3/2010

Vážení spoluobčané,
Velmi se vám omlouvám za opožděné
vydání čtvrtletníku Žeranovják, ale
okurková sezóna byla bohužel znát
i na dění v naší obci. V průběhu barevných podzimních dnů se však podařilo
nasbírat dostatek zajímavostí, a proto
již nyní můžete nahlédnout do souhrnu událostí posledních měsíců. Snad
vám malé ohlédnutí za uběhlým čtvrtletím na chvíli zpříjemní tyto studené
dny plné každodenních povinností
a snad vás vzpomínky na letní zážitky
alespoň pomyslně zahřejí. A pokud ne,
musíte prostě pořádně zatopit, proto
přeju dostatek dřeva, levnou elektřinu nebo nadmíru otužilosti. Ať máte hezký a barevný podzim.
Jménem nově zvoleného obecního zastupitelstva bych chtěla všem voličům poděkovat za účast a za
projevenou důvěru při volbách.
Hana Sivková

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
41. zasedání OZ 30. 6. 2010
OZ schválilo
• Závěrečný účet obce Žeranovice
za rok 2009 bez výhrad.
• Závěrečný účet příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Žeranovice za rok
2009 s převedením hospodářského výsledku do rezervního
fondu.
42. zasedání OZ 18. 8. 2010
OZ schválilo
• Pořízení změny č. 3 územního
plánu obce Žeranovice.
• Návrh smlouvy o zřízení věcného
břemene E-On, přípojka NN RD
T. Zapletal.

• Příspěvek pro spolufinancování
projektu „Protipovodňová opatření Mikroregionu Židelná“.
• Pronájem obecního bytu – obecní domek.
43. zasedání OZ 8. 9. 2010
OZ schválilo
• Záměr odprodej pozemku panu
Romanu Klimkovi p. č. 670/25
o výměře 61 m2.
• Krátkodobý úvěr od KB.
44. zasedání OZ 11. 10. 2010
OZ schválilo
• Odprodej pozemku p. Romanu Klimkovi p.č. 670/25 o výměře 61 m2.
• Rozpočtová opatření č. 2.

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 ZASTUPITELSTEV OBCÍ 15. 10.–16. 10. 2010
Výsledky voleb do zastupitelstva
Kandidátní listina
č.

název

Kandidát

Hlasy
Navrhující Politická
Pořadí
Mandát
strana
příslušnost
zvolení
věk
abs. v %

poř. příjmení, jméno,
číslo
tituly

1 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.

1 Dokoupil Antonín

47

KDU-ČSL

KDU-ČSL

161 10,71

1

*

1 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.

4 Sivková Hana

22

KDU-ČSL

BEZPP

161 10,71

2

*

1 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.

2

39

KDU-ČSL

BEZPP

107

7,11

3

*

1 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.

3 Bouška Václav

38

KDU-ČSL

BEZPP

124

8,25

4

*

1 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.

5 Konečný František

25

KDU-ČSL

BEZPP

130

8,64

5

*

1 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.

6 Šimčík Milan

24

KDU-ČSL

BEZPP

131

8,71

6

*

1 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.

7 Vojáček Josef

64

KDU-ČSL

KDU-ČSL

131

8,71

7

*

1 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.

8 Pumprla Josef

29

KDU-ČSL

BEZPP

131

8,71

8

*

1 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.

9 Buček Petr, Ing.

27

KDU-ČSL

BEZPP

140

9,31

9

*

1 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. 10 Drahotuský Josef

52

KDU-ČSL

BEZPP

142

9,44

10

*

1 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. 11 Sivková Petra, Ing.

27

KDU-ČSL

BEZPP

145

9,64

11

*

Diatka Stanislav,
Ing.

STŘÍPKY Z NAŠÍ ŠKOLY
Nový školní rok je zahájen
Ani jsme se nenadáli, prázdniny utekly jako voda a už

tu máme nový školní rok. Je
1. září a v budově školy je nebývale rušno. Odevšad se ozývají radostné výkřiky, to když se
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potkávají a zdraví žáci, kteří si
řekli své předprázdninové „měj
se” někdy před dvěma měsíci.
Pedagogové si navzájem přejí
šťastný nový školní rok, noví
žáčci si v doprovodu rodičů,
zatím poněkud nesměle, hledají
své místo ve škole. Kroky všech
pomalu směřují do tříd, ve kterých za pár minut začne nový
školní rok 2010/2011.
V první třídě se slavnostního
zahájení nového školního roku
účastnil pan ředitel, pan starosta a pan farář. Pan ředitel srdečně přivítal budoucí prvňáčky
a jejich rodiče. Pan starosta přál
žáčkům, ať se jim ve škole líbí
a rodičům, aby měli z výsledků svých školáků radost. Paní
učitelku a paní asistenku přiví-

pomůcek a učebnic, které jim
škola zakoupila. Na lavici je
čekaly také sladkosti od pana
starosty a pana ředitele, aby si
první den ve škole zpříjemnili.
Děti se ve třídě moc neohřály
a za hodinu už pospíchaly, aby
ještě využily posledních volných
chvil bez školních povinností.
Věřím, že se v novém školním roce bude dařit nejen prvňáčkům, ale také všem žákům,
pedagogům a dalším pracovníkům školy.
Petra Logajová

tal kytičkou. Nakonec k dětem
promluvil pan farář a s přáním
mnoha úspěchů v nové životní
etapě, slavnostní část ukončil.
Rodiče a budoucí žáčky přivítala také paní učitelka. Popřála
jim, ať se do školy těší a učení
je baví. Seznámila je s novými
vyučovacími předměty, které
je čekají a s látkou, kterou se
v nich budou učit. Rodiče získali
základní informace o budoucím
školním roce. Pro žáčky byla
nachystaná výbava učebních

SPORTOVNÍ, REKONDIČNÍ A JINÉ DRUHY MASÁŽÍ
KRISTÝNA ZAPLETALOVÁ – telefon +420 732 219 237
3

OLYMPIÁDA MALOTŘÍDNÍCH ŠKOL – ČERVEN 2010

MOKRÁ A SUCHÁ MANIKÚRA,
P-SHINE A MODELÁŽ NEHTŮ
MAGDA ZAPLETALOVÁ • telefon +420 605 575 353
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Celkem body

Čas

Výsledný čas

POŘADÍ

3

29

23:36

30:51

2

4

3

0

0

0

2

0

12

7

28

21:45

28:45

1

8

5

0

2

0

6

0

12

9

42

25:09

35:39

11

3

5

0

2

0

5

0

12

15

42

24:18

34:48

9

2

5

0

1

0

5

0

12

7

32

26:05

34:05

8

8

2

1

3

0

5

0

12

3

34

24:20

32:50

4

9

5

1

0

0

6

0

10

10

41

23:16

33:31

6

9

2

1

2

0

3

0

10

9

36

24:51

33:51

7

7

3

0

0

1

5

0

12

13

41

22:50

33:05

5

10

4

0

1

0

5

0

6

13

39

21:50

31:35

3

3

2

2

0

5

0

12

18

46

25:04

36:34

4

7

5

0

4

0

6

0

0

9

41

27:32

37:47

5

5

3

1

1

0

5

0

10

15

40

25:02

35:02

3

2

3

1

3

0

5

0

10

9

33

31:01

39:46

6

4

5

1

2

0

5

0

12

3

32

18:41

26:41

1

7

1

3

2

0

6

0

8

5

32

19:23

27:23

2

POŘADÍ

4

Výsledný čas

POŘADÍ

Kuželky

12

Výsledný čas

Střelba prakem

0

Čas

Rambodráha

4

Celkem body

Paintball

0

Kuželky

Lanové překážky

1

Střelba prakem

Hod gumákem

0

Čas

Pavlína Andrýsková
Simona Figová
Artur Diakov
2
Matyáš Charvát
Stanislav Šimčík
3
Adrian Mareček
1

3

Celkem body

Jméno

6

Kuželky

Kategorie 13–15 let

10

Střelba prakem

Startovní číslo

6

35:25

Rambodráha

5

24:55

Rambodráha

4

42

Paintball

3

Lucie Janečková
Veronika Cholastová
Šárka Janálová
Aneta Smýkalová
Monika Paarová
Vendula Kožíková
Antonín Konečný
Kryštof Charvát
Kristián Mareček
Michal Řihák
Jiří Navrátil
Martin Řihák
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Paintball

2

Jméno

12

Lanové překážky

1

Kategorie 9–12 let

0

Lanové překážky

Startovní číslo

11

5

Hod gumákem

10

0

Hod gumákem

9

Poznávací soutěž

8

2

Poznávací soutěž

7

2

Poznávací soutěž

6

Vzduchovka

5

5

Vzduchovka

4

9

Vzduchovka

3

Tomáš Režný
Vojtěch Mlčák
Tomáš Havelka
Štěpán Dokoupil
Patrik Svoboda
Pavel Žižlavský
Šimon Vybíral
Vilém Ševčík
Bára Jakubíková
Veronika Paarová
Barbora Navrátilová
Veronika Havelková
Vojtěch Šimčík
Václav Bouška
Nikola Dvorníková
Kamila Konečná
Tomáš Janečka
Barbora Režná
Matouš Odstrčilík
Lukáš Adámek
Jiří Novák
Eliška Nováková

Hod na cíl

2

Jméno

Hod na cíl

1

Kategorie 6–8 let

Hod na cíl

Startovní číslo

VÝSLEDKOVÁ LISTINA – BRANNÝ ZÁVOD NA UKONČENÍ PRÁZDNIN 18. 9. 2010
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1

1

4

0

5

0

10

11

36

20:32

29:32

2

6

5

0

2

0

5

0

8

6

32

24:29

32:29

3

6

3

0

0

0

5

0

10

2

26

19:58

26:28

1

5
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MS ŽERANOVICE
MS Žeranovice uspořádalo 15. 8.
2010 14. ročník ve střelbě na
asfaltové terče. Při zatažené
obloze byla účast na Univerzálním
Trapu 2x25 + finále 51 střelců.
1. Žůrek Václav
2. Matějík Miroslav
3. Dufek Ladislav
4. Janalík Zdeněk
5. Kučera Pavel
6. Rosenbaum Jiří
Lovecký Skeet 26 střelců.
1. Chylík Luboš
2. Zapletal Jiří

3. Kováč Pavel
4. Housa Karel
5. Žůrek Karel ml.
6. Rosenbaum Jiří
Velké poděkování patří všem sponzorům a příznivcům myslivosti.
Za překrásného počasí se 10. 10.
2010 uskutečnilo na nově budovaném mysliveckém areálu Parkurové
střílení na 2x20 terčů + finále. Zúčastnilo se 40 střelců.
1. Múčka Igor
2. Gach Jiří
3. Machan Josef
4. Bechyňský Bronislav
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5. Mrhálek Karel
6. Kořínek Jindřich
Závodu na 1x25 terčů se zúčastnilo
8 střelců.
1. Vojáček Ladislav
2. Vajda Leoš
3. Buček Petr
4. Zapletal Tomáš
5. Zapletal Miroslav ml.
6. Bouška Václav
Pro příští střeleckou sezónu je v plánu pokračování v budování areálu
a obdobné pořadí závodů.
Výsledkové listiny všech účastníků
závodů jsou k nahlédnutí u střeleckého referenta.

OHLÉDNUTÍ ZA ČTVRTLETÍM SDH
Technická pomoc obci
Po žádosti obce o technickou
pomoc vyjela naše zásahová jednotka vstříc čerpání dvou studní.
Jednalo se o čerpací zkoušky pro
účely obce. Zásah trval necelé tři
hodiny a naší stařičkou stříkačkou
jsme vyčerpali desítky kubíků
vody. V případě nějaké potřeby se
i vy ostatní můžete obrátit na náš
sbor, a pokud to bude v našich silách, rádi vám pomůžeme.

technikou vodu dopravují na místo
požáru. Stejným způsobem jsme
tuto techniku využili i na záplavách
v Troubkách. Proto jsou takové
tréninky zcela jistě potřebné. Tímto
děkuji Lechotickým hasičům za výbornou organizaci a naší zásahové
jednotce za skvělou spolupráci.
Výlet mladých hasičů
5.–7. 7. 2010
Je již tradicí, že začátkem prázdnin
pořádáme pro mladé hasiče více-

Cvičný zásah – dodávka vody
V rámci našeho okrsku každoročně probíhá námětové cvičení, do
kterého se kromě nás zapojí také
jednotky z Horního Lapče, Lechotic a Martinic. Jedná se o dálkovou
dopravu vody pomocí čerpadel
PS 12, což je přenosná motorová
stříkačka. Letošní nácvik vypukl
v pátek 10. 9. v 17:00 hodin vyhlášením poplachu místní sirénou.
Po vyhlášení poplachu se naše
sedmičlenná zásahová jednotka
vydala do Lechotic. Tam již byla
připravena jednotlivá stanoviště,
kde se jednotky řadily podle příjezdu. Při letošním nácviku se voda
přesouvala na půl kilometru. Proč
vlastně nacvičovat takovou dodávku vody? Je to jednoduché, ne
všechna místa jsou při požáru dostupná těžké technice a pak nastupují dobrovolní hasiči, kteří touto

denní výlet. Letos jsme strávili pár
dní na Rusavě, kde jsme měli pronajatou chatu. Celkem se na tento
výlet vydalo 19 dětí ve věku do
13 let, samozřejmě v doprovodu
5 vedoucích. Celý výlet jsme zahájili v pondělí v dětském zábavném
centru Galaxie Zlín, kde jsme si
všichni užili spoustu srandy a zábavy. Ani vedoucí neodolali a vyzkoušeli si spoustu atrakcí. Poté,
co jsme se všichni dostatečně
vydováděli, jsme jeli do Rožnova
pod Radhoštěm, kde jsme si pro-
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šli Mlýnskou dolinu. Po prohlídce
jsme se již přesunuli na chatu,
ubytovali jsme se a vybalili si věci.
Večer šli kluci nasbírat dřevo na táborák a holky připravily špekáčky.
Při opékání špekáčků jsme si zazpívali pěkné písničky v doprovodu kytary. V průběhu opékání jsme
ještě stihli připravit stezku odvahy,
které se zúčastnil jen ten, kdo se
nebál. Ti bojácní zůstali na chatě
a čekali na ostatní. Po stezce jsme

již všichni zalehli a těšili se na další
den. V úterý ráno jsme posnídali
a společně jsme upravili program,
jelikož nám nepřálo počasí. Nakonec jsme vymysleli zájezd do
Olomouce do aquaparku. Ještě
než jsme vyjeli, museli jsme udělat
zajížďku na zubní pohotovost trhat
zub. Ostatní zůstali na chatě, kde
vymýšleli své pokojové erby a pokřiky. Vedoucí mezitím nachystali

svačiny v podobě toustů a okolo
poledne jsme vyrazili. Na atrakcích
v aquaparku jsme si všichni užili.

Někteří sjížděli tobogány, někteří
se nahřívali v sauně nebo vířivce, zkrátka každý si našel to své.
V aquaparku jsme se zdrželi skoro
až do večera. Na chatě jsme udělali vyhodnocení erbů a pokřiků,
samozřejmě se hodnotil i pořádek
v pokojích. Poté následovala volná
zábava, hry v podobě karet, pantomimy atd. Nakonec nás čekala

malá diskotéka. Ještě než jsme
další den začali s úklidem, protáhli
jsme se na rozcvičce. Na poslední
výlet jsme se vydali Vyškova, kde
na nás již čekali pravěcí dinosauři.
Po prohlídce nejrůznějších pravěkých monster a ještěrů jsme si
ještě dali rozchod a děti si užily
nejrůznějších atrakci jako 3D kino,

pískoviště a další. Domů jsme se
vrátili až předvečerem. Cely výlet
byl vydařený a věříme, že si jej
každý užil. Již nyní plánujeme výlet
na příští rok. Za odměnu jsme se
rozhodli uspořádat celotýdenní vý-

dostali na řeku, čekala je cesta
o délce 260 km, což bylo naší Avií
dost zajímavé a zdlouhavé. První
večer samozřejmě nechybělo
grilování masa a spousta zábavy
u ohně. Druhý den po snídani jsme
se přesunuli o pár kilometrů dál,
kde jsme si vyzvedli rafty. Již při
cestě pro rafty se objevila na Avii
porucha, která se nám bohužel nepodařila odstranit. Nicméně auto
bylo pojízdné, tak jsme pokračovali
v jízdě, jen jsme museli neustále
dolévat vodu. Po vyzvednutí lodí
se vyskytl další problém – jak na ty
rafty nasednout a pak kormidlovat
tak, aby raft jel tak, jak jsme chtěli.

let mladých hasičů. Celý tento výlet
byl dotován hasičským sborem za
přispění rodičů. Závěrem chci poděkovat všem, kteří se zúčastnili
tohoto výletu za parádní disciplínu
a ukázněnost.

Hasičský výlet – Rafty
9.–11. 7. 2010
Stejně jako ti nejmladší hasiči,
tak i ti starší vyrazili na hasičský
výlet. Oproti těm mladším, kteří
si užívali nejrůznějších atrakcí, se
ti starší spíše zapotili. A to z toho
důvodu, že se vydali sjíždět reku
Sázavu na raftech. Dříve než se
9

Po pár mokrých pokusech se vše
povedlo a my jsme se vydali na
13km plavbu. V průběhu plavby si
všichni užili spoustu srandy, ať už
při vodní bitvě nebo při závodech.
Předvečerem jsme dopluli do kempu, kde jsme pokračovali v zábavě.
Mladší hráli nejrůznější hry a starší
šli na diskotéku. Po probdělé noci
jsme ráno uklidili stany, dofoukli

zúčastněných. Následná oprava
Avie vyšla na 6 000 Kč, jelikož bylo
potřeba vyměnit cely chladicí systém. Ale výlet za to stál.
Vavřinecké Hody 2010

rafty a pokračovali v plavbě. Poté
nás čekalo 17 km náročné plavby
plné jezů a kamenů. Na prudší
vodě jsme čekali, že se nám pojede líp, ale opak byl pravdou, jelikož
bylo málo vody a téměř na každém
metru jsme zůstali viset na nějakém kameni. Některé jezy byly naopak zrádné a ne jednou se naše
plavidla ocitla dnem vzhůru. Ale
i přesto jsme se bavili. Postupem
času nám však začaly docházet
síly a nálada se horšila, každý se
již těšil na to, až si sedne do auta
a bude moci odpočívat. Cestou

Pro nás hasiče hody začínají již
několik měsíců předem. Ani letos
tomu nebylo jinak. Po několika
letech odkládání jsme se pustili
do opravy naší hospůdky na výletišti. Vydláždili jsme prostor před
hospůdkou a vevnitř i venku se
udělalo nové osvětlení, elektrika,

stropy, vzduchotechnika a výmalba. Jedna věc mě osobně velice
potěšila, a to ta, že i v dnešní těžké
době se najde pár jedinců, kteří
jsou ochotni pomoci a přispět jak
finančně, tak i věcnými dary. Avšak
musím podotknout, že všechny
práce byly dokončeny jen tři dny
domů ale všichni ožili a v autě se
oslavoval šťastný návrat domů.
Sice se často zastavovalo, protože se nepodařilo Avii opravit, ale
nikomu to nevadilo. Po šesti hodinách strávených na dálnici jsme

že se návštěvnost lidí zvýší, ale
potvrdilo se, že až na výjimky se
dříve narození občané nechtějí
bavit a radši sedí doma u televize.

Z tohoto důvodu přemýšlíme, že
předhodovou zábavu nahradíme
diskotékou pro mladé, kteří si tuto
akci nenechají ujít. V sobotu večer

jsme připravili diskotéku, na které
nás naopak překvapila vysoká
návštěvnost. Tuto diskotéku zopakujeme i příští rok. Neděle je pro
nás nejnáročnějším dnem. Již ráno
náš sbor posílen o okolní bratry
před hody, takže se vše stihlo nachystat jen tak tak. Oproti minulým
ročníkům jsme sobotní zábavu
přesunuli na pátek v domnění,

se všichni vrátili domů. Cestou
jsme ještě udělali dobrý skutek,
kdy jsme na dálnici pomohli paní,
které došla nafta. Příští rok zcela
jistě tento výlet zopakujeme. Tuto
akci platil hasičský sbor za pomoci

a sestry vyrazil do kostela na mši
svatou v doprovodu dechové hudby, po této mši následovalo malé
občerstvení a posezení u hudby.
Odpoledne jsme dechovou hudbu
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Připravované akce

nahradili kapelou Orion, která nás
doprovázela až do podvečerních
hodin. Neděli jsme ukončili hodovou zábavou s kapelou PRESS,
která je u nás velmi oblíbená a rok
co rok se návštěvnost této zábavy
zvyšuje. Vavřinecké hody 2010 byly
zcela jistě velmi vydařené, a kdo si
je chtěl užít, ten si je užil. Pro nás
hasiče hody začínají až v pondělí,
tedy až poté, co se vše uklidí a roztřídí a my si konečně můžeme sednout, probrat celé hody a zhodnotit,
co se povedlo a co naopak ne.
František Konečný
Drakiáda 16. 10. 2010
Toto sobotní odpoledne patřilo celé
dětem. I když na tradiční Drakiádě již tradičně chyběl vítr, nebyla
nouze o zábavu. Pro děti bylo opět
připraveno mnoho soutěží, hudební doprovod DJ Edy a další doprovodný program. Děti u registrace
obdržely pořadové číslo, sladkosti
a poukázku na párek v rohlíku. Nechyběla samozřejmě ani tombola
s mnoha věcnými dary. Bylo také
připraveno překvapení v podobě
vrtulníku, který měl umožnit jak
prohlídku interiéru, tak i vyhlídku
na naši obec a okolí z ptačí perspektivy. Bohužel se vyskytla porucha a vrtulník se nemohl dostavit.
Zajímavostí letošní Drakiády bylo
vypouštění přáníček. Stovka balónků napuštěných heliem vzlétla
na povel a byl to opravdu moc hezký pohled. Snad se alespoň část
těchto přání vyplní. Věříme, že se
děti i dospělí dobře bavili a mají na
co vzpomínat.

• Ježíškovo uzlování – 19. 12.
2010 Uzlovací soutěž mladých
hasičů. Začátek v 10 hodin na
Sále u Sedlářů. Přijďte povzbudit
naše soutěžící a třeba se přiučit něčemu novému.
• Výroční schůze – 15. 1. 2011
Zhodnocení uplynulého hasičského roku. Začátek v 17 hodin
na Sále u Sedlářů. Schůze je veřejná, přijďte si i vy poslechnout
něco o naší činnosti v roce 2010.
• Dětský karneval – 26. 2. 2011
Tentokrát se bude karneval nést
v duchu divokého západu, takže
neváhejte, přichystejte kostýmy
a přijďte se pobavit. Jak už se
stalo tradicí, karneval ukončíme
velkou diskotékou. A opět se můžeme těšit na milé překvapení.
Vice se dozvíte na našich stránkách v rubrice - Nástěnka: www.sdhzeranovice.estranky.cz
Nábor mladých hasičů
Chceš se stát jedním z nás?
Pokud je ti 6
a více let, můžeš s námi…
• poznat nové
kamarády,
• naučit se spolupráci a také samostatnosti,
• jezdit na různé závody, ale i na
výlety a soustředění,
• účastnit se hasičských táborů,
• naučit se orientaci v přírodě, střelbu ze vzduchovky a uzlování,
• naučit se čím a jak správně hasit,
• naučit se první pomoc a jak
správně reagovat v krizových situacích,
• a mnoho dalšího…

Tréninky probíhají každý čtvrtek
v 17.00 hod. na hasičské zbrojnici.
V letních měsících trénujeme venku
na místním hřišti požární sport. Závody bývají o víkendu okolo 8. hodiny. Za špatného počasí a v zimních
měsících trénujeme na zbrojnici,
dále pak vyrábíme spoustu zajímavých výrobků a učíme se divadlo.
Samy děti si vymyslely pravidla
chování – dochvilnost, slušné chovaní, uklízení po sobě atd. a za
dodržování těchto pravidel dostávají odměny. U nás dáváme prostor
vyjádřit se i těm nejmenším.
K dnešnímu dni náš sbor navštěvuje 33 mladých hasičů ve věku 6 až
17 let, tak neváhej a přidej se k nám
i ty.
Pokud se k nám chceš přidat, přijď
se na nás podívat na jeden z tréninků ve čtvrtek v 17 hodin na hasičskou zbrojnici. Budeme se těšit!
Kontaktujte nás na tel. čísle:
732 176 223 Konečný – starosta
SDH, vedoucí mládeže
737 925 148 Zapletalová – vedoucí
mládeže
Naše webové stránky:
www.sdhzeranovice.estranky.cz

Pávi na kostelní věži
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti 50 let:
Hana Matulová
Alena Odstrčilová
Jarmila Totková
Hana Uhlárová
František Gořalík
Jubilanti 60 let:
Vladimír Buchta
Jubilanti 65 let:
Zdeněk Odstrčil
Jaroslav Smýkal
Jubilanti 70 let:
Josef Odstrčil

Jubilanti 80 let:
Marie Bartíková
Jubilanti 90 let:
Marie Svačinová
Narození:
Ester Vaclachová
Karolína Janálová
Jakub Bednář
Svatby:
Libor Boček
a Jana Bláhová
Úmrtí:
Hedvika Navrátilová

SVÉ PŘÍSPĚVKY, NÁPADY,
NÁZORY, KRITIKU NEBO
POCHVALY
MŮŽETE I NADÁLE POSÍLAT NA
E-MAILOVOU ADRESU
DIVADLO 6. KVĚTNA HOLEŠOV uvede v naší
obci divadelní představení „Hrobka s vyhlídkou“.
Budeme se těšit dne 6. listopadu v 18 hodin na
Sále u Sedlářů. Všichni jste co nejsrdečněji zváni.

sivkova.hana@seznam.cz nebo
zeranovice@volny.cz

NĚCO PRO ZASMÁNÍ
Jaký je rozdíl mezi českým a americkým důchodcem? Žádný.
Oba si ze svého důchodu mohou dovolit navštívit Prahu.
Nejlepší na plešaté hlavě je, že slyšíš sněhové vločky.
Život je otázkou priorit... Jeden muž měl rád tři ženy a nemohl
se rozhodnut, se kterou se má oženit. Tak dal každé 50 tisíc
korun, aby s nimi udělaly, co uznají za nejlepší. První si nakoupila šaty, kosmetiku, šperky a praví: „Udělala jsem, drahý,
vše pro to, abys měl tu nejkrásnější ženu na světě.” Druhá
nakoupila věci pro něho: Oblečení, sportovní potřeby, nápojové soupravy do baru atd. „To proto, drahý, abys věděl, jak
na Tebe myslím.“ Třetí vrhla peníze do podnikání a po krátké
době přinesla muži zpět 100 tisíc korun. „To aby viděl, drahý,
jak jsem šikovná”. I zamyslel se muž a nakonec si vybral tu,
která měla největší prsa.
Muž měl už po krk stálého komandovaní od manželky, tak zašel k psychiatrovi, co s tím. Psychiatr mu poradil, jak si budovat
sebevědomí a dal mu knihu o asertivitě. Chlap ji v autobuse
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cestou domů celou přečetl. Přijde domů, vrazí do dveří,
přistoupí k manželce, ukáže na ni prstem a řekne: „Odteďka chci, abys věděla, že JÁ jsem pán v tomto domě
a MOJE slovo je zákon! Chci, abys mi teď připravila
dobré jídlo, a když ho sním, očekávám bohatý dezert.
Po večeři mi připravíš koupel, abych si mohl oddychnout. A po koupeli, hádej, kdo mě obleče a učeše....”
„Asi někdo z pohřebního ústavu,” povídá žena..

Tiráž:
Žeranovják vydává OZ obce Žeranovice
pod redakčním vedením Hanky Sivkové
Náklad: 260 kusů
e-mail: zeranovice@volny.cz
www.zeranovice.cz
Grafická úprava, tisk a knihařské zpracování:
kolektiv žáků a učitelů polygrafických oborů
Střední průmyslové školy polytechnické - Centra
odborné přípravy Zlín
Výtisk neprošel jazykovou korekturou.

