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Vážení spoluobčané,
držíte v rukou další vydání obecního časopisu, ve kterém najdete
shrnutí uplynulého čtvrtletí. A jak
se sami přesvědčíte, bylo o čem
psát. V Žeranovicích to prostě žije,
a žije to taky ve světě, v politice,
ve sportu… no prostě a jednoduše: Stále se něco děje.
I když si s námi počasí trošku hraje, na vlastní kůži (a to doslova)
pociťujeme, že léto je tady, a proto
se už můžeme těšit na období plné
nejrůznějších aktivit. Snad zvládneme přežít tropické teploty ve
zdraví a nebudeme muset závidět panu Rathovi, který se má momentálně asi nejlíp z nás – nebo myslíte,
že v „chládku“ nemají příjemný chládek?
Přeji vám všem, slovy Jirky Schelingera, ať vám slunce svítí, trampům ať na louce kvete kvítí, myslivci ať
slyší to ticho lesní, milovníkům blesků ať bouře běsní, zemědělcům ať pole zlátnou, zamilovaní ať prožijí
ty chvíle, co srdce zmátnou… Mějte se tak, abyste si mohli říct, že svět je nádherný.
Hana Sivková

ZP RÁV Y Z E Z A S ED Á N Í OB E C N Í H O ZA S TU P I TE LS T V A
OZ schválilo:
• 10 hlasy smlouvu o dílo s firmou PDK Styl – oprava
sociálního zařízení v ZŠ a MŠ Žeranovice, na kterou
byly získány dotace ve výši 50 % celkové částky od
Zlínského kraje,
• 11 hlasy výjimku z počtu dětí v Mateřské škole,
• 11 hlasy bezplatný převod dýchacích přístrojů od
Hasičského záchranného sboru Otrokovice,
• 8 hlasy úpravu polních cest na Horní Lapač a do
Lechotic,
• 9 hlasy smlouvu o zřízení věcného břemene s panem Antonínem Vyňuchalem – plynovodní přípojka,
• OZ 7 hlasy podpořilo pana Mgr. Libora Ševčíka
a doporučila ho k jmenování na ředitele školy,
• 8 hlasy navýšení platby o DPH za vodné a stočné
pro podnikatele, kteří jsou plátci DPH,

• 9 hlasy Závěrečný účet obce Žeranovice za rok
2011 a Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Žeranovice,
• 9 hlasy záměr zpracování nového územního plánu
obce.
OZ zamítnulo:
• bezúplatný převod hasičského auta od SDH Racková do SDH Žeranovice.

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

STŘÍPKY ZE ŽIVOTA NAŠÍ FARNOSTI
Děkujeme všem, kteří projevili svou štědrost a solidaritu, při jarním luftování vyklidili skříně a zapojili
se koncem dubna do organizace bazárku. Stalo se
již tradicí, že nejprve jsou oděvy nabízeny místním
lidem, kteří mají možnost si je za symbolické ceny
zakoupit. I letos toho občané v hojné míře využili.

Letos poprvé, v pátek 1. června, se naše farnost
zapojila do středoevropského projektu Noc kostelů.

Tento projekt má za cíl otevřít kostel i jinak nepřístupné prostory všem lidem dobré vůle. Pro hosty
byl připraven pestrý program zaměřený především
na historii. Bylo možno shlédnout fotografie kněží,
kteří působili v Žeranovicích, dále byly vystaveny

Prodejem jsme získali 7 560 Kč. Tyto finance byly
využity na charitativní účel pro nejchudší bratry
a sestry. Neprodané ošacení a ostatní darované
věci byly odvezeny panem Janem Leuterbachem
na Ukrajinu pro potřebné do nemocnic a dětských
domovů.

staré kancionály a různé předklady Písma Svatého. Návštěvníci si též mohli vyhledat zajímavá data
a informace z matrik, dále se mohli seznámit s životopisy světců, jejichž sochy a obrazy jsou umís-

K oslavě svatého Jana Nepomuckého jsme se sešli
12. 5. k večeru v kapli, která je mu zasvěcena, abychom při mši sv. poděkovali za tohoto významného
českého patrona.
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ným požehnáním. Děkujeme všem, kteří se podíleli
na přípravě a realizaci programu.
Začátkem června přistoupilo sedm dětí a jedna maminka k 1. svatému přijímání. Byla to velká slavnost
nejen pro rodiny dětí, ale také pro celou farnost.

těny v kostele. Pro odvážné zájemce byla otevřena
věž. Odměnou za nelehký výstup až ke zvonům jim
byl nádherný pohled
na Žeranovice z ptačí
perspektivy. Program
obohatila svým vystoupením schola z Těšetic.
Pan Vyňuchal připravil
povídání o historii budování stavby chrámu
a přilehlých prostor.
Následovala videoprojekce o instalaci naše-

O slavnosti Božího Těla jsme vyšli po slavení mše
sv. s Nejsvětější Svátostí z kostela ulicí Za humny
k soše sv. Josefa, kde byl připraven oltář. Po krát-

ké modlitbě a požehnání celé obci jsme se vraceli
průvodem za doprovodu zpěvu zpět. Děti sypaly po

ho unikátního Betlému. Náš varhaník pan Václav
Darmouzal zahrál krásné varhanní melodie. Celý
program byl ukončen adorací se zpěvy a svátost-

celou dobu průvodu okvětní plátky na cestu, jak tomu
bývalo vždy v minulosti
zvykem. Tento obyčej má
připomenout, že Ježíš je
náš Král a proto ho takovým
způsobem oslavujeme.
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Příběh
Vypráví se jeden příběh o slavném malíři, sochaři
a vynálezci Leonardu da Vincim a jeho obraze Poslední večeře, jehož kopie patří mezi nejprodávanější díla
všech dob. Da Vinci na obraze pracoval dvacet let, neboť bylo velmi náročné najít osoby, které by představovaly jednotlivé postavy. Hned na začátku ho stálo velké úsilí najít vhodný model pro postavu Ježíše, v jehož
tváři se měla zrcadlit čistota, jemnost a další vznešené
vlastnosti. Také musel vyzařovat mimořádnou mužskou krásu. Nakonec objevil mladíka s požadovanými
vlastnostmi a tak se zrodila první postava obrazu.
Potom společně zobrazil jedenáct apoštolů, ale místo
Jidáše Iškariotského zelo prázdnotou. Nedařilo se mu
najít vhodný model. Mělo se jednat o zralého muže,
jehož tvář by nesla stopu zrady a chamtivosti. Obraz
zůstával stále nedokončený, až se jednou doslechl

o strašném zločinci. Navštívil ho ve vězení a uviděl
v něm přesně toho muže, kterého hledal. Požádal tedy
starostu, aby mu dovolil namalovat podle něj postavu
Jidáše. Jelikož starosta znal pověst mistra Da Vinciho,
potěšeně souhlasil. Nechal spoutaného zločince odvést do malířova ateliéru pod dohledem stráží. Muž po
celou dobu neprojevil jedinou známku nadšení. Zůstával pohroužený do sebe a mlčel. Nakonec jej Da Vinci
zavolal a ukázal mu dílo, s jehož výsledkem byl spokojen. Když jej provinilec spatřil, nesmírně ho to rozrušilo
a padl s pláčem na kolena. Da Vinci se jej překvapeně
otázal, co se děje a vězeň odpověděl: „Mistře da Vinci,
vy si na mě nepamatujete?“ Da Vinci si jej důkladně
prohlédl a řekl: „Ne, nikdy jsem vás neviděl.“
Zatčený plakal a prosil Boha za odpuštění. Pak řekl:
„Mistře, já jsem ten mladík, kterého jste si před 19 lety
vybral pro postavu Ježíše.“

SBÍRÁME PRO KLÁRKU
Pomozte i vy a zapojte se do sběru vršků od PET láhví. Není nic snadnějšího než láhev
prostě sešlápnout a vyhodit. Jen jednou věcí se tato téměř každodenní činnost bude lišit…
Vršek uschováte a až jich budete mít více, přinesete sáček, igelitku nebo pytel na obecní
úřad. Tyto vršky pak pomohou Klárce ze Zlína k získání speciálního kočárku pro trvale
postižené. Předem moc děkujeme za ochotu a odhodlání pomáhat.
Sběrná místa: Obecní úřad nebo žlutá nádoba u kontejneru na plasty. Další informace na telefonu: 724 086 643

GELOVÁ MODELACE NEHTU
ZA ROZUMNOU CENU

ZUZANA MATULOVÁ – telefon +420 737 519 466
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STŘÍPKY Z NAŠÍ ŠKOLY
V dubnu se děti 1. a 3. ročníku vydaly do DDM
Zlín na vzdělávací program nazvaný Mravenčí
království. Hravou formou se seznámily s životem těchto všudypřítomných kamarádů a zjistili, že
i tito tvorečci mají mnoho skrytého, co o nich ještě
neví (například, že někteří z nich se mohli batolit
po chodníku už v době, kdy rodiče dětí šli se svou
aktovkou ráno do školy).
Na závěr programu jsme si prohlédli malou zoo na
stanici. Určitě se sem zase někdy na další program
přijedeme podívat.
Erika Nováková

pracujeme, ať už v matematickém kroužku nebo
v hodinách přírodovědy. Třeba se nám (i vám milí
Žeranovští) někdy v životě bude hodit informace,
že modranka karpatská není motýl, ale slimák …
Mgr. Radovan Machálek

Pierre de Coubertin by z nás měl radost
Přesně v duchu známého hesla propagátora olympijské myšlenky Pierra de Coubertina „Není třeba
vyhrát, ale zúčastnit se!“ jsme se i v tomto roce
směle vrhli do různých soutěží. Od matematické
olympiády, Pythagoriády, matematického Klokánka
a Cvrčka až po přírodovědné klání „Poznej a chraň“

Řešitelé matematické olympiády
Den ve znamení zvířat
pořádané zlínskou společností Ekocentrum Čtyřlístek vždy počátkem jara. Letos to sice nebylo „na
bednu“, nicméně nabyté zkušenosti se dají v budoucnu zúročit a se získanými materiály pak dále

Malá školička, jako ta naše, má jednu výhodu,
a to, že se celé její osazenstvo vejde do jednoho
autobusu. Tak jsme si také ve čtvrtek 26. dubna vyrazili za pěkného počasí a za předsezónní ceny do
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(kůň lipický, klokani, …), snaží se vybudovat téměř
210 druhům zvířat co nejpřirozenější bio prostředí
(viz tropická hala Yucatán), může se pochlubit i bohatou botanickou kolekcí bylin a dřevin jednotlivých
biotopů, má šikovnou sebepropagaci, vzdělávací
systém a návštěvnický komfort. Je to prostě prostředí, kam se mohou mladí – staří pořád vracet.
Mgr. Radovan Machálek

Zoo Lešná. A měli jsme to i s odborným výkladem
u žiraf, zeber, nosorožců a dalších zvířat afrických
savan. Nejudiveněji asi koukal pan učitel Machálek,
jelikož tam snad 15 let nebyl (naposledy se svými,
dnes už dávno dospělými, dětmi).

Dne 13.6. se děti stejně jako i v minulých letech
vydaly do moderních prostor Kongresového centra
ve Zlíně, aby si poslechly výchovný koncert Filharmonie Bohuslava Martinů s tématem Pojďte
s námi do pohádky.

Tato zoo, rozkládající se na 50 ha bývalého panství
hrabat Seilernů, patří mezi nejlepší a nejpříjemnější v republice. Má velké chovatelské úspěchy

Slyšeli jsme ukázky z děl pro děti od různých autorů. Asi nejvíce děti bavilo poslouchat celou pohádku
6

Péťa a vlk od Sergeje Prokofjeva, kterou již předtím
slyšeli a viděli v hodinách HV.
Hudebníci podali vynikající výkon a jsme rádi, že
máme v sousedství tak vynikající hudební těleso,
které může učit děti, jak rozumět a těšit se i z vážné
hudby.
Erika Nováková

20. 6. se celá škola i se
školkou vydala na výlet autobusem do Přerova. Navštívili jsme
Muzeum Komenského.
Viděli jsme různé expozice:
– vykopávky z různých
historických
období
(mamutí kel a kosti,
kosterní pozůstatky, vrtačku z doby kamenné,
různé Venuše, včetně
té z Věstonic, dozvěděli jsme se, proč ženy v té
době měly krásně kypré tvary těla a jednou tolik
svalové hmoty, co muži, víme, co je to hřivna),

Dětský den
15. června připravili zastupitelé obce společně se
členy místních spolků a ZŠ a MŠ Žeranovice dnes
již tradiční Dětský den. Na místním fotbalovém hřišti se tak za slunečného počasí opět sešlo několik
desítek dětí s doprovodem.
Děti se mohly projet traktůrkem, zasoutěžit si ve
skákání v pytli a v šikovnosti, jaká je hasičům vlastní – obléknutí se do výstroje. Za každou splněnou
zábavní disciplínu si děti odnesly spoustu bonbónů
a drobností. Dětem byl neustále k dispozici skákací hrad. Celá akce byla proložena hudbou, kterou
pouštěli z mixážního pultu dýdžejové a zároveň
i členové SDH Žeranovice. Všichni přítomní mohli
v podvečer zahnat hlad uzenou klobáskou.
Pevně věřím, že se dětem i rodičům povedená
akce líbila a všichni společně se těšíme na další.
PS
Výlet do Přerova

– černou kuchyni s hrnci a zavěšenou vycpanou
drůbeží a zajícem,
– několik učeben od dob J. A. Komenského po současnost s kalamáři, katedrou, metlou na neposedy i oslovskou lavicí,

– národopisnou s kroji z našeho regionu,
– z výšky věže jsme se podívali do kraje a viděli
výstavu a postup odlévání bronzových zvonů,
– dále jsme si poslechli vzdělávací program Zábavná entomologie a prohlédli si sbírky hmyzu.
7

V dnešní době je opravdu mnohdy problém děti zaujmout, začnou se brzy nudit, ale to se za ty dvě hodiny v muzeu nestalo – expozice jsou velmi pestré,
v každé místnosti je něco jiného a přesto navenek

nepůsobí nesoudržně. Nevím o muzeu v okolí, které by tento charakter v takovém rozsahu také mělo
a kde by děti reagovaly podobně – se zájmem, překvapením, radostí po docela dlouhou dobu (i bez
přítomnosti technických lákadel a „šidítek“).
Nemalý podíl na tom také měly obě průvodkyně,
které s námi procházely. Díky jim nejen za jejich
odbornost, ale také za nasazení, humor a za pochopení pro potřeby a dotazy dětí.
Z muzea jsme se ještě prošli kousek pod krásnými
hradbami kolem řeky Bečvy a chvíli jsme si odpočinuli a zařádili si na průlezkách v nedalekém Michalovském parku.
Ikdyž nás potrápilo velké horko, myslím, že děti
byly spokojené a výlet můžeme Vaší rodině vřele
doporučit i pro nadcházející prázdniny.
Erika Nováková

Práce s interaktivní tabulí

KOSMETIKA

Jitka Řiháková

Co nabízím:
– barvení řas a obočí, formování obočí
– epilace horního rtu, rukou, nohou
– masáže obličeje, dekoltu, rukou a krční
páteře
– čištění obličeje, peeling, maska
– manikúra, lakování
– líčení denní i večerní
Kontakt: 605 813 913

MOKRÁ A SUCHÁ MANIKÚRA,
P-SHINE A MODELÁŽ NEHTŮ
MAGDA ZAPLETALOVÁ • telefon +420 605 575 353
8

Den maminek

Plavecký výcvik
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Sběr starého papíru

Abychom se nedostali do stereotypu,
rádi přivítáme nové nápady, názory,
kritiku nebo pochvaly.
Můžete je i nadále posílat na emailové
adresy sivkova.hana@seznam.cz,
zeranovice@volny.cz
nebo vhazovat do obecních schránek
umístěných na zastávkách.
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ČTVRTLETÍ PLNÉ KULTURY A SPORTU
Z KOCŮROVA DO PRAHY

což jsme mohli snad všichni poznat na vlastní kůži,
když v několika pasážích muzikálu mnohým z nás
doslova běhal mráz po zádech. A tak není divu, že
tento herecký a pěvecký výkon, kterým ztvárnila
postavu Carmen, byl oceněn velmi bouřlivým potleskem ve stoje.
Po příjemném muzikálovém představení jsme se
v podvečerních hodinách vydali na zpáteční cestu
do Žeranovic, která byla mnohem delší než cesta
do Prahy, neboť nám došlo občerstvení a dolehla
na nás únava. Za šťastný návrat bych rád poděkoval panu řidiči. Další dík patří organizátorce zájezdu
slečně Hance Sivkové a všem účastníkům zájezdu
za jejich vzorné chování.
PB

Dne 14. 4. 2012 měli občané naší obce jedinečnou
příležitost nahlédnout do našeho hlavního města
Prahy. Pro mnohé naše spoluobčany mohl tento
výlet vyvolat pocit návratu do školních let, kdy jsme
za odměnu na konci školního roku poznávali krásy
a památky naší vlasti.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Neděle 29. dubna byla pro děti narozené v období
od listopadu 2011 do ledna 2012 a jejich rodiče
o něco slavnostnější. V tento den se totiž stali čestnými občánky obce Žeranovice. Novými občánky
se stali Adriana Zapletalová, Radim Zapletal, Adéla
Němcová, Lukáš Zakopal, Radek Smýkal, Mikuláš
Čambal, Karel Vydra a Anna Vyňuchalová.
Pan starosta popřál všem miminkům hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a jejich rodičům mnoho
radostí, ale i trpělivosti s jejich malými robátky.
Poté obdrželi rodiče a jejich děti peněžitý dar, pro
maminky jsme měli nachystané květiny. Dětem pak
v upomínku zůstane Pamětní list. Slavnostním dopolednem provázely děti ze ZŠ se svým kulturním
vystoupením a Monika Ponížilová hrou na housle.
Za Obecní zastupitelstvo tímto ještě jednou přejeme dětem a jejich rodičům pevné zdraví a spoustu
radosti ze společně strávených dní.
PS

Do Prahy jsme vyrazili z Žeranovic autobusem
v časných ranních hodinách a již při nájezdu na
dálnici jsme zjistili, že cesta bude hodně dlouhá
a bez občerstvení bude nezvládnutelná. Proto
každý cestující vytáhl svůj vzorek slivovice a řízků,
čímž bylo občerstvení zahájeno. Cesta nám hned
lépe utekla. Po vjezdu do Prahy jsme měli dostatek
času na oběd a prohlídku hlavních památek.
Účelem tohoto výletu do naší hlavní metropole
však nebylo jen putování po památkách, kterých
je právě v Praze nespočet, ale hlavní prioritou byla
účast na jednom z velmi populárních muzikálů
s názvem Carmen. Tento muzikál ztvárňuje roli
temperamentní cirkusové tanečnice, jejíž hlavní
role se ujala naše několikanásobná zlatá slavice
Lucie Bílá. Tato výrazná ikona české pěvecké scény se své role zhostila nenahraditelným způsobem,

POSEZENÍ S DŮCHODCI
V pátek 4. května proběhlo na Sále U Sedlářů již
tradiční setkání zastupitelů s místními důchodci.
Akce byla zahájena v 17 hodin, kdy všechny přítomné přivítal starosta obce a poděkoval za hojnou
účast. Setkání většího počtu seniorů využily také
místní zpěvačky, které slovy paní Smýkalové v děkovné řeči udělaly i „nábor“ do svých řad.
Vystoupily děti z MŠ Žeranovice pod vedením paní
učitelky Chytilkové, vzápětí děti z naší školy pod
vedením paní Zielinské. Monika Ponížilová pak
svou hrou na housle zpříjemnila pozdní odpoledne.
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Všechna vystoupení sklidila velký úspěch. V průběhu připraveného programu se přítomným podávalo
občerstvení. Za hudebního doprovodu pana Aloise
Cholasty jsme strávili příjemný večer.
Věříme, že se naši senioři dobře bavili a těšíme se
zase za rok nashledanou.
PS
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Nedělní podvečer dne 20. května se malá část
obce sešla na Sále u Sedlářů z jednoho jediného
důvodu. Divadlo nahodilých ochotníků (DNO) nám
přijelo představit hru Vyšetřování ztráty třídní knihy
od slavného velikána Jary Cimrmana. I přes to,
že se nás sešlo opravdu jen pár desítek, jsme si
představení vychutnali. Podle úsměvů na tvářích
soudím, že spokojenost byla na obou stranách.
Sami ochotníci razí heslo: „Raději pár spokojených
než stovky otrávených diváků.“ Děkuji všem, kteří
se na příjemné atmosféře alespoň nějakým dílkem
podíleli.
HS
STAVĚNÍ A KÁCENÍ MÁJKY
Jak se již v Žeranovicích stalo zvykem a tradicí,
zdobí v měsíci květnu prostory vedle sálu U Sedlářů nemalá dominanta – Májka.
V letošním roce jsme se již v dubnu sešli na neutrální půdě, a to v hospůdce U Karla v Rackové, abychom domluvili stavění a hlídky Žeranovské Májky.
Ta se stala v loňském roce velkým lákadlem pro
Sazovjáky. Ukořistit se jim ji však nepodařilo, navíc
se vlastního kácení účastnili v noci pouze ve dvou,
a ještě k tomu předčasně.
Z těchto důvodů byly na poradě sestaveny dvoučlenné hlídky na celý měsíc. Na poradě jsme řešili i přepravu a samotné stavění Májky. Jelikož je
21. století a mechanizace vládne světu, zvolili jsme
kamionový způsob přepravy.
Samotné stavění Májky probíhalo pomocí těžké
techniky v podobě velkého jeřábu, neboť středně
těžká technika v loňském roce zajistila u některých
účastníků stavění nadměrné vyplavení adrenalinu.
Při stavění bylo poprvé zajištěno občerstvení a posezení u kytary do časných ranních hodin. Vysoká
účast odborné veřejnosti při stavění však vedla
k mírnému náklonu stromu.
Postavením Májky nastal měsíc hlídek, při kterém
proběhlo několik táboráků a posezení u zlatavého
moku. Zázemím se nám stal stan z korby vojenské
tatry, který sloužil jako příbytek při nepřízni počasí.

V polovině měsíce nás však navštívili 3 zmrzlí muži,
vedle nichž nepomrzly jenom rajčata a zemáky, ale
omrzli nám i členové hlídek. Navzdory těmto nástrahám jsme se ocitli na konci měsíce a bylo jasné,
že nastal čas kácení.
Jak je již zvykem, program kácení se rodí až při
přípravě samotné, což vedlo k mírnému zpoždění,
neboť skupina účinkujících Šmoulů se zpozdila
v koloně a Gargamel si zapomněl podběrák. Za
toto zpoždění se omlouváme. Vzniklou prodlevu
nám však pomohla vyřešit již tradiční pivní štafeta,
slivovicomat a také kapela Jalové hlasy. Při čemž
se diváci mohli občerstvit v bufetu.
Šmoulové se svého úkolu i přes zpoždění a nečekaný útok Gargamela zmocnili se ctí a Májku
skáceli vcelku s přehledem. Po kácení proběhla
tradiční dražba Májky, a soutěže v přeřezávání
a přesekávání kůlu. Celá akce se těšila velké účasti
diváků, kteří setrvali do pozdních nočních hodin.
Jménem omladiny bych rád poděkovat panu Tomaníkovi za pomoc při organizaci, vybavení bufetu
a poskytnutí stanu, panu Totkovi za palivové dříví,
kapele Jalové hlasy, Frantovi Šimčíkovi za převoz
Májky, Frantovi Gořalíkovi za nakládku Májky,
obecnímu zastupitelstvu a sousedům Májky za
vstřícnost. Také bych rád poděkoval všem, kteří se
podíleli na stavění, kácení a úklidu. V neposlední
řadě bych rád poděkoval všem spoluobčanům, kteří se zúčastnili této tradice a podpořili spolek omladiny. Věřím, že tato tradice naší obce nezanikne
a bude nadále přetrvávat pro další generace.
PB
DĚTSKÝ DEN
15. června připravili zastupitelé obce se členy hasičského sdružení dnes již tradiční Dětský den. Na
místním fotbalovém hřišti se tak za slunečného počasí opět sešlo několik desítek dětí s doprovodem.
Děti se mohly projet traktůrkem, zasoutěžit si ve
skákání v pytli a v šikovnosti, jaká je hasičům vlastní – obléknutí se do výstroje. Za každou splněnou
zábavní disciplínu si děti odnesly spoustu bonbónů
a drobností. Dětem byl neustále k dispozici skákací
hrad.
Celá akce byla proložena hudbou, kterou pouštěli
z mixážního pultu dýdžejové a zároveň i členové
SDH Žeranovice. Všichni přítomní mohli v podvečer
zahnat hlad uzenou klobáskou.
Pevně věřím, že se dětem i rodičům povedená akce
líbila a všichni společně se těšíme na další.
PS

PRVNÍ ÚSPĚCH FLORBALU V ŽERANOVICÍCH
JE NA SVĚTĚ
V dubnu se tým FBC Žeranovice zúčastnil florbalového turnaje amatérských celků, který se konal
v hale 1. základní školy v Holešově. Po několika
méně vydařených turnajích a přátelských zápasů
jsme však ani do tohoto turnaje nenastupovali
s velkými ambicemi. Již při rozlosování základních
skupin jsme věděli, že celky, s kterými sehrajeme
vzájemné zápasy o postup do čtvrtfinálové skupiny,
nejsou zdaleka nejslabší.

V dalším zápase jsme nastoupili proti týmu Zory
Olomouc a jen stěží jsme se dostávali do zápasu.
V druhé půli jsme však soupeře dostali pod tlak
a dvakrát skórovali. Dvoubrankový náskok jsme
udrželi a zvítězili 2:0.
Poslední zápas ve skupině jsme sehráli s favorizovaným celkem Sokol Zlín. Po obrovském nasazení
a dlouhodobém bezbrankovém stavu jsme však
podlehli. Po dvou smolných brankách byl stav na
konci zápasu 2:0.
Při závěrečném bodovém součtu základních skupin
jsme byli překvapeni postupem do čtvrtfinále, které
se hrálo v 18.30 hod. a nezbývalo než čekat na na-

Do základní skupiny nám byly přiděleny týmy Orel
Zlín, Zora Olomouc, Sfinx Holešov, Sovka Team
a velmi silný tým Sokol Zlín. Do prvního zápasu
jsme však nastoupili s obrovským sebevědomím
proti celku Orel Zlín, se kterým jsme dlouhou dobu
drželi krok a ujali se i jednobrankového vedení. Nekoncentrovanost v závěru utkání však zajistila soupeřům dva velmi rychlé góly, čímž se ujali vedení
2:1, na které jsme už nedokázali odpovědět. V druhém zápase s týmem Sfinxu jsme uhráli velmi cennou remízu 1:1. Po obědě jsme se utkali s týmem

Sovka Team, který měl ve svých řadách několik
opor týmu Holešova. Přesto jsme si vytvořili nemalý
tlak. V první části však góly nepadly, v druhé části
jsme se dostali pod tlak my, ale také jsme neinkasovali. Oporami se tak stali gólmani obou stran, kteří
vychytali spravedlivou remízu 0:0.

šeho soupeře. Tímto soupeřem se stal celek PSG
Zlín, se kterým jsme hráli zpočátku vyrovnanou
partii a vypracovali jsme si dvě slibné akce, které
však neskončily gólem a naopak jsme inkasovali,
což nás skolilo, dovolili jsme tak soupeři ještě 3x
skórovat a odnesli si porážku 4:0.
I přes poslední nevydařené utkání jsme však kladně zhodnotili turnaj a doufám, že budeme pokračovat v trénování a zdokonalování naší hry i přes
to, že v současné době nemáme stálého trenéra.
Věřím, že spousta z nás si uvědomí to, že jenom
trénink dělá favority a že není důležité vyhrát, ale
zúčastnit se.
Všem, kteří se tohoto turnaje zúčastnili ať už v roli
hráčů, tak i fanoušků bych chtěl jménem svým
i jménem celého týmu FBC Žeranovice poděkovat.
PB

FOTBAL – FOTBAL – FOTBAL – FOTBAL – FOTBAL – FOTBAL
Vážení příznivci fotbalu,
poslední den v červnu jsme si připomněli 60 let od
založení kopané v naší obci. Chtěl bych při této
příležitosti vzpomenout a poděkovat všem těm
nadšencům, kteří se postarali o to, že se fotbal na
našem hřišti hraje dodnes. V životě jsem potkal pár
lidí, kteří měli v podvědomí naši vesnici právě kvůli
fotbalu. Úspěchy ve sportovním zápolení je jednou
z možností propagace naší vesnice. Právě v letošní sezóně se nám po sportovní stránce vedlo, a tak
jsme si mohli společně dát k výročí takový dárek
v podobě vítězství v Okresním přeboru. Navíc
družstvu mladších žáků uniklo těsně prvenství taktéž v OP. Vlastně „A“ družstvo dosáhlo historického
úspěchu, protože v minulosti postoupilo do I.B. třídy až z druhého místa. Kdo sledoval naše výkony,
musí souhlasit s tím, že vítězství bylo zasloužené.
Škoda, že naše finanční možnosti neumožnily postup do vyšší soutěže. V mládežnických kategoriích chceme jít od nové sezóny dál. Naším cílem je
založení další věkové kategorie v podobě družstva
starších žáků, což je sice organizačně náročnější,
ale pro zachování další generace fotbalistů nezbytné. Než se nadějeme, rozběhne se další fotbalová
sezóna. Věříme, že podpora od fanoušků, která
může být vzorem pro ostatní oddíly, bude trvat i nadále. Zejména i v okamžicích, kdy se nám nebude
dařit tak, třeba jako letos.
Dále bychom vás chtěli pozvat na přátelská utkání mládežnických družstev klubu FC Bohemians
Praha, která se uskuteční na přelomu července
a srpna na našem hřišti. Pochvalou pro náš oddíl
je to, že chce tento slavný klub po loňských zkuše-

nostech s námi uskutečnit soustředění opět u nás.
O časovém harmonogramu vás budeme předem
informovat.
Za SK Žeranovice
Libor Dokoupil-sekretář oddílu
KONEČNÁ TABULKA FINÁLOVÉ SKUPINY
MLADŠÍ ŽÁCI:
1. Elko Holešov B

10

8

0

2 44: 9 24

2. Žeranovice

10

6

0

4 17:11 19

3. Chvalčov

10

6

0

4 37:25 18

4. Slavkov p. H.

10

6

0

4 28:19 17

5. Rymice

10

4

0

6 13:23 12

6. Zlobice

10

0

0

10 11:63

0

MUŽI:
1. SK Žeranovice

26 16

4

6 87:49 52

2. Skaštice

26 15

4

7 66:49 49

3. FC Morkovice B

26 16

0

10 71:56 48

4. SK Rusava

26 14

4

8 73:48 46

5. Roštění

26 14

3

9 77:53 45

6. SK Kyselovice

26 11

5

10 56:52 38

7. Slavkov p. Host.

26 11

5

10 45:63 38

8. Střílky

26 12

0

14 52:69 36

9. Prusinovice

26 10

5

11 50:47 35

10. Sokol Němčice

26

9

4

13 47:68 31

11. Mrlínek

26

8

5

13 52:52 29

12. Holešov B

26

7

4

15 44:62 25

13. SK Rajnochovice 26

8

1

17 50:75 25

14. TJ Sokol Rataje

6

6

14 48:75 24
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JAK SE VAŘÍ MODERNĚ? ZDRAVĚ A ÚSPORNĚ!
Vaříme téměř všichni, někdo musí a někdo
s chutí. Své kulinářské umění můžete nově zdokonalit vařením a pečením v nových hrncích
a pánvích s variabilním a multifunkčním použitím. Svým nejbližším a hostům můžete rychleji
a zdravěji připravit jídlo v nádobí TITANO.

České nádobí TITANO, které doporučuje známý
výživový specialista Ing. Petr Havlíček, se na českém trhu objevilo teprve před pár týdny. Neseženete ho v obchodních řetězcích, pouze v kamenných
prodejnách. V Holešově je autorizovanou prodejnou Elektroservis Jiří Režný, Obchodní dům Morava, nám. E.Beneše 7. V obchodě vám
odborně školený personál představí
kompletní sortiment nádobí, které si
můžete ihned koupit.
Nádobí TITANO je zhotovené z vysoce kvalitních a zdravotně nezávadných
materiálů, testovaných v akreditované
zkušebně, díky kterým je zaručena
dlouhá životnost. Nádobí je téměř
nezničitelné a ani různé škrábance
nemají vliv na jeho kvalitu. Všechny
hrnce a pánve jsou potaženy nepřilnavou povrchovou vrstvou, takže jídlo se
vám nikdy nepřipeče ke dnu a snadno
se čistí.
V nabídce jsou řady Family, Enjoy
a Ceramic. Všechny hrnce a pánve
včetně skleněných poklic a úchytů
jsou určeny pro elektrické, plynové
i uhelné sporáky, sklokeramické varné
desky a dokonce v nich můžete péct
v troubě do 220°C. Řada Ceramic je
navíc určena pro vaření na indukčních
varných deskách. Nádobí neabsorbuje
pachy a díky skleněným nástavbám
pro přípravu pokrmů v páře lze v jedné
nádobě vařit, smažit i péct. Jídla takto
připravená jsou šetrná k vitamínům,
bez použití tuků a zároveň úsporná časově i energeticky. Dalším příslušenstvím je pečící víko, které po nasazení
na nádobí funguje jako pečící mísa
(remoska).
Pokud se chcete dozvědět více, navštivte:
Elektroservis Jiří Režný
Obchodní dům Morava
nám. E. Beneše 7
Holešov
Tel.: +420 573 50 92 18
E-mail: barotkova@režny.cz

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti 50 let:
Radomír Kadlčák
Marie Sivková
Josef Pavelka
Alena Langrová
Jubilanti 60 let:
Blažena Kopřivová

Jubilanti 80 let:
Marie Jakubíčková
Miloslav Bakala

Úmrtí:
Leo Smolinka
Drahomíra Totková
Alois Vaňhara
Jan Janoch

Svatby:
Karla Andrýsková a Stanislav Mizera
Magda Langrová a František Šimčík
Veronika Bezděková a Ondřej Štěpán
Marie Andrýsková a Martin Klouček

NĚCO PRO ZASMÁNÍ

PROCVIČTE SI MOZKOVÉ BUŇKY

Na smrtelné posteli leží 80letý milovaný manžel, otec,
dědeček. Blíží se jeho poslední chvíle na tomto světě
a kolem něj se shromáždila celá rodina, žena, všechny děti, skoro všechna vnoučata a dokonce i několik
blízkých přátel. Náhle se dědeček probere a povídá:
„Povím Vám mí nejbližší své největší tajemství: Já jsem
se ve skutečnosti nikdy nechtěl oženit a založit rodinu.
Měl jsem všechno. Rychlá auta, krásné ženy, mnoho
přátel a bohaté konto. Ale jednoho dne mi přítel řekl:
Ožeň se a založ rodinu, protože Ti nebude mít kdo podat poslední sklenici vody, až budeš na smrtelné posteli
a budeš mít žízeň!
A tak jsem se oženil a radikálně tak změnil svůj život.
Večerní diskotéky s krásnými ženami nahradilo sledování seriálu s manželkou. Autem jsem jezdil pro vás,
děti moje, do školy a ze školy a na společné dovolené
k moři. Peníze z konta se rozplynuly na vaše studia,
děti moje. Krásné dny svobody odnesl vítr.
A teď, když ležím na smrtelné posteli, víte co je nejhorší?“
„Co, tatínku náš drahý?“, ptají se všichni.
„Já nemám žízeň!“

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. Toto pravidlo
platí i pro dvě hlavní úhlopříčky.

Byli jsme oblečeni a připraveni odejít na Silvestrovskou
party. Rozsvítili jsme noční světlo, zapnuli telefonní
záznamník, zakryli klec s andulkou a vyhnali kočku na
dvůr. Zavolali jsme do taxislužby a objednali taxíka. Taxík přijel a my jsme vyšli z domu předními dveřmi. Když
jsme vycházeli, kočka, kterou jsme vyhnali na dvůr,
proklouzla pod našima nohama zpět do domu.
Nechtěli jsme, aby zůstala uvnitř domu, protože se
vždy snaží sežrat andulku. Manželka si šla sednout do
taxíku, zatímco já jsem se vrátil dovnitř, abych vyhnal
kočku z domu. Kočka mi ale vyběhla do patra a já jsem
běžel za ní.
Manželka, která zatím čekala v taxíku, nechtěla, aby
taxikář věděl, že dům bude celou noc prázdný. Takže
mu sdělila, že se hned vrátím, že jsem jenom šel dát
dobrou noc své matce.
Po pár minutách jsem si sedl do taxíku vedle manželky a spustil jsem: „Lituji, že mi to trvalo tak dlouho. Ta
kráva pitomá se schovávala pod postelí. Musel jsem ji
šťouchat ramínkem do zadku, abych ji dostal ven! Snažila se mi utéct, tak jsem ji chytil pod krkem. Pak jsem ji
musel zabalit do deky, aby mě nepoškrábala. Povedlo
se ale! Odtáhl jsem ji po schodech dolů a vyhodil zpět
na dvorek! Jen doufám, že se zase nevy… do zeleninového záhonu!“
Ticho v taxíku bylo ohlušující.
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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.
16

