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Milí spoluobčané,
opět jsme prožili další období plné
zážitků, ať už hezkých či méně
příjemných. Nyní máme možnost
ohlédnout se a zhodnotit události, které nám toto čtvrtletí nabídlo.
Pojďme si připomenout všechno
hezké, zapomenout na vše ošklivé a společně se radovat a těšit
z každého dalšího dne. Je přece
příjemnější setkávat se na ulicích se
samými úsměvy, než muset uhýbat
pohledem před zakaboněnou tváří.
Rok 2010 už je dávno za horami
a my vstupujeme do roku zbrusu nového. Snad bude ta „jedenáctka“ šťastná a přínosná jak pro
občany, tak i pro zastupitele obce. Přeji vám za celé obecní zastupitelstvo 12 měsíců bez nemocí, 53 týdnů pohody a štěstí, 365 dnů bez starostí, 8 760 hodin splněných přání, 525 600 minut
lásky a 31 536 000 jedinečných okamžiků!
Hana Sivková

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
1. zasedání OZ 22. 11. 2010
OZ po projednání
• schválilo výši poplatků za užívání tělocvičny
(100 Kč/hod.);
• jednohlasně odsouhlasilo povolení panu Liboru
Andrýskovi výstavbu domu na pozemku pod
zámkem;
• navrhlo zpracování studie obnovy výsadby na
hřbitově;
• navrhlo změnu směrnic pro
Úřední
místní poplatky.
2. zasedání OZ 20. 12. 2010
OZ po projednání
• odhlasovalo 11 hlasy změnu
č. 3 územního plánu obce;

• odsouhlasilo rozpočtové změny, které přednesla
paní Tomaníková;
• odsouhlasilo prozatímní rozpočet obce pro rok 2011;
• určilo inventarizační komise;
• odhlasovalo zvýšení místních poplatků (plný provoz ČOV);
• odhlasovalo částku za pronájem Sálu na zámku
(600 Kč);
• zamítnulo připojení Horního Lapače na ČOV.

hodiny a kontakty Obecního úřadu

Pondělí: 8.00–12.00 hodin
Středa: 8.00–12.00 hodin

19.00–20.30 hodin
19.00–20.30 hodin

telefon: 573 395 964
e-mail: zeranovice@volny.cz, web: www.zeranovice.cz

ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD – PROVOZ X POPLATEK
V roce 2010 stál provoz ČOV cca 600 000 Kč
(z toho elektřina cca 2/3). Na osobu je to cca 800 Kč
včetně dětí.
Na tento rok byl minulým zastupitelstvem stanoven poplatek 100 Kč/osobu/rok. Z toho vyplývá, že
hospodaření nového zastupitelstva začalo se ztrátou
cca -525 000 Kč.
Zastupitelstvo proto na veřejné schůzi odhlasovalo zvýšení tohoto poplatku pro rok 2011 na 600 Kč/
osobu/rok. Při tomto zvýšení je předpokládaná ztráta
pro rok 2011 cca -150 000 Kč.
Pro rok 2012 se budeme snažit prosadit zvýšení na
800 Kč/osobu/rok. Tento rok by nebyl teoreticky ztrátový, ale máme dluh z let minulých, cca -675 000 Kč
plus úroky, protože na toto si obec půjčuje!!!
Následuje rok 2013 a zvýšení na 1000 Kč/osobu/
rok – první rok v teoretickém zisku. Bohužel máme
dluhy z let minulých. Možný „zisk“ 150 000 Kč nepokryje ani ztrátu roku 2011, protože ta už se zvýšila
o úroky zaplacené bance.
Z tohoto důvodu nastane v roce 2014 zvýšení na
1200 Kč/osobu/rok. Teoretický zisk bude 300 000 Kč,
který opět pouze sníží dluh. Pro další rok by se již
poplatek nezvedal. 1 200Kč/osobu/rok je dostačující

částka pro pokrytí nákladů a pro vytvoření rezerv na
opravy, kterým se ČOV určitě nevyhne.
Co bych dodal závěrem? Stavbou ČOV minulá
obecní zastupitelstva ušetřila občanům Žeranovice
nemalé peníze za pořízení a provoz ČOV pro každý
rodinný dům, cca 30–60 tis. za pořízení a až 5 000 Kč
ročně za provoz!!!! Chápu, že starším občanům se to
zdá jako další komplikace jejich možná bezstarostného stáří, ale právě naopak.
Za 100 Kč měsíčně bez starostí a vyřizování mi to
tak opravdu nepřipadá.
Některým členům zastupitelstva se zdá být zvýšení ze 100 Kč na 600 Kč velký skok, ale jak již jsem
popsal výše, z dluhu, který se tímto pomalým zvyšováním nahromadí, se dostaneme nejdřív v roce 2016,
což si myslím, je dost hrozný výsledek hospodaření
obce. Po 6 letech provozu tedy již nebudeme doplácet na „hovna“ spoluobčanů a budou peníze i na rozvoj obce bez dalších dluhů.
Na veřejných schůzích obce, ale i mimo ně, má
každý občan možnost se k tomuto vyjádřit. Tím nemyslím v hospodě u piva.
Za obecní zastupitelstvo Milan Šimčík

VÝZVA OBČANŮM
V návaznosti na výstavu „Zažloutlé fotografie“ kterou pořádala kulturní komise OU v roce
2007 s tematickým zaměřením
na historii budov a osobností Žeranovic cca do konce 2. světové
války (až do roku1950) a na které
jsem se podílel, dovoluji si oslovit
spoluobčany o pomoc s dalším,
tentokrát soukromým projektem.
Připravuji digitalizaci fotografií
(dokumentů, objektů a osobností
Žeranovic) od konce 2. světové
války do cca roku 1989. Pokud
vlastníte z tohoto období „budování socialismu“ dokumenty

(fotky, pozvánky, čestná uznání,
blahopřání, vyznamenání ap.),
uvítám jejich zapůjčení se souhlasem zveřejnění. Dokumenty Vám budou bezprostředně
nepoškozené vráceny rovněž
s přílohou digitálního provedení.
Zveřejnění zatím předpokládám
nekonkrétní – buď to bude formou fotoknihy, nebo výstavy.
U všech dokumentů bude zveřejněn zdroj – poskytovatel. Vše se
bude odvíjet od rozsahu získaných materiálů a ekonomické náročnosti projektu. Předem děkuji
za porozumění a za spolupráci.

Zároveň upozorňuji spoluobčany, že fotografie z výše uvedené výstavy „Zažloutlé fotografie
– 2007“ si lze v klidu prohlédnout
v místní knihovně. Pokud bude
zájem o některé fotky z archivu
v knihovně, lze je možné bezplatně poskytnout v digitální formě,
nebo papírově za cenu tisků firmy HAPPY-FOTO.
Ing. Antonín Vyňuchal
mobil: 777 104 630
VOIP: 571 892 215
Skype: tonda.vynuchal.se
e-mail: vynuchal@parita.cz

SPORTOVNÍ, REKONDIČNÍ A JINÉ DRUHY MASÁŽÍ
KRISTÝNA ZAPLETALOVÁ – telefon +420 732 219 237
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI
Tak jako každý rok jsme 8. 8. oslavili svátek svatého Vavřince, patrona kostela a farnosti. Pozvání
na hody přijal ředitel Papežských misijních děl v ČR
otec Jiří Šlégr, který nám dopoledne při bohoslužbě
poutavou formou přiblížil život v misiích třetího světa.
Odpolední program pokračoval besedou s videoprojekcí a ukázkami rukodělných výrobků domorodých
obyvatel. Na konci setkání byl předán finanční dar
otci Jiřímu z charitativních akcí naší farnosti.
V neděli 15. 8. odjížděly děti a mládež z farnosti
na letní tábor do Domašova nad Bystřicí. Týden plný
her, soutěží a dobrodružství prožilo 54 dětí společně
s vedoucími v krásném prostředí v okolí Domašova.
O výbornou přípravu stravy se staraly dvě kuchařky
z naší farnosti. Vraceli jsme se plni dojmů a zážitků
a děti se těší na pokračování příští rok.

Začátkem října jsme společně děkovali za úrodu
polí, sadů a zahrad. Pěstitelé z celé farnosti přinesli
své výpěstky do kostela, který byl těmito plody bohatě a pestře vyzdoben. Zástupci farnosti pak přinášeli dary v obětním průvodu.
Poslední říjnovou sobotu navštívil naši farnost
otec biskup Josef Hrdlička, který udělil po téměř
dvouleté přípravě třinácti mladým lidem svátost
křesťanské dospělosti – biřmování. Biřmovanci se
aktivně zapojili do slavnostní bohoslužby a na závěr
pozvali otce biskupa na společné setkání u prostřeného stolu na Zámečku.
K začátku listopadu patří vzpomínka na všechny
věrné zemřelé – lidově Dušičky. V neděli 31. 10.
jsme se sešli na hřbitově k modlitbám za naše drahé
zemřelé.

STŘÍPKY Z NAŠÍ ŠKOLY
PODZIMNÍ SLAVNOST
Jak se již stalo milou tradicí,
uspořádala i letos ZŠ a MŠ Žeranovice ve spolupráci s Obecním
úřadem Žeranovice lampionový
průvod. Tento rok nám mimořádně
přálo počasí a tak jsme v hojném
počtu vyrazili na cestu kolem Žeranovic. Ta nás nakonec zavedla
na Výletiště u zámku. Prostranství
Výletiště bylo vyzdobeno výrobky
dětí, které se již dlouhou dobu ve
škole na slavnost chystaly – kouzelnými pařízkovými skřítky, zářícími barevnými lampiony a lampičkami. Tady děti ze školky i školy
předvedly nacvičené pásmo písni-

ček, tanečků, básniček a scének na téma PODZIM. Představili se nám také podzimní
skřítci, kteří nám připomněli,
jaké povinnosti v tuto dobu
mají, aby se postarali o přírodu
před nadcházející zimou a jak
jim my lidé můžeme pomáhat
– především ohleduplností jeden k druhému, k prostředí, ve
kterém všichni žijeme a k tvorům, kteří je s námi sdílí.
Novinkou se při této slavnosti stalo závěrečné pohoštění, které připravili ochotní
rodiče dětí se zastupitelstvem
obce, jež bylo onou pověstnou třešinkou na dortu a za které všem
patří velký dík.
Teď, kdy je kolem nás jen bílo,
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se nám na tuto barevnou slavnost
dobře vzpomíná a těšíme se na
její další pokračování v nadcházejícím roce.
Erika Nováková

JEŽEK V KLECI I VE ŠKOLE
Jedním z cílů předmětů, jako
jsou prvouka a přírodověda, je
naučit vnímat děti přírodu kolem
sebe jako celek a sebe jako její
součást… Jednou z cest k tomu
je nabídnout jim přímý kontakt se
živými tvory, aby se je učily pozorovat, rozumět jim, vidět, jak jsou
zajímaví, co potřebují pro svůj život a jak je chránit. Naše škola se
proto připojila do projektu Ježek
do školy. V tomto projektu jsme
se zavázali pečovat o jednoho ježečka, který by bez lidské pomoci
nepřežil zimu. Přivezli nám jej ze
záchranné stanice v Přerově, kde
zajistili veterinární ošetření, zbavení vnějších i vnitřních parazitů.
Při předávání ježka nám paní Pacovská ze stanice na přednášce
řekla spoustu zajímavostí o jejich
životě, vysvětlila nám, čím se živí,
kolik váží, jak rozeznáme podle
vzhledu i chování ježka východního („bojovníka“) a západního
(„kravaťáka“), ukázala nám fotky
narozených ježčích miminek i ježečků větších. Ubytovaný je ve
výtvarném ateliéru v kleci s bou-

dičkou, kde jej všechny třídy
postupně chodí krmit, čistit, vážit
a hlavně pozorovat. Je zajímavé,
jak rychle si na naši přítomnost
zvykl. V souvislosti s ježečkem
ve škole děti čekalo a ještě čeká
spousta dalších aktivit, které jsou
zařazovány do různých vyučovacích předmětů – kvízy, hádanky,
básničky, pohádky, písničky,
divadlo, malování triček a jiné
výtvarničení atd… Mimo jiné
musely děti například zvolit pro
ježečka – přesněji ježčí slečnu
– jméno. Protože krátce předtím
probíhaly v naší obci volby do za-

stupitelstva, byl to dobrý způsob,
jak děti naučit, jak volby „fungují“.
Na vlastní kůži vyzkoušeli, co je
to předvolební kampaň, sestavování kandidátky, ví, co znamenají
pojmy hlasování, volební komise,
urna, sčítání hlasů. Nakonec největší počet hlasů získalo jméno
Bodlinka. Naše Bodlinka za dobu
6 týdnů přibrala asi 160 g. Teď již
váží 526 g. Těsně před Vánocemi
začala více pospávat (hospodyňky mohly jen závidět), přestala
přijímat potravu a zůstává schovaná v domečku. V průběhu zimy
ježci téměř pozastaví své tělesné
pochody (například srdíčko jim
bije asi jen 4x za minutu).
Přejeme jí tedy samé krásné
ježčí sny a doufáme, že se nám
na jaře v pořádku probudí…
Erika Nováková
POZNEJ SVÉHO PSA
26. listopadu se děti zúčastnily
projektu Poznej svého psa. Navštívila nás slečna Dita se svými
čtyřnohými kamarádkami Bublinou a Fíbí – fenka Jack Russel
teriéra. Nejprve dětem vysvětlila,

MOKRÁ A SUCHÁ MANIKÚRA,
P-SHINE A MODELÁŽ NEHTŮ
MAGDA ZAPLETALOVÁ • telefon +420 605 575 353
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jak správně o svého domácího
mazlíčka pečovat a jakých chyb
se případně má chovatel vyvarovat. Děti si mohly pejska zkusit
vykartáčovat, zapnout vodítko či
nabídnout pamlsek. Zjistily, jak
správně nabízet krmení z natažené ruky, aby nedošlo k jejich úrazu. Také další část besedy byla
nesmírně zajímavá a užitečná,
protože děti si samy vyzkoušely,
jak je důležité vhodné chování
k pejskovi na ulici, jak se chovat
při setkání s neznámým či dokonce s útočícím psem. Věděli jste,
že pokud se setkáte s neznámým
psem, který za vámi běží, je
nutné se zastavit, schovat ruce
překřížením na prsou a otáčet
se k němu zády, tak hafan ztratí
zájem? Pokud by nastala horší

situace a pes již vás napadl, je
nezbytné chránit si břicho a krční
tepnu, tedy sbalit se na zemi do
klubíčka a zakrýt si oběma rukama krk. Nejlepší je však takovým
situacím předcházet a proto děti
dostaly informace, jak zbytečně
nevyprovokovat nebezpečí např.
bez dovolení majitele pejska
hladit. Jsme rádi, že tato beseda mohla přispět k tomu, aby
stále a ještě více mohlo platit, že
PES JE NEJLEPŠÍM PŘÍTELEM
ČLOVĚKA.
Jana Žižlavská

Tentokrát nám herci představili
didaktický koncertní program
s názvem: „JAK ŽIJEME“.
Program projektu „JAK ŽIJEME“ si všímal společenských
jevů, témat a oblastí, které úzce
souvisejí s životem a sociální
náladou ve školách. Prostřednictvím vyprávění, hudby a dramatizace se vyjadřoval k dnes ve
školách velmi diskutovaným tématům jako je šikana, navazování sociálních vztahů, mezilidská
komunikace, životní hodnoty,
kouření, alkohol a drogy, rasismus a xenofobie, trávení volného
času. Témata byla zpracována
a pojednána tak aby v přiměřené
interaktivní podobě působila na
emoce malých posluchačů.
Dětem se představení velmi
líbilo, účastnily se scének na jevišti, zpívaly a tančily v hledišti.
Těšíme se další představení
souboru ABRAKA MUZIKA a na
program, který pro nás příště
připraví.
Petra Logajová

ABRAKA MUZIKA

HRY A KLAMY

22. listopadu základní škola a
mateřská škola navštívila představení hudebně dramatického
souboru ABRAKA MUZIKA.

Hodně zajímavého jsme slyšeli o putovní výstavě „Hry a klamy.“ A pověst jí předcházející ani
v nejmenším nepřeháněla. Jedná
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ježčí slečny Bodlinky, která v tuto
dobu už začíná svůj dlouhý zimní
spánek v prostorách školy. Jediný
tradiční byl tedy Mikuláš se svým
doprovodem.
Mgr. Radovan Machálek

se o unikátní interaktivní zábavně-naučnou výstavu, která do sebe
ihned vtáhne mladé i starší a hravou formou je seznámí s tvořivým
světem přírodních a technických
věd. Proto když tato výstava doputovala až do Zlína, nemeškali
jsme a 4. listopadu si na ni zajeli.
No a protože jsme pak měli ještě
čas a byli ve Zlíně, tak se přímo
nabízelo muzeum obuvi a pohled
na město z ptačí perspektivy – ze
známého zlínského mrakodrapu,
jehož rychlovýtah nás pak nechtěl pustit do přízemí a vozil nás
dlouho nahoru dolů… Ale autobus a tím pádem i oběd ve škole
jsme nakonec stihli.
SETKÁNÍ S POLICIÍ ČR

nejednalo o problematiku
dopravní výchovy, ale
o stále podceňovaném
nebezpečí internetu, lehkomyslném seznamování
v této inkognito síti, poskytování
svých osobních údajů, případně
i intimních fotek neznámým osobám.
PROSINCOVÉ VLOČKY
Poslední velkou školní akcí
pro veřejnost v kalendářním roce
2010 byla 3. prosince (ne)tradiční
Mikulášská besídka, letos plně
na jedno jediné téma. Písničky,
básničky, scénky, výtvarné práce,
trička, cukroví i malá výstavka,
všechno se točilo kolem naší

I letos jsme 1. prosince měli
ve škole na návštěvě zástupkyni
Policie ČR. Tentokrát se však
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JAK SE RODÍ HVĚZDY
Muzika je pro nás životní styl a hlavně přátelství. Chceme poznávat nové kapely, bavit se,
přátelit se, užívat, dělat ten správný Rock´n´roll,
jak má být!!! Ten, který spojuje!!! Zakládáme si
na živých vystoupeních, kde děláme pro lidi show
takovou, jakou si zaslouží. Nechceme, aby si lidi

internetu. Castingy probíhaly Live v Praze, takže se
jednalo pouze o živé vystoupení.
Odborná porota hodnotila celkový výraz, komunikaci s publikem, znalost technických věcí na
pódiu, zvuk kapely, image a samozřejmě samotné
skladby. Žádné posuzování podle vyšperkovaných
studiových nahrávek, jak je tomu u jiných soutěží.
Samozřejmě, že se soutěžilo pouze se skladbami
vlastní tvorby, jen v posledních 2 kolech byla povinná 1 cover skladba. První 3 kola se odehrály
v Praze v MUSICCITY a poslední 2 v klubu Hard
Rock Cafe Praha.
Byl v porotě někdo známý?
Ano bylo tam spousta lidí. Z ČR např. Petr Korál,
Radim Hladík, Ladislav Jakl (tajemník prezidenta),
Karel Pleiner, Tomáš Houška, Lukáš Fousek…
Ze zahraničních: Jon Leusink – Kanada, Kevin
Maddocks – Great Britain, Ben King – Australia …

SEGMENT – ROCK´N´ROLL FAMILY

koupili lístek na koncert a pak se jen dívali na 6 lidí
na podiu, jak jen stojí na místě se znuděným obličejem a hrají. Tak, jak to je u většiny našich kapel.
Není to jen o hudbě ale i o image, choreografii,
zvuku a celkovém dojmu na podiu. Není to koníček,
ale životní poslání, pro které jsme ochotni obětovat
cokoliv. Tomu nasvědčuje i vítězství ve Skutečné
lize 2010.
Co je to vlastně za soutěž?
Jedná se o mezinárodní soutěž kapel Skutečná
liga 2010 bez žánrového zaměření. Soutěž probíhala už od června 2010 a měla dohromady 5 kol
s bezmála 200 hudebních těles. V každém z nich
se zúžil počet kapel, až to došlo k finále, jenž proběhlo 10. 12., kde bylo 5 kapel. Postupující vždy
vybírala porota, ale vždycky jednu z kapel, kterou
vyřadili, mohli diváci vrátit zpět pomocí hlasování na

Rozhovor pro AllTV

Zaskočilo vás, že jste Skutečnou ligou 2010
prošli až na úplný vrchol? Nakolik jste si věřili,
že by to mohlo klapnout?
Ze začátku jsme si věřili hodně, ale jakmile jsme
slyšeli náš zvukový záznam, rychle se to otočilo
a uvědomili jsme si, že takhle by to dál nešlo a začali
jsme hodně makat. Další kola už byla lepší, ale největší injekci nám dal nový manažer Petr Žůrek, který
se k nám přidal v průběhu soutěže, pak jsme začali
opravdu tvrdě pracovat na choreografii a vůbec na
celém vystoupení. S jeho pomocí to bylo lepší a lepší. Troufám si říct, že výsledek byl vidět i slyšet. Každopádně vyhrát jsme prostě chtěli, ale i kdyby se to
nepovedlo, tahle soutěž nám dala hodně zkušeností
do budoucna. V soutěži byla spousta skvělých kapel
a to nás donutilo pracovat na sobě víc než kdy jindy.

Semifinále
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Která z cen za vítězství ve Skutečné lize pro
vás má nebo bude mít největší význam?
Myslím si, že pro nás má v tuto chvíli největší význam hraní na velkém festivale, po tom jsme vždycky
toužili a teď máme možnost využít naše možnosti velkého podia a konečně ukázat lidem, co v nás je... J
Ale na jachtu se samozřejmě všichni moc těšíme. J
Jak bude vypadat nejbližší budoucnost Segmentu? A mění se nějak vaše plány a cíle?
Cíle máme pořád stejné, odjet do zahraničí
a tam koncertovat a koncertovat. To, že jsme vyhráli je jen malinký schůdek, který nás posunul kousek
dál a hlavně je to nakopnutí k další práci. Nyní
pracujeme na novém koncertním programu pro rok
2011. Chtěli bychom odehrát co nejvíce festivalů
i klubových akcí, na kterých nás uvidí co nejvíce
lidí. Dále máme v plánu natočit klip, který z poloviny
zrealizujeme díky jedné z cen v soutěži a také díky
pomoci jednoho z porotců Tomáše Houšky (scénárista a režisér – Gympl, Labyrint, Blood Age atd.).
Máme v plánu oslovit co nejvíce fanoušků. Naše
publikum je velmi různorodé, jak věkově, tak i podle
stylu hudebního zaměření, a proto pro nás nebude
jednoduché je zaujmout, ale určitě ne nemožné. J

Finále – vyhlašování

Jak se vám ve finále hrálo? Nesvazovala vám
přece jen trochu ruce nervozita?
Po SEXITU ano. (Sexit – Slovenská kapela, která se umístila na 2. místě) J Po jejich vystoupení
jsme začali trochu pochybovat, ale jakmile jsme
vyšli na pódium, nervozita z nás spadla a koncert
jsme si užili naplno. V klubu byla úžasná atmosféra,
která nám dodávala sílu. Hodně taky pomohlo to, že
kapely před námi skvěle naladily publikum. Za to jim
moc děkujeme.
Mnohé překvapilo, že jste do svého vystoupení zařadili coververzi jedné slavné skladby
Kiss. Jaký máte vztah k této skupině?
To je jednoduché, KISS si prostě zakládají na
úžasné show pro lidi a my máme úplně stejný cíl,
prostě zahrát skladby, které se budou líbit a při tom
pobavit nejen divákovo ucho ale i oko což 90 %
českých kapel vůbec nedělá. J Navíc skladba Rock’n’roll all night se skvěle hodila k navození pozitivní
atmosféry v klubu a myslím, že se to i povedlo. J

Nejbližší koncert v okolí:
11. 2. 2011 – New drive klub Holešov.
Více info o kapele SEGMENT na:
www.bandzone.cz/segment
Facebook.com – segment
Součastné složení segment rodiny:
zpěv: Viktor Holomek, housle, voc.: Luigi Machacek, bicí, voc.: Hanz Sedlář, baskytara, voc.: Jerry
Hysek, kytara, voc.: Jakub Večeřa, kytara: Ivan Číhal, manažer: Petr Žůrek, technik pro bicí nástroje:
Radek Strachota, technik pro kytary: Michal Peška
Odpovídal: Hanz

Co jste vlastně vyhráli?
Týdenní pobyt na jachtě v Chorvatsku vč. kapitána a 2 bedny rumu k tomu, hraní na velkém festivale, 30 hodin v nahrávacím studiu FAUST v Praze,
koncert v Hard Rock Café Praha, článek v časopisu
ROCK a POP, nemalé poukazy na kryoterapii, oblečení, boty atd. Samozřejmě také nějaké vybavení
(mikrofony, zvukovou kartu apod.)

ZUMBA
Z důvodu pololetních a jarních
prázdnin bude školní tělocvična
uzavřena. Lekce ve dnech 4. a 18.
února se tedy budou výjimečně
konat na Sále u Sedlářů.
Děkujeme za pochopení.

SVÉ PŘÍSPĚVKY, NÁPADY, NÁZORY,
KRITIKU NEBO POCHVALY
MŮŽETE I NADÁLE POSÍLAT NA
E-MAILOVOU ADRESU
sivkova.hana@seznam.cz nebo
zeranovice@volny.cz
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OHLÉDNUTÍ ZA ČTVRTLETÍM SDH
ÚDRŽBA ZBROJNICE
Jako každá věc, tak i hasičská
zbrojnice potřebuje občas malou
údržbu. Tentokrát přišla řada na
výměnu vchodových dveří a nákup

nových stolů do zasedací místnosti. Zastaralé dřevěné dveře jsme
vyměnili za nové plastové, které
jsme získali za výhodnou cenu.
Dveře byly uhrazeny obcí Žeranovice a montáž jsme si provedli své-

SV. MIKULÁŠ
Sv. Mikuláš procházel naší
obcí i letos. Nejprve navštívil Mikulášskou besídku v místní škole.
Druhý den navštěvoval jak hodné,
tak i zlobivé děti v jejich domovech. Hodné děti dostaly dárky,
ty zlobivé si odnesl čert. Mikuláš
navštívil i Myslivecký hon, kde
taktéž vyplatil hodné a potrestal
9

pomocí. Nové stoly byly uhrazeny
hasičským sborem. Také již bylo
potřeba tyto stoly nahradit. Jsme
rádi, že pomalu, ale přece se daří
naši zbrojnici opravovat a tak ji udržovat v provozu schopném stavu.

ty zlobivé. Sv. Mikuláše již
několikátým rokem pořádá
sbor dobrovolných hasičů.
Jsme rádi, že se tato tradice pomalu rozrůstá a dětí
přibývá čím dál víc. Je to
krásná tradice, kterou je
potřeba udržovat.
JEŽÍŠKOVO UZLOVÁNÍ
19. 12. 2010
Naše mládež se účastní
spousty závodů, proto jsme se
rozhodli uspořádat závody u nás
v Žeranovicích. Jelikož se závody
pořádaly těsně před Vánoci, nazvali jsme je Ježíškovo Uzlování.
Jedná se o závody, kde mladí
hasiči i vedoucí váží na čas pět
uzlů (zkracovačku, tesařský uzel,
lodní smyčku, úvaz na proudnici

a plochou sojku). Za Žeranovice
nastoupila dvě družstva, avšak ve
velké konkurenci se příliš nedařilo
a to i přesto, že se mládež usilovně připravovala. Jedno družstvo
se však umístilo na 4 místě, sice
to není medailová pozice, ale i tak
je to krásné místo. Na závody se
sjeli mladí hasiči ze širokého okolí.
Celkem se sešlo 14 pětičlenných

družstev a 76 jednotlivců. Pro závodníky byly připraveny hodnotné
odměny v podobě pohárů, medailí a sladkostí. Samozřejmě nechybělo bohaté občerstvení. V roce
2011 budeme opět tyto závody
pořádat a věřím, že se nám tentokrát podaří vyhrát. Všem, kteří
pomáhali tyto závody uspořádat,
patří velké poděkování.

VÁNOČNÍ JARMARK

pořádá farnost Žeranovice. Mladí
hasiči se této tradice každoročně
účastní. I tentokrát jsme vyráběli
nejrůznější ozdoby. Malování na

sklo, vyrábění přáníček a spousta
dalšího. Jsme rádi, že se spousta našich výrobků prodalo a tím
jsme přispěli na dobrou věc.

kdo přidat k průvodu, je srdečně
vítán.

PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU

K vánočním svátkům patři již
neodmyslitelně jarmark, který

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
26. 2. 2011 – Dětský karneval
– začátek v 15.00 hodin na Sále
u Sedlářů. Letos se karneval ponese v duchu starého divokého
západu.
5. 3. 2011 – Vodění medvěda
– sraz na hasičské zbrojnici
v 8.00 hod. Pokud by se chtěl ně-

19. 3. 2011 – Hasičská zábava
na sále u Sedlářů. Začátek ve
20.00 hod. Hrát bude rocková
kapela PREMIER společně s DJ
z rádia ZLÍN.
Přijďte se bavit, bohaté občerstvení a hlavně skvělá zábava
zajištěna.
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Sbor dobrovolných hasičů by
chtěl všem spoluobčanům a příznivcům hasičů popřát do nového
roku hodně zdraví, štěstí a rodinných úspěchů. Věříme, že i nadále zůstanete našimi příznivci.
To vše vám přeje
SDH Žeranovice

Spolek rybářů
Žeranovice si dovoluje,
ještě dodatečně, popřát
všem spoluobčanům
hodně štěstí a hlavně
zdraví v novém roce.

který se koná v sobotu 29. ledna 2011
ve 20 hodin na sále U Sedlářů.
K tanci a poslechu hraje skupina K 2
Smažený kapr
Tombola

Tímto vás také
chceme pozvat na
náš tradiční rybářský
ples. Samozřejmostí je
občerstvení a bohatá
tombola. Těšíme se na
Vaši účast.

FOTBAL – FOTBAL – FOTBAL – FOTBAL – FOTBAL – FOTBAL
Vážení přátelé sportu a zejména příznivci žeranovského fotbalu,
jménem SK Žeranovice bych vám chtěl popřát to
nejlepší v novém roce 2011 a v krátkosti vás seznámit s aktuálním děním v našem sportovním klubu.
Ze sportovního hlediska skončilo naše účinkování
v podzimní části v obou kategoriích úspěchem.
Družstvo mužů je v aktuální tabulce na pěkném
4. místě a družstvo mladších žáků dosáhlo ještě
lepšího výsledku a v polovině soutěže je dokonce
na prvním místě! Navíc David Hubík a Karel Klimek
jsou v prozatímní tabulce střelců na prvním místě.
Projevila se tak několikaletá kvalitní práce s mládeží a věříme, že tyto dobré sportovní výsledky přilákají nové tváře do našich řad. Novinkou je příprava
těch nejmladších fotbalistů pod vedením pana Karla
Klimka, kteří sice soutěž nehrají, ale učí se první

fotbalové dovednosti a zatím si ještě tak trochu
hrají. Trenérům Martinu Hubíkovi a Karlu Klimkovi
bychom chtěli tímto poděkovat za obětavou práci.
Dále bychom chtěli poděkovat všem, kteří náš klub
podporují, divákům, sponzorům a všem obětavým
činovníkům.
Pomalu začíná příprava na jarní část soutěže
a naše ambice jsou boj o přední příčky v obou kategoriích. Co se týká zázemí, chtěli bychom v jarní
části zrekonstruovat sedačky pro diváky, které jsou
už v nevyhovujícím stavu. Kromě pravidelné péče
o hřiště nás čeká ještě vybudování zábrany za
fotbalovou brankou. V letošním roce bychom chtěli
znovu po roční odmlce zorganizovat „Uliční turnaj”,
pravidelný žákovský turnaj a některé další aktivity.
Pevně věříme, že vaše podpora v letošním roce
bude minimálně stejná, ne-li větší než v minulých letech a že se všichni ve zdraví sejdeme v posledním
březnovém týdnu na prvním mistrovském utkání.
Za SK Žeranovice
Libor Dokoupil – sekretář

KONEČNÁ TABULKA MUŽŮ PO PODZIMU:
1. Skaštice
2. Rajnochovice
3. Kostelec u Hol.
4. Žeranovice
5. Morkovice B
6. Němčice u Hol.
7. Rataje
8. Kyselovice
9. Slavkov p. H.
10. Chvalčov
11. Prusinovice
12. Roštění
13. Tučapy
14. Záhlinice

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

9
7
6
7
5
6
6
6
5
3
2
3
1
0

2
4
5
1
6
3
3
2
4
4
6
2
4
4

2
2
2
5
2
4
4
5
4
6
5
8
8
9

44:24
31:20
17:11
38:26
39:20
34:25
36:29
21:20
19:25
17:27
22:32
25:46
15:30
19:42

29
25
23
22
21
21
21
20
19
13
12
11
7
4

KONEČNÁ TABULKA ML. ŽÁKŮ PO PODZIMU:
1. Žeranovice
2. Rymice
3. Elko Holešov B
4. Loukov
5. Prusinovice
6. Chvalčov
7. Slavkov p. H.
8. Bařice
9. DFK Holešov
10. Lubná
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9
9
9
9
8
9
9
9
8
9

7
7
7
6
5
4
3
3
2
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
2
2
3
3
5
6
6
6
9

42:11
41:10
38:5
37:19
24:17
30:40
25:23
17:38
13:20
8:92

21
21
19
18
14
13
10
10
6
0

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti 50 let:
Božena Šugárová
Květoslav Konečný
Jubilanti 60 let:
Vladimír Kadluba
Milan Drahotůský
Jubilanti 65 let:
Svatopluk Mezírka
Josef Panáček

Narození:
Matyáš Matula
Tobiáš Matula
Petr Andrýsek

Jubilanti 70 let:
Jaroslava Dokoupilová
Ladislav Navrátil
Zdenka Janečková

Úmrtí:
Anna Krajčová
Ludmila Andrýsková
Miroslav Kovář
Vavřinec Klimek

Jubilanti 75 let:
Emílie Gořalíková
Věra Zavadilová
Jubilanti 80 let:
František Klíč

NĚCO PRO ZASMÁNÍ

PROCVIČTE SI MOZKOVÉ BUŇKY

Do firmy nastoupí nový šéf. Je o něm známo,
že je to tvrďák. Poprvé prochází kancelářemi a vidí
muže, který nic nedělá, opírá se o zeď a jen tak
kouká. Říká si, že ukáže názorně všem ostatním,
jak naloží s takovými, kteří se flákají. Jde k onomu
muži a nahlas se důrazně ptá: „Jaký máš plat?“
Muž na to trochu překvapeně: „12 000,– korun
měsíčně, proč?“ Šéf vytáhne peněženku, podá
mu 6 000,– a zařve:„Tady máš dvoutýdenní plat
a teď vypadni a už se tady neukazuj!!!“ Muž vezme peníze a odejde. Šéf má dobrý pocit, že všem
ukázal, jak v žádném případě nestrpí lenochy
a přitom se ptá: „Může mi někdo říct, co tu vlastně
dělalo to líný hovado?“ A jeden zaměstnanec mu
s klidem odpoví: „Dovezlo nám pizzu.“

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
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Žena rodí doma, je u ní lékař a najednou vypadne proud. Zavolají proto pětiletého synka, aby
jim svítil baterkou. Porod se podaří, doktor uchopí
miminko a plácne ho po zadku. Kluk významně
pokývá hlavou a říká: „Tak a ještě jednu přes
hubu, neměl tam lézt!“
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Srazí se motorkář na silnici s ptáčkem. Chudinka ptáček spadne na zem, cuká sebou, ale ještě
není mrtvý. Motorkářovi se ho zželí a opatrně ho
odveze domů. Tam ho položí do klece, rozdrolí
mu chleba, do misky nalije vodu a čeká, jestli
se uzdraví. Ptáček se za několik dnů skutečně
probere, rozhlédne se kolem sebe a vidí mříže,
chleba a vodu. V tom mu všechno dojde a říká:
„Ty vole, já ho zabil!“
Rozhovor s boxerem po zápase: „Jak byste
popsal své první kolo?“ „No bylo modrý, mělo berany a přehazovačku…“
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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.
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