat v nastaveném
trendu a systému výuky. Přeju jim k tomu hodně sil,
tolerance, trpělivosti a též potřebné zdraví.
Jsem tedy ráda, že syn může chodit do školy
v místě bydliště, dokonce ji máme v ulici. To je
luxus. Nemusím řešit, zda a kdy pojede autobus,
zda má dost peněz na jízdné, zda se neztratí.
Mohu být proto klidnější. Mám totiž v živé paměti
chvíle z mého dětství, kdy v rámci socialistických
vymožeností naše škola sloužila jako centrální MŠ
pro Žeranovice a okolí a my jsme museli celý první stupeň dojíždět do Martinic. Vyhovuje mi téměř

Rodiče starších dětí už to mají za sebou a dobře tohle znají. U nás je vše, co souvisí se školou
novinka. Jistě jste to zažili. Pečlivý výběr aktovky,
pastelky a tužky čekají v pouzdru, až se kostrbatě
rozeběhnou po papíru. Pomalu sháníme bačkůrky a cvičky. Tak krásně voní novotou. S napětím
a nedočkavostí se ten náš předškolák už od zápisu
těší a často se ptá: „Kdy už půjdu, mami?“ Já mu
to těšení přeju a fandím mu. Jako máma mám též
očekávání a jisté obavy, zda to zvládneme. Ale na
druhou stranu – není to přece krok do neznáma.
V první řadě očekávám, že se Pavlík ve škole naučí jak se učit, že získané dovednosti a vědomosti
mu jsou skutečně k prospěchu, že se učí pro sebe
a pro svůj život a ne pro známky. Doufám, že se
nebude bát hledat otázky a odpovědi, též komunikovat a vést dialog. Myslím, že mít tady školu a v ní
děti, to je dobrá budoucnost Žeranovic.
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rodinné prostředí, kde se všichni znají. Věřím, že
v takové atmosféře se lépe komunikuje a lze hledat
řešení různých situací. Výborná věc je menší počet
děti v jednotlivých třídách. Takto se může uplatnit
individuální přístup učitele k žákovi. Vím, že bude
potřebná laskavost, stejně tak iurčitá náročnost
a pevná ruka. Přece chci, aby z toho našeho kluka
něco bylo. Pro mě je velmi důležité ještě jedno hledisko. Přála bych si, aby si Pavlík prostřednictvím
místní školy utvářel i svůj vztah k regionu, k našemu kraji, k obci. Aby Žeranovice zůstaly v jeho srdci
jako domov, ať už ho v dalším životě osud zavane
kamkoli.
Na tomto místě bych chtěla vyslovit poděkování paní učitelce Zdeňce Fuksové a paní učitel-

ce Evě Chytilkové z MŠ za pedagogickou práci
a přípravu na vstup do školy. Oceňuji také, že se
Pavlík a další předškolní děti mohly účastnit plaveckého kurzu. Uvítala jsem i kroužek angličtiny
pod vedením paní učitelky Petry Logajové. I jí patří dík. Z mnoha aktivit chci pochválit a vyzvednout
odpoledne pro maminky, které se konalo 14. 5.
2009. Scénky a písničky měly vtip a šmrnc a naše děti se ukázaly jako velcí šikulové a nadějné
talenty. Děkuji všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům za jejich každodenní úsilí po
celý školní rok. Ať se všem daří a ať mají všichni
kantoři i děti báječné a slunečné prázdniny. Takže
– 1. září – AHOJ ŠKOLO!
Jana Žižlavská

REAKCE NA ČLÁNEK: PÁTEK TŘINÁCTÉHO

– ŽERANOVJÁK č. 1/2009

Vážené MŠ a ZŠ Žeranovice,
oslovuji tímto celou instituci, protože pod článkem v Žeranovjáku č. 1/2009 není nikdo konkrétní podepsán. Článek je takový malý anonym. Chtěla bych v prvé řadě upozornit, že ten, kdo článek psal, zapomněl napsat jméno dotyčných rodičů, kteří neměli tu slušnost a nenahlásili zdejší ZŠ, že jejich dítě jde po
ukončení školky v Žeranovicích do školy v Holešově. Ti rodiče se jmenují VAJDOVI a dítě Jakub Vajda.
A proč jsme nenahlásili, že dítě přechází jinam? Myslím, že nelze od každého dítěte, které chodí do školky
v Žeranovicích, předpokládat, že automaticky přejde v místě bydliště i do školy. Každý rodič má svobodnou volbu rozhodnout o osudu svého dítěte a není nikde výslovně psáno, že je nutné to hlásit. A navíc se
dalo předpokládat, že když jsme se synem nepřišli k zápisu, nepůjde do místní školy.
Chci zdůraznit, že pan ředitel zdejší školy o všech krocích, které předcházely tomu, že byl náš syn
zapsán do školy v Holešově, věděl. Sice jsme mu to neřekli přímo, ale řekli to jiní.... Byli jsme pečlivě
sledováni, ba přímo telefonicky stopováni, až jsme si připadali jako zločinci. Když jsme se byli v prosinci
2008 ve škole v Holešově podívat, a seznámit syna se zdejším prostředím, pan ředitel tam již dopředu
telefonoval, když jsme pak šli k zápisu a školní psycholožce, pan ředitel opět telefonoval a přesvědčoval,
že našeho syna přijmou do zdejší školy i bez zápisu, hlavně že tam bude. Tak jsem měla dojem, že nezáleží na tom, jestli dítě u zápisu uspěje, jestli je nadané, opožděné, špatně mluví, hlavně aby kus byl tam.
Zajímalo by nás, zda když příští rok také půjdou pravděpodobně některé děti do školy do Holešova, bude
pan ředitel rodiče takhle uhánět?
Na závěr chci zdůraznit, že jezdím denně do zaměstnání autem do Kroměříže, tudíž mi bude vyhovovat
dítě v Holešově po škole vyzvedávat, dále, že syn v Holešově navštěvuje dva zájmové kroužky, a to mi
zjednoduší neustálé přejíždění mezi Žeranovicemi a Holešovem. Pan ředitel si mohl kdykoliv ve školce na
mě počkat, když tak moc toužil po docházce našeho syna do zdejší školy.
Tak kde jsou tedy zásady slušného chování se ptám já? Přiznám se, že reakci ze strany ZŠ jsem čekala. Doposud jsem proti ZŠ Žeranovice neměla námitek, teď již mám.
Romana Vajdová

SVÉ PŘÍSPĚVKY, NÁPADY, NÁZORY, KRITIKU NEBO POCHVALY
MŮŽETE I NADÁLE POSÍLAT NA EMAILOVOU ADRESU
sivkova.hana@seznam.cz nebo zeranovice@volny.cz
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ŽIVOT V NAŠÍ FARNOSTI
18. 4. jsme měli možnost vyslechnout velikonoční koncert v kostele sv. Vavřince, kdy nám učitelé
Umělecké školy Holešov přednesli Perly z barokní
hudby.

26. 7.–1. 8. mají děti příležitost účastnit se letního
křesťanského tábora v Domašově nad Bystřicí. Takto prožitý týden prázdnin prospěje jejich osobnímu
růstu a k upevnění přátelských vztahů ve společenství vrstevníků.

25. 4. jsme přijali pozvání na pouť na Svatý Hostýn,
kde jsme prosili spolu s otcem biskupem Josefem
Hrdličkou za obnovu rodin a za nová kněžská a řeholní povolání. Z farnosti jeli jak děti, mládež, tak
i senioři. Někteří udělali i kus pro zdraví pěší túrou.

10. 8. svátek sv. Vavřince, patrona naší farnosti.
Hlavní pouť proběhne v neděli 9. 8. Bohoslužby budou v 8.00 hod za farníky
10.00 hod. za ty, kteří se letos dožívají významného životního jubilea
14.30 hod. svátostné požehnání
Tímto jste všichni srdečně zváni na společné oslavy
patrona našeho kostela.

23. 5. jsme společně prožili s farností neděli Sdělovacích prostředků. Naši farníci podpořili částkou
5 291 Kč televizi dobrých zpráv NOE a křesťanskou
rozhlasovou stanici PROGLAS. Oba tyto subjekty
vysílají bez reklam, takže jsou odkázány pouze na
dary diváků a posluchačů.

27. 9. vás všechny chceme srdečně pozvat na setkání se Svatým Otcem Benediktem XVI. do Brna.
Papež u nás stráví 3 dny. V sobotu 26. 9. přiletí do
Prahy. V neděli bude slavit hlavní mši sv. v Brně
a poslední den své návštěvy 28. 9. se chce setkat
s mládeží ve Staré Boleslavi. Jde o mimořádnou
událost v naší zemi. Je možnost přihlásit se na faře.
V naší farnosti probíhá příprava na svátost biřmování. Připravuje se skupinka mladých lidí k přijetí
křesťanské dospělosti. Tato svátost bude udělena
v příštím kalendářním roce.
Pastorační rada

7. 6. poprvé přistoupily děti ze třetích tříd k prvnímu svatému přijímání. Bezprostřední přípravy se
zúčastnili i rodiče, kteří pomohli dětem dobře prožít
tento den.
25. 6. se uskutečnil výlet pro děti na Pustevny,
doplněný návštěvou skanzenu v Rožnově p. Radhoštěm. Tímto jsme společně ukončili vyučování
náboženství v tomto školním roce.

POZVÁNKA
Spolek Rybářů Žeranovice si vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na tradiční Rybářské závody, které se uskuteční dne 4.-5. 7. V neděli bude k tanci a poslechu hrát živá hudba, tombola
a občerstvení zajištěno. Těšíme se na hojnou účast.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti 50 let:
Jiří Zapletal
Václav Bojnanský
Jubilanti 60 let:
Josef Smýkal
Marie Panáčková
Marie Odstrčilová
Jubilanti 65 let:
Vladimír Němec
Josef Boček

Jubilanti 70 let:
Ludmila Vaňharová

Narození:
Nikol Vojáčková

Jubilanti 80 let:
Milada Vyhnánková
Jarmila Bakalová

Úmrtí:
Rudolf Buček
Josef Řihák
Ladislav Zakopal

Jubilanti 90 let:
František Gába

Svatba:
Simona Smolinková
Miroslav Zapletal

Jubilanti 93 let:
Antonie Valdová
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OHLÉDNUTÍ ZA ČTVRTLETÍM SDH
OKRSKOVÉ ZÁVODY
Krásné sobotní odpoledne
jsme strávili hasičským sportem.
Jednalo se o okrskové závody,
kterých se zúčastňují družstva
našeho okrsku. Těmi jsou Martinice, Lechotice, Horní Lapač
a Žeranovice. Na závody jsme

PLAMEN
Plamen je celoroční hra mladých
hasičů. Tato hra začíná podzimním
kolem a končí jarním kolem. Této
kolo se letos konalo ve Vítonicích.
Do jarního kola jsme nasadili deseti-

ZÁVODY V RACKOVÉ
Závody v Rackové byly letos
jedinečné jednou věcí, a to tím,
že kromě mladých hasičů se závodů zúčastnilo i družstvo mužů.

se připravovali již od rána a to
chystáním cele tratě. To se nám
povedlo na jedničku. Po příjezdu
všech družstev byl vyhlášen nástup a následně pořadové cvičení, to však nedopadlo příliš dobře
– nevadí, do příště nacvičíme.
Po prvním kole v požárním útoku
jsme se umístili na prvním místě.

Po útoku následovaly štafety, ve
kterých se nám už tolik nedařilo.
Poté, co odcvičili muži, předvedli
svou ukázku naši mladí hasiči,
kteří ukázali, že vše perfektně
umí. Celé odpoledne jsme ukončili až v podvečer předáním cen
a pohárů, včetně putovního, který
je konečně po roce opět u nás.

členné družstvo starších hasičů doplněné mladšími. Soutěž se skládá
z požárního útoku, štafety 4x100m,
štafeta CTIF a štafeta požárních
dvojic. Naše družstvo prošlo všemi
úkoly perfektně až na pár chybiček.
Celý den jsme si užili a čekaní mezi

úkoly jsme si zpestřili hraním karet
nebo míčovými hrami. Po vyhodnocení jsme převzali drobnou cenu
a vydali jsme se k domovu. Děti si
za tuto náročnou soutěž a za snahu, kterou měly po celý soutěžní
rok, zaslouží velké poděkování.

Mladí hasiči chtěli závodit i ve
vydatném dešti.
Nakonec se umístili na desátém místě, což je v takové konkurenci družstev opravdu úspěch.
Muži odpoledne už tak úspěšní

nebyli, jelikož byli diskvalifikování a to i přesto, že se jim terče
povedly shodit. Bohužel nestihli
spojit savice. Ale úspěchem pro
nás je už jen to, že jsme se zúčastnili.
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OHLÉDNUTÍ ZA ČTVRTLETÍM SDH
POUŤ NA SV. HOSTÝN
Pouť je již dlouholetou tradicí,
které se již několik let zúčastňujeme. Takže jsme ani letos nechyběli. Rok od roku se tato pouť rozrůstá a svatý Hostýn navštěvuje

SÁZENÍ STROMKŮ
Je již pomalu tradicí, že si
mladí hasiči chtějí vydělat nějaké
peníze, a že samozřejmě chtějí

POSEZENÍ S DŮCHODCI
Obecní úřad pořádal dne 24.
4. posezení s důchodci. Požádali náš sbor, jestli by nemohli
mladí hasiči zahrát divadelní
představení, které si nacvičili na
karneval. Samozřejmě jsme neodmítli. Byli jsme rádi, že se děti

víc a víc hasičů, ale i jiných návštěvníků. Jen nás mrzí, že jsme
již poslední, kdo se této tradice
zúčastňuje v historických přilbách
a vždy tímto vzbudíme velký rozruch a nadšení všech účastníků.
Do nedávna jsme drželi i čestnou

stráž, ale to jsme museli pro nezájem pořadatelů zrušit. Na tuto
pouť bereme i mladé hasiče, pro
které je to vždy krásný zážitek.
Věříme, že si tímto naši účast na
této pouti zajistíme na spoustu let
dopředu.

podpořit přírodu sázením stromků. Sešlo se nás hodně, takže
nám šla práce pěkně od ruky a
vše jsme stihli poměrně rychle.
Možná to bylo i díky vydatné-

mu obědu v podobě opečených
špekáčků. Touto prací si mládež
vydělala peníze, které použijeme
na hasičský výlet. Letos pojedeme do Jeseníků.

mohou ukázat před tak velkým
publikem. Scénka se jim velice
povedla, a proto sklidili velký
aplaus.
Poté nás obec pozvala na malé
pohoštění. A pokud se mladí
hasiči naučí i příští rok nějaké
představení, určitě jej opět rádi
zahrajeme.
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CO NOVÉHO V OBECNÍ KNIHOVNĚ
Je možné, že i vás nevšední událost roku 2000 – Sjezd rodáků u příležitosti oslav 870. výročí trvání
obce Žeranovice, 100. výročí od vybudování farního kostela, 130. výročí postavení školy a 100 let Sboru
dobrovolných hasičů – nasměrovala k novému, daleko většímu zájmu o historii svého rodu, své
obce či regionu. Nebo to byly hojně navštěvované výstavy, přednášky s promítáním, či besedy z posledních let – např. Zažloutlé fotografie, Žeranovjáci v 1. světové válce apod.?
Jako knihovnice mohu potvrdit zvýšený zájem o náš region. Oddíl regionální literatury v obecní knihovně je neustále doplňován zajímavými publikacemi. Z těch novějších nabízíme brožurku Vzlety a pády
holešovské hraběnky, brožurku s názvem Osmašedesátý, pojednávající o výsadkovém pluku v Holešově
v letech 1961-1969, v roce 2003 vydané publikace Racková a 100 let školy v Rackové.
Obzvláště upozorňuji na poslední přírůstek. Jsou to z rukopisu do tištěné podoby přepsané Paměti
paní Františky Stokláskové, rozené Potůčkové. Jedná se o velmi čtivé osobní vzpomínky dcery větrného
mlynáře Františka Potůčka a jeho manželky Františky, rozené Januškové, která byla dcerou nadučitele
(rechtora) školy v Žeranovicích. Paměti obsahují řadu zajímavých momentů dokreslujících život naší vesnice na přelomu 19. a 20. století a život lidí v době 1. i 2. světové války.
K Žeranovicím, ale především k Holešovu se vztahuje dvoudílná kniha Jen vzpomínky tu zůstanou od
holešovského rodáka, divadelního herce z Prahy Jiřího Zapletala. Dočteme se, že jeho maminka se narodila v Žeranovicích na zámku jako dcera správce panství.
V pěkném prostředí naší knihovny můžete posedět a v klidu si prohlížet materiály z výše uvedených
výstav. Je zajímavé pozorovat reakce dětí, když jim nad fotografiemi povídáte o minulosti obce.
Každý z nás svým životem tvoří kousek dějin. Někdo méně, někdo více. O mnohých významných
událostech i osobách není dostatek informací, mnohé je třeba doplnit. Za nabídky a informace k tomuto
tématu děkujeme paní Marii Řihákové z č. 44, B. Stískalové, Miladě Odstrčilové, panu V. Buchtovi, Ing.
J. Dúbravčíkovi, Ing. A. Vyňuchalovi a Z. Vyňuchalové.
Všem čtenářům a příznivcům přejeme pěkné prázdniny, příjemnou dovolenou! A jak jinak než s hezkou
knihou!
Mgr. Jarmila Odstrčilová knihovnice

FOTBAL – FOTBAL – FOTBAL – FOTBAL – FOTBAL – FOTBAL
Zdravíme všechny příznivce SK
Žeranovice,
V posledním domácím utkání
zvítězilo družstvo mužů nad celkem Zdounek 3:0 a zajistilo si tak
další působení v OP i v další sezóně. Jarní část soutěže sice muže
nezastihla v optimální formě, ale
doufáme, že jsme si v závěru naše
fanoušky trochu udobřili. Dorostenci ukončují soutěž jako průměrné

družstvo a nově založení mladší
žáci po porážkách v závěru zabrali a vícekrát bodovali. Soutěže
pomalu končí, ale sportovní akce
se organizují dál. Ať je to další ročník uličního turnaje, žákovského
turnaje nebo po krátké přestávce
příprava na další ročník fotbalové
soutěže. Dalším úkolem, který před
námi stojí, je ekonomické zajištění
chodu klubu a přivedení nových
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tváří do dvou družstev. Otázka
působení dorostenců v příštím ročníku není pravděpodobná a po pár
letech se budeme muset bez této
věkové kategorie bohužel obejít.
Dále bychom chtěli poděkovat za
přízeň, kterou jste nám věnovali,
a věříme, že ve stejné míře bude
pokračovat i nadále.
Za SK Žeranovice,
Libor Dokoupil - sekretář oddílu

NĚCO PRO ZASMÁNÍ
„... a pane doktore, jak mám ty prášky brat?“ „Jeden ráno
v 8 a pořádně zapít, další v 10 a pořádně zapít, pak si dejte
jeden ve 12 a pořádně zapít, další ve 4 odpoledne a pořádně zapít a poslední v 6 večer a pořádně zapít”. „A pane
doktore, co mi vlastně je?” „Málo pijete.”

PROCVIČTE SI MOZKOVÉ BUŇKY
Do každého políčka vepište jednu číslici od 1 do 9 tak, aby se číslice
neopakovaly v žádném řádku, sloupci ani v žádném z devíti vyznačených menších čtverců.

SUDOKU

3
6

Černoch s papouškem na rameni vejde do obchodu a prodavačka praví: „Je krásný, odkud ho máte?” „Z Afriky, tam
je jich plno,“ odpoví papoušek.

5

jako
jeden
z posledních
členů
zastupitelstva
bych se i já
rád představil. Jmenuji se Václav
Bouška. Narodil jsem se 13. 8.
1972 v Přílepích. Základní školní
docházku jsem začal v Martinicích, pokračoval jsem v Holešově. Po základní škole jsem se
šel učit na mechanizátora lesní
výroby (dřevorubce) na střední
odborné učiliště lesnické v Bzenci
-Přívoze. Po absolvování učiliště
v roce 1989 jsem byl zaměstnán
u LZ v Bystřici pod Hostýnem. Po
změně organizace na akciovou
společnost a následné změně
majitele firmy jsem zde pracoval
až do loňského roku.
V roce 2003 jsem se oženil.
S manželkou vychováváme dva
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syny. Teď něco málo k mým koníčkům. Na učilišti jsem složil
zkoušku z myslivosti a po dovršení 18 let jsem vstoupil do MS
Horní Roveň Přílepy. Po jeho rozpadu bylo založeno MS Žeranovice, členem tohoto sdružení jsem
od roku 1993. V tomto roce jsem
taktéž završil základní vojenskou
službu.
V současné době v MS Žeranovice vykonávám funkci jednatele. Letos byla zahájena výstavba střelnice tím, že jsme položili
elektrický kabel, ostatní práce
budou následovat. Doufám, že se
nám letos podaří odvést kus práce, aby se příští rok mohly uskutečnit kvalitní střelecké závody.
Jsem také členem místního rybářského spolku. Tady se snažíme o zvelebování rybníků, chaty
a okolí. Naší aktuální příjemnou
starostí je pořádání již tradičních
Rybářských závodů, které se letos konají 4.–5. 7.
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B O U Š K A

Vážení
spoluobčané,

9
7
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Pan Novák se celý život dobře choval, nepil, nekouřil, jedl
střídmě, nikomu neublížil, druhým pomáhal. Po smrti přišel
do nebe. Těšil se, že si po celoživotním odříkání konečně
trochu užije. První den dostal k obědu jogurt a dva rohlíky.
Mlčel, neboť byl zvyklý si odříkat. Druhý den k obědu opět
jogurt a dva rohlíky. Znovu mlčel. Ale nedalo mu to a nahlédl přes nebeskou klenbu dolů do pekla. Tam všude plno lidí
obrovská žranice. Třetí den zase jogurt a dva rohlíky. Tak
se zeptal Pána Boha, jak je toto možné. Proč to tak je? Pán
odpověděl: „Pochop to, pro dva nemá cenu vařit.“

V á c l a v
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Nyní k práci v zastupitelstvu.
Jsem členem finanční komise,
zúčastňuji se pravidelně různých
jednání o plánech a investicích
naší obce. O prioritních akcích
v obci už psali ostatní členové
zastupitelstva, proto se nebudu
opakovat. Mým přáním je, aby občané měli pochopení při zavádění
čističky do provozu a s tím související technické úpravy našich
domácností.
Na závěr chci popřát všem spoluobčanům hlavně zdraví a pevné
nervy v této nelehké době.
Zdraví Václav Bouška
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