3/2012

Milí občané,
časopis Žeranovják je opět tady,
což značí, že uběhly další tři měsíce. Jak se vedlo naší obci, se
dočtete na dalších stránkách. Pevně doufám, že i Vy jste si užili léto
plné akcí a nových zážitků.
Za zpoždění vydání čtvrtletníku
se velmi omlouváme, ono je znát,
že někteří z nás jsou stále ještě
alespoň duchem na prázdninách
nebo dovolené, proto nám nashromáždění příspěvků trvalo trošku
déle než obvykle. No, a pokud jste
nepodlehli metylalkoholové otravě,
nyní už Vám nic nebrání podívat
se na výsledky obecního snažení
a přečíst si pár článků o dění v obci. Do nadcházejícího období Vám přeji pořádnou dávku elánu k vykonávání všedních i nevšedních aktivit a hlavně dostatek energie, protože bez ní by občasné pochmurné dny
podzimu nešly zvládnout. Prožívejte každou chvilku tak, jako by byla Vaše poslední, protože nikdy nevíme,
co nás další den čeká.
Sivková Hana

Z P R ÁVY ZE Z ASEDÁ NÍ OBECNÍHO ZASTUPITELS TVA
OZ schválilo:
• Rozpočtové změny.
• Zakoupení osvětlení a mixážního pultu.
• Nájem za obecní pozemek (Jednota) o výměře
421 m² ve výši 0,40 Kč/m².
• Změnu č. 4 územního plánu obce.
• Žádost Jiřího Vaculy o nájem obecního bytu.
OZ zamítnulo:
• Žádost pana Jiřího Andrýska o příspěvek na
oplocení na rozhraní obecního (p. č. 402/58)
a soukromého pozemku (p. č. 402/34).
• Návrh zvýšení školného v mateřské škole.
OZ projednalo:
• Žádosti na čerpání dotací.

• Termíny, které jsou nutné dodržet při zpracování nového ÚP obce.
• Zajištění rozvozu obědů ze Zámecké hospůdky.
Pokud má někdo z občanů zájem o dodávání
obědů ze Zámecké hospůdky, ať se nahlásí
na Obecním úřadě.

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

VÝSLEDKY VOLEB 2012 – OBEC ŽERANOVICE
Počet voličů: 209
Platných hlasů: 199
Neplatných hlasů: 10

Počet
hlasů

Název strany
Křesťanská a demokratická unie
– Československá strana lidová

51

Česká strana sociálně demokratická

40

Komunistická strana Čech a Moravy

27

Starostové a TOP 09 pro Zlínský kraj

19

Strana práv Občanů ZEMANOVCI

18

Lékaři a odborníci za ozdravení kraje

12

Občasná demokratická strana
Dělnická strana sociální spravedlnosti
– STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM
Za Morální očistu regionu

7

Suverenita – Blok Jany Bobošíkové pro ZK

4

Strana svobodných občanů

3

Strana zelených

2

Zdravý kraj

1

Česká pirátská strana

1

Koruna Česká

1

Moravané

1

Nezávislí

1

Hnutí odborníků za ZK

1
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Žeranovická omladina bude
dne 17. listopadu na Sále u Sedlářů pořádat

Maškarní ples pro dospělé
Všichni jste srdečně zváni, tak přijďte, ať si užijeme trochu srandy.

CO SE NÁM NELÍBÍ!
Do naší obce jezdí minimálně dvakrát za rok
kontejnery, do kterých můžete bezplatně odložit nepotřebné harampádí, proč tedy užívat
cizích pozemků pro vytvoření černé skládky?
Nežijeme přece několik století pozadu, a proto
se chovejme jako kultivovaní lidé. Je opravdu
potřeba zanechávat po sobě nepořádek jako,
s prominutím, po prasatech?

Prosíme o dodržování pravidel a o odevzdání
veškerých odpadků do určených míst. Děkujeme.

ZPRÁVA Z ČINNOSTI ŠKOLSKÉ RADY
ČERVEN

ZÁŘÍ

− Na žádost vychovatelky ze školní družiny má být
navýšen poplatek na pomůcky a vybavení ve
družině.
• Zdůvodnit použití peněz na nejbližších třídních
schůzkách rodičům a vysvětlit, že se nejedná
o příspěvek na plat vychovatelky, jak se někteří mylně domnívali.
− Prosba na obecní zastupitele o určení jednoho
zástupce ke komunikaci se ZŠ a MŠ, což by
mělo vést k pružnější komunikaci obec–škola–rodiče.
• Byla zvolena Hanka Sivková.
− Opětná žádost na obec o ošetření průlezek na
školním hřišti nátěrem.
• Provedení pověřeným pracovníkem v průběhu letních prázdnin.
− Akce OÚ – sběr vršků PET lahví (donést přímo
na OÚ nebo do žluté nádoby u kontejnerů na
odpad).
− Upozornění ze strany školy – lípa u školy – čeká
se na odborný posudek a vyjádření obce k případnému pokácení nebezpečného stromu.

− Na žádost rodičů zpřístupnit ŠVP školní družiny.
Rovněž o ŠVP školy je ze strany rodičů zájem
– v MŠ je výtisk ŠVP MŠ volně dostupný k zapůjčení na nástěnce.
• ŠVP školní družiny bude zpřístupněn pro zájemce k nahlédnutí na chodbě na nástěnce
školy, po zprovoznění stránek školy bude
k dispozici i zde.
− Na opětovnou žádost rodičů oznámit úřední den
ředitele školy ke schůzkám s rodiči
• Pan ředitel je k dispozici po telefonické domluvě
− Organizace školního roku 2012/2013 (učitel pro
3. ročník), sběrové akce – výše a použití získaných finančních prostředků, plánované akce
školy – pokud možno – sdělovat rodičům alespoň se 14denním předstihem (návštěva žáka
u lékaře apod.)
• Organizace šk.roku 2012/2013 – jako dosudtřídy se 2 ročníky, pro 3. ročník nastoupí nová
paní učitelka, posílí výuku anglického jazyka
na naší škole Školní akce budou rodičům pí3

ŘÍJEN

semně sdělovány pokud možno alespoň 1 týden dopředu.
− Nutnost zřízení webových stránek školy, které
byly rodičům přislíbeny již před několika lety
• Nabídli se zájemci o zřízení a provoz (zveřejňovány budou pouze fotografie dětí, bez osobních údajů – musí být podloženo písemným
souhlasem rodičů).
− Návrh řediteli školy při hledání adekvátní náhrady za uklizečku/školnici v důchodovém věku, a to
na využití žen z „místních zdrojů” (v obci je několik žen s odrostlými dětmi, či bezdětné), kterým
by získání pracovního místa značně usnadnilo
životní situaci, pokud by toto místo bylo vyhlášeno k obsazení. Toto je pouze žádost, řešení
personální otázky (dle slov zastupitelů obce) je
plně v kompetenci ředitele školy.

− Schválení Výroční zprávy za školní rok 2011/
2012.
− Organizační záležitosti na Podzimní slavnost,
která se uskuteční dne 24. 10. v 18.00 hodin.
− Provoz MŠ – zvýšila se poptávka po umístění
dětí pracujících maminek do MŠ.
• Předat řediteli školy konkrétní počty dětí, jejichž pobyt v MŠ je nezbytný (přeškolní děti,
děti pracujících rodičů).
• Oslovit rodiče dětí, jimž bylo vloni vydáno rozhodnutí o přijetí a nejsou omezeni nástupem
do zaměstnání, zda by byli ochotni vyjít ostatním vstříc uvolněním místa, nebo najít vhodné
řešení situace, kterou musí v MŠ opakovaně
řešit.

Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu
a dobročinný jarmark
se uskuteční již tradičně

první adventní neděli 2. 12. 2012
na prostranství u obchodu.
Těšíme se na společně strávenou chvilku pohody.
Program:
Žehnání adventního věnce
Rozsvěcování vánočního stromu
Dobročinný jarmark
Těšit se můžete na výborný guláš, valašské frgály, čaj a svařené víno.
Farnost Žeranovice také prosí všechny,
kteří by mohli jakýmkoliv způsobem přispět, ať už svým dobrým nápadem
nebo výrobkem, aby pomohli.
Věříme, že je u nás dost šikovných a solidárních lidí,
kteří nejsou lhostejní k potřebným, chudým a nemocným.
Výtěžek z prodeje výrobků a občerstvení bude věnován na misjní projekty
pomoci chudým lidem a na misijní projekty vzdělávání
a zdravotní péče pro děti.
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Farnost Žeranovice vás co nejsrdečněji zve do kostela sv. Vavřince
na adventní koncert pěveckého sboru Magna Misteria
v neděli 9. 12. odpoledne (čas bude upřesněn).

STŘÍPKY ZE ŽIVOTA NAŠÍ FARNOSTI
Na začátku prázdnin jsme putovali na Sv. Hostýn
modlit se za naše rodiny a vyprošovat si požehnání a duchovní povzbuzení od Panny Marie.
V 9.00 hod. jsme slavili společnou mši sv., během
dopoledne jsme rozjímali nad novou Křížovou
cestou Světla. Díky příznivému počasí jsme si ji

mohli celou projít. Naše
farní pouť byla ukončena
Svátostným požehnáním
v bazilice.
Léto je čas odpočinku, nevšedních zážitků, zábavy
a kamarádství. To všechno mohly zažít děti z naší
farnosti i z okolí na farním
táboře, který se musel pro velký zájem rozdělit na
dva turnusy. První turnus probíhal v týdnu od 22. 7.
– 28. 7. na skautském domě v Domašově a druhý
následoval v týdnu od 29. 7. – 4. 8. v Rajnochovicích. Mladí a nadšení vedoucí, kteří připravovali
program téměř celý rok, provedli v připraveném
programu táborníky všemi světadíly, protože téma-
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divných pohledech byli ráčci vždy vráceni do chladivé vody. V denním programu nechyběla ani mše
sv. a modlitba, děti i vedoucí duchovně doprovázel
náš otec Antonín. Vzpomínky na společně prožité
chvíle si mohou děti oživit zhlédnutím CD s fotkami.
Děkujeme všem, kteří se ochotně účastnili příprav
a průběhu Cesty kolem světa.
Při oslavě svátku sv. Vavřince jsme rádi mezi sebou
přivítali vzácného hosta, otce Jiřího Šlégra, ředitele

tem letošního tábora byla „Cesta kolem světa“. Děti
plnily různé úkoly do celotáborové hry, nechyběla
stezka odvahy, mohly ochutnat jídla z národních

kuchyní, dověděly se mnoho zeměpisných zajímavostí
a prožít mnohá dobrodružství. Obrovským zážitkem
pro děti i dospělé na prvním
turnusu byl lov raků v potoce.
Nutno dodat, že to přežili ve
zdraví všichni, děti i raci. Po
pečlivém prozkoumání a ob-

Papežských
misijních děl. Otec Jiří byl
hlavním kazatelem při
mších sv. Také požehnal hasičské auto. Následovala krátká beseda o misiích v zemích
třetího světa. Dovezl
a rozdával nám také
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sirky s obrázkem sv. Vavřince, který je mimo jiné i
patronem misií. A proč mají misie za svého patrona
právě sv. Vavřince? Když chtěl císař po sv. Vavřinci, aby mu vydal poklady církve, protože jáhen byl
správce majetku, shromáždil Vavřinec chudé z celého Říma, dovedl je před císaře a řekl o nich, že toto
je pravý poklad církve, chudí, nemocní a bezbranní.
A proč jsme dostali jako dárek sirky? Abychom
mohli zapálit společně ve svých rodinách svíci
k modlitbě.

V den svátku sv. Václava, hlavního patrona České
země, proběhla v obci Racková poprvé smírná pobožnost za oběti násilného činu na Bukovci z konce
2. světové války. Společnou modlitbou žalmů a četbou textů Písma jsme prosili za tři zmařené lidské
životy, jejich rodiny a také za oběti válek a násilí
v minulosti na celém světě. Je velmi důležité mluvit
o těchto událostech, zvláště mezi mladými lidmi,
aby se tyto hrůzy už nikdy neopakovaly. Neméně
důležité je prosit za odpuštění. Na závěr jsme zazpívali Svatováclavský chorál.

Začátek školního roku jsme zahájili v kostele, kde
otec Antonín požehnal dětem, které si donesly i své
aktovky či jiné školní pomůcky. Vyprošovali jsme
požehnání a pomoc Ducha Svatého pro všechny
žáky, studenty i jejich učitele.

Neděle 14. 10. patřila poděkování za úrodu. Kostel
byl vyzdoben květinami a rozličnými výpěstky z našich polí a zahrádek. Při slavnostní mši sv. jsme
děkovali za Boží štědrost, krásu stvoření a života.
Na závěr dovolte opět jeden příběh na potěšení
a zamyšlení:
Bylo jednou jedno dítě, které si malovalo v pokojíčku pastelkami, vedle něj se posadil dědeček a začal
psát dopis. V jednom okamžiku se ho dítě zeptalo:
„Dědo, co to děláš? Píšeš zase vyprávění o mně?“
Dědeček přestal psát, usmál se a vnoučkovi řekl:
„Píšu o tobě. Víš, ale důležitější než slova je tužka,
kterou používám. Líbilo by se mi, kdyby ses jí podobal, až vyrosteš.“
Vnuk se na tužku zvědavě podíval, ale nic zvláštního na ní neviděl. Zeptal se: „Co je na ní tak výjimečného?“
Dědeček odpověděl: „Záleží na způsobu, jak se na
věci díváš. Tužka má pět vlastností, které, pokud si
je dokážeš v životě udržet, z tebe udělají člověka
žijícího v pokoji se všemi.“
První vlastnost: Můžeš dělat velké věci, ale nikdy
nezapomeň, že existuje ruka, která tvoje kroky řídí.
Tu ruku nazýváme Bohem a On tě vždycky povede
podle své vůle. Nech se jím vést...
Druhá vlastnost: Občas musíš přestat psát a použít ořezávátko. Způsobí sice tužce trochu utrpení,
ale nakonec bude ostřejší. Musíš být tudíž schopný vydržet bolest, protože z tebe udělá lepšího
člověka.
Třetí vlastnost: S tužkou máme vždycky možnost
použít gumu a vymazat, co jsme napsali špatně.
Čtvrtá vlastnost: Na tužce není nejvýznamnější dřevo ani tvar, ale náplň uvnitř. Pečuj neustále o to, co
se děje ve tvém nitru.
Pátá vlastnost: Vždycky po ní zůstane čára. Stejně
i ty bys měl vědět, že všechno, co v životě uděláš,
zanechá stopu. Snaž se tedy být si vědom všeho,
co děláš.

Letošní děkanátní pouť za obnovu rodin a nová
kněžská a řeholní povolání se tentokrát uskutečnila
na Svatém Hostýně dne 22. 9. Hlavním celebrantem při liturgii byl generální vikář olomoucké arcidiecéze P. Josef Nuzík.
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STŘÍPKY Z NAŠÍ ŠKOLY
ZAJÍMAVÝ ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU
Znovu zasednout do školních škamen, začít se učit,
psát domácí úkoly, zkrotit svůj temperament – to
není pro většinu žáčků tak jednoduché. Proto jsme
si po 14 dnech trošku oddechli a zajeli do Holešova
na výstavu Josefa Lady. Asi těžko najdeme něko-

Zajímavá byla také návštěva o prázdninách otevřené stálé expozice Zámecká kovárna, kde děti na
vlastní oči okukovaly výheň, dmychadlo, kovářovy

ho, kdo by neznal jeho typické vesnické obrázky,
v nichž vzpomínal na své rodné Hrusice, na dětské
hry, lidové obyčeje a na kouzelné „Ladovské zimy“
(jak vtipně zpívá Jarek Nohavica). Jeho ilustrace ke

kocouru Mikešovi, lišce Bystroušce, Švejkovi apod.
už jsou takovým, jak se říká, „rodinným stříbrem“.
Neváhejte, unikátní výstava končí 30. září.
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– Zahradní podzimní slavnost – průvod obcí s vystoupením pro rodiče a veřejnost
– Rozsvícení vánočního stromu – básničky, koledy
– sběrové akce školy (padaná jablka, šípky, kaštany, starý papír, pomerančová kůra, sušené kopřivy)
– Vánoční dílny – výrobky žáků a rodičů
– Předvánoční chvilka – vystoupení žáků pro rodiče
– Pipi Dlouhá punčocha – divadlo Zlín
– matematická olympiáda 5. ročníků (1. ZŠ Holešov)
– Pythagoriáda (1. ZŠ Holešov)
– návštěva „bubeníka“ – výchovně vzdělávací program
– Noc kostelů – dopolední návštěva místního kostela
– Plavecký výcvik (Kroměříž)
– „Poznej a chraň“ – ekologická a přírodovědná soutěž
– výroba originálních připínacích placek
– Den maminek – vystoupení pro rodiče a veřejnost
– Dopravní hřiště Kroměříž – získání Průkazu cyklisty
(4. ročník)

nástroje, výrobky, ale i nedávno zrekonstruovaný
zámecký hodinový stroj. A co teprve tajná chodba,
která začínala přímo pod výhní! Ve vedlejší chaloupce, která s kovárnou sousedí, si pak mohly děti
ve dvou místnostech, kde kovář bydlel, zopakovat,
co snad viděly někdy u svých dědečků, babiček
a pra… jako např. co je: máselnice, okřín, řičica,
vochle nebo fridka.
To bylo dojmů! Tak tak jsme stíhali autobus zpátky.
Mgr. Radovan Machálek

– Setkání s důchodci obce Žeranovice – pásmo básní
a písní
– matematická olympiáda 4. ročníků (1. ZŠ Holešov)
– Mravenčí království – výchovně vzdělávací program
(1.–3. ročník)
– Bavíme se angličtinou – přátelské setkání s cizím jazykem (ZŠ Rymice)
– Setkání s mamutem – význam regionálních archeologických nálezů
– školní výlety (Přerov – Muzeum J. A. Komenského,
Hrad u Přílep)
– Fond Sidus – pomoc dětem na onkologickém oddělení
– Pyžamový den – vše o spaní a zdravé výživě
– „Pojďte s námi do pohádky“ – výchovný koncert Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín
– Den ve znamení zvířat – Zoo Lešná – výchovně vzdělávací program
– Návštěva hvězdárny ve Zlíně (žáci s rodiči) + „školní
nocování“ (přespání ve školní budově)

Exkurze a další doplňkové aktivity k prohloubení výchovně vzdělávací činnosti ve školním roce
2011/2012 (kulturní, sportovní a jiné akce školy)
– poznávací vycházka po Kroměříži (Podzámecká zahrada, květná zahrada) v rámci účasti na DH Kroměříž
– přírodovědné a vlastivědné vycházky po obci Žeranovice a okolí
– příprava žáků 4. a 5. ročníku na matematickou olympiádu
– Klokánek, Cvrček – matematická soutěž
– „Školní mléko a Ovoce do škol“
– Hry a klamy II. – „Poznej sám sebe“
– Setkání nad knihou se spisovatelem Janem Svitákem
(4. a 5. ročník)
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PODZIM
PODZIM
Vít Janečka

PODZIM
Matouš Odstrčilík

PODZIM
Veronika Totková

Teple se oblečem,
a rychle utečem.
Ze stromu opadává listí,
hrabeme ho se ctí.

Podzim klepe na dveře,
zdraví stromy a keře.
V krbu probudí se plamínek,
má hezký komínek.

Začíná podzim, listy padají
a děti do listí skákají.
Dnes půjdeme ven na naši zahradu,
shrabat listí na hromadu.

Na stromech se jablka červenají,
až je otrháme, čekají.
Vypouštíme papírové draky,
letí až za velké mraky.

Zvířátka zásoby mají,
lidé si je udělají.
Podzim barví listí,
po louce vítr sviští.

Zvířátka zásoby si dělají,
na dlouhou zimu se chystají.
Ježci už se schovali
a my chystáme se do školy.

PODZIM
Vojtěch Řihák

PODZIM
Markéta Nováková

Podzimu už otvíráme dveře,
otrháme šípkové keře.
Šípků je dost,
přišel k nám host.

Byl mužíček podzimníček,
na ruce měl košíček.
Barvil listy nažluto,
načerveno, nahnědo.

Doma je dobře,
venku je hůře.
Mám zelený domeček,
máme barevný stromeček.

Stromům se to nelíbilo,
barevné listí shodilo.
Mužíček však byl už v prachu,
jedl misku plnou hrachu.

ŠKOLKA
Na děti v mateřské škole čekalo první zářijový den
velké překvapení v podobě opraveného sociálního
zařízení. Na tuto opravu obec získala dotace v padesátiprocentní výši od Zlínského kraje. Mateřská
škola dlouhodobě nesplňovala některé hygienické
požadavky, proto bylo nutné provést řemeslné
a zemní práce, úpravu vnitřní kanalizace, vnitřního
vodovodu a další nezbytné úkony. „Důležité je, že
nám už uprostřed umývárny kvůli křivé podlaze nestojí voda, to bylo velmi nepříjemné“, pochvaluje si

rekonstrukční práce paní učitelka Zdenka Fuksová
a dodává, že opravy byly nutné, protože dětem podlaha klouzala a učitelky musely celý den vytírat podlahu. „Teď máme krásná umyvadla, podlahové vytápění, sprchový kout a veselé obložení. Některým
žáčkům se v umývárně tak líbí, že je odtud vždycky
nemůžeme dostat.“ Děti se také musí naučit šetřit
s papírovými ručníky a tekutým mýdlem.
Naše školka je plně obsazená a praská ve švech.
Škoda, že školka není nafukovací. Nezbývá než věřit, že se podaří perfektně připravit
předškoláky k nástupu do první třídy a nebudou nutné žádné odklady.
Pokud jsou děti šikovné, není vždy
dobré jim za každou cenu prodlužovat tímto způsobem dětství. Naše
základní škola je navíc v prvním
ročníku většinou obsazena tak, že
umožňuje téměř individuální péči
učitele.
Hana Sivková
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PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN

SBĚR JABLEK
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DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ KROMĚŘÍŽ

INZERCE
Ve zdravém těle zdravý duch !!!

Přijďte si zasportovat či zacvičit
od září do června
do tělocvičny ZŠ a MŠ Žeranovice.
Kontakt: 573 506 066, 776 836 043

12

KAPELA SEGMENT BOJUJE O ZLATÉHO SLAVÍKA
O kapele Segment jsme psali už v loňském roce,
kdy se dostala až do velkého finále soutěže „ČeskoSlovensko má talent“. Od té doby se dost věcí
změnilo a kapela nyní započíná novou éru. Zlomovým okamžikem byl odchod houslisty a tím pádem
i změna celkového obrazu skupiny.
Jen několik měsíců po vydání úspěšného alba The
Universe spatřil světlo světa nový videoklip a už se
prý chystá další překvapení, kterého se fanoušci dočkají koncem října. S příchodem podzimu členové
kapely opouští venkovní podia a pomalu se „stěhují“
do klubů. „Více času trávíme také ve zkušebně a díky tomu snad zvládneme vstoupit do nového roku již
s novou deskou“, říká bubeník Hanz Sedlář.
V současné době je pro ně důležitým životním mezníkem prestižní anketa Český Slavík, ve kterém
bojují o umístění v kategorii Skokan roku. Je tedy
potřeba nejenom držet palce, ale také kapelu pod-

pořit a poslat jí hlas pomocí SMS nebo přes online
formulář na webové stránce www.slavik.seznam.cz.
„Možností je dost, tak proč nezkusit trochu zamíchat
kartami v českém hudebním světě“, dodává Hanz.

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 6.–7. ČERVENCE 2012
Byl to již 19. ročník dnes už tradičních
rybářských závodů. Závod zahrnoval
i noční lov. Začalo se v pátek v 18.00
hodin a lov byl ukončen v sobotu ve
14 hodin. Zúčastnilo se 84 sportovních rybářů a uloveno bylo 139 kusů ryb, z toho 138 kaprů a 1 amur.
Na krásném 7. místě se umístil Libor Dokoupil, který
chytil kapra o délce 56 cm a váze 2,68 kg, za svůj
úlovek si odnesl rybářská trička. 6. místo patřilo
Bronislavu Petříkovi za kapra (56 cm, 2,7 kg), za
kterého si odnesl stoličku. 5. příčka byla obsazena
Romanem Macháčkem, ten vyhrál naviják taktéž za
kapra (56 cm, 2,94 kg). 4. místo obsadil Radim Adámek, který ulovil kapra (56,5 cm) a vyhrál hlásiče záběru. Na bronzové příčce se umístil Miroslav Kula,

ten chytil kapra 58,5 cm a odnesl si jako výhru dva
navijáky. Stříbro patřilo Oldřichu Lahodovi za 59 cm
velkého kapra, za tento úlovek vyhrál rybářské pruty.
A vítězem závodu se stal Vladimír Hala, který ulovil
amura o délce 60,5 cm. Za krásný úlovek si odnesl
výhru v podobě motorové pily.
Cenu za nejvíce ulovených ryb získal Václav Sadil
z Rackové, který ulovil 19 kaprů o celkové délce
930 cm a vyhrál mini věž.
Počet zúčastněných rybářů není zrovna nízký a počet ulovených ryb hovoří sám za sebe. Po závodech
nám zahrála již tradičně hudební skupina ESO. S letošními závody můžeme být spokojeni, protože se
vydařily se vším všudy, včetně počasí.
Za rybářský spolek Jaroslav Zapletal

Abychom se nedostali do stereotypu,
Jitka �iháková (605 813 913)

rádi přivítáme nové nápady, názory,

Kosmetika

kritiku nebo pochvaly.

Manikúra

Můžete je i nadále posílat na emailové

Gelová modelá neht�

adresy sivkova.hana@seznam.cz,

Pedikúra

zeranovice@volny.cz

+ Váno�ní poukazy v hodnot� 100-300 K�

nebo vhazovat do obecních schránek
umístěných na zastávkách.
13

Poznávací
soutěž

Paintball

Odhad
vzdálenosti
Lanové
překážky
Hod udicí
na cíl

Hod na cíl

Kuželky

Celkem
body

Čas

Výsledný
čas

POŘADÍ

1

1

1

0

1

2

0

12

26:20

29:20

1

2

3

2

3

0

0

1

3

14

27:00

30:30

2

9

0

0

2

0

1

2

1

15

35:10

38:55

4

9

0

2

0

1

0

4

0

16

53:50

57:50

5

Celkem
body

Čas

Výsledný
čas

POŘADÍ

6

1

0

1

2

0

1

2

0

13

24:25

27:40

2

3

1

0

1

6

0

1

3

0

15

39:35

43:20

7

4

3

2

2

1

0

1

3

0

16

23:20

27:20

1

8

3

4

0

1

0

2

3

0

21

29:10

34:25

6

5

0

2

3

6

0

2

3

0

21

26:45

32:00

4

8

3

0

0

6

0

0

2

0

19

23:50

28:35

3

5

3

0

2

6

0

0

3

0

19

28:30

33:15

5

Odhad
vzdálenosti
Lanové
překážky
Hod udicí
na cíl

Kuželky

0

POŘADÍ

4

6

Výsledný
čas

3

3

Čas

2

Jméno
Veronika Cholastová
Tereza Fuksová
Monika Řiháková
Aneta Smýkalová
Martin Řihák
Martin Řihák
Jiří Navrátil
Tomáš Odstrčil

33:17

Celkem
body

1

KATEGORIE
13–15 LET

29:32

Kuželky

Start. číslo

7

15

Hod na cíl

6

4

Hod na cíl

5

2

5

3

2

1

3

0

2

2

0

18

25:12

29:42

3

6

3

2

2

4

0

3

2

2

24

24:10

30:10

4

4

0

2

0

2

1

0

1

1

11

20:10

22:55

2

3

0

2

0

0

0

0

2

0

7

20:50

22:35

1

Odhad
vzdálenosti
Lanové
překážky
Hod udicí
na cíl

4

0

Paintball

3

0

Paintball

2

Jméno
Tomáš Odstrčil
Kristián Mareček
Nela Boušková
Barbora Jakubíková
David Josefčák
Patrik Svoboda
Barbora Navrátilová
Veronika Havelková
Andrea Nováková
Tomáš Havelka
Štěpán Dokoupil
Pavel Žižlavský
Kateřina Zámorská
Lucie Janečková

2

Poznávací
soutěž

1

KATEGORIE
9–12 LET

0

Poznávací
soutěž

Start. číslo

6

Vzduchovka

5

3

Vzduchovka

4

4

Vzduchovka

3

Válečky

2

Jméno
Denis Vojáček
Václav Jakubík
Petr Diatka
Lukáš Šidlík
Petr Zámorský
Vojtěch Šimčík
Marek Zapletal
Ivana Šidlíková
Daniel Svoboda
Filip Bouška
Jan Bouška

Válečky

1

KATEGORIE
0–8 LET

Válečky

Start. číslo

BRANNÝ ZÁVOD NA UKONČENÍ PRÁZDNIN – 22. 9. 2012

1 trestný bod = 15 sekund k celkovému času
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OHLÉDNUTÍ ZA ČTVRTLETÍM SDH
STRAŠIDELNÁ NOC

tmělo, přibylo strašidel a přišla řada na starší hrdiny.
Ti už se na stezku odvahy vydali buď sami, nebo ve
dvojicích. Ve Mlýně na ty nejodvážnější čekali čerti
a podpisový pergamen. V pozdějších hodinách si
každý opekl něco dobrého k snědku a pustili jsme
se do vyprávění strašidelných příběhů… No co vám
budu povídat, báli jsme se všichni do jednoho. Věřím, že se všem zúčastněným strašidelná noc líbila,
a že se už těší na další ročník.

Podvečer 7. září se v naší obci nesl v duchu strašidel, špekáčků a zábavy. Pro děti byl připraven
skvělý program, který začínal stezkou odvahy
a končil dobrodružným spánkem v myslivecké chatě. Nejmladší účastníky jsme samozřejmě nenechali
samotné běhat po lese, ale utvořili jsme skupinku a
společně prošli celou stezku. Jakmile se však se-

Sbor Dobrovolných Hasi�� eranovice po�ádá

NÁBOR
MLADÝCH HASI��
P�ijímáme kluky a holky ve v�ku:�
Mladí áci 7-11 let trénink kadý �tvrtek v 17 hodin.
Starí áci 11-15 let trénink kadou st�edu v 17 hodin.

POZOR NOV�
P�ípravka 4-6 let trénink kadou st�edu 16.30 hodin
(hasi� hrou)
Co ve se nau�í a pozná???
-

Pozná práci dobrovolných i profesionálních hasi��.

-

Nau�í se zdravov�du, orientovat se v map� a tím i v p�írod�.

-

Nau�í se, co a jak se má správn� hasit.

-

Pozná spoustu nových kamarád�.

-

Zú�astní se spousty závod�, výlet� a soust�ed�ní.

-

Nau�í se správn� vázat uzly a správn� je pouívat.

-

A spoustu dalího.

V p�ípad� zájmu nás kontaktujte a domluvíme se
na dalím postupu p�ihláení.
Tel.: 732 176 223, 724 789 484, e-mail: sdhzeranovice@seznam.cz
Krouek mladých hasi�� vedou kolení vedoucí: Frantiek Kone�ný, Simona
Zapletalová, Patrik Dokoupil, Veronika Vaculova. Za krouek se platí 150 K�
na rok (v cen� je zahrnuto pojit�ní proti úrazu a �lenský p�ísp�vek).
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti 50 let:
Milan Hanák
Jubilanti 60 let:
Hana Kadlubová
Oldřich Gargulák
Josef Řihák
Jaroslav Klimek
Anna Krajčová

Jubilanti 70 let:
Božena Totková
Antonín Němec

Narození:
Matěj Klimek

Úmrtí:
Antonie Valdová
Marie Mlýnková

Jubilanti 80 let:
Milada Kučerová

Svatby:
Tomáš Andrýsek
a Ivana Pecháčková

Narození:
Robert Kubla

Jaroslav Klimek
Stanislava Andrýsková

NĚCO PRO ZASMÁNÍ

PROCVIČTE SI MOZKOVÉ BUŇKY

Anička sleduje maminku, která si na obličej nanáší pleťovou masku, a ptá se jí: „Maminko, proč
to děláš?“ Maminka odvětí, že proto, aby byla
krásná. Za chvíli, když si maminka masku smývá,
Anička odvětí: „Vzdáváš to?“

Do každého políčka vepište jednu číslici od 1 do 9 tak, aby
se číslice neopakovaly v žádném řádku, sloupci ani v žádné z devíti vyznačených ohraničených oblastí.

SUDOKU

Co se stane, když jdou dvě blondýnky proti sobě?
Rozbije se zrcadlo.

6

Řidič náklaďáku si špatně vypočítá trasu a zasekne se pod mostem. Po pár minutách přijede
policie a říká: „Zasekli jsme se? Zasekli?“ „Ne asi!
Vezu most a došla mi nafta!“

3
8

4

1

Paní Najmanová si u sousedky pochutnává na
buchtě. „Trouba vám peče dobře, že?” konstatuje mezi sousty. „Peče,” přisvědčí sousedka. „Ale
těch řečí, než ho k tomu dokopu!”

4

2

5

6

3

8

3

6

8

3

6

2

Bavíme se s Patrikem Svobodou

4

Víte, proč mají důchodci na dveřích napsáno
K+M+B ? …no aby si nezapomněli při odchodu
z domu klíče, mobil, brýle…
Pepíček přijde domů ze školy a říká: „Mami, dnes
jsme se učili počítat do deseti. 1, 2, 3, 4, … 6, 7,
8, 9, 10. „A kde máš pětku,“ ptá se maminka. „No
přeci v žákovské knížce.“
Paní učitelka napíše žákovi do žákovské knížky:
„Smrdí, umývat!” Tatínek odepíše: „Učit, nečichat!”
Žena volá paní učitelce: „Nedávejte dětem úkoly
z matematiky, kde stojí pivo 1,80 Kč. Manžel z toho celou noc nespal!”

4

8

1

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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