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Milí spoluobčané,
rok 2011 se nám přehoupl takovou
rychlostí, že mě to až samotnou
zaskočilo, a už tu máme rok 2012,
na který se každý z nás dívá z jiného pohledu. Pro někoho se naskýtá příslib jen toho nejlepšího, někdo od něj neočekává nic dobrého
a ostatní, kteří věří na Mayská
proroctví, očekávají konec světa,
či nějakou jinou zásadní změnu.
Ať už spadáte do kterékoliv skupiny lidí, můžete se těšit na mnoho
nových a zajímavých zážitků, které
si pro nás nový rok připravil. Ještě
než se ale oddáme realitě a budeme žít každodenními starostmi a radostmi, podívejme se společně, jaké bylo poslední čtvrtletí roku 2011
v naší obci. Věřím, že každý z nás v tomto vydání Žeranovjáku najde alespoň jednu milou vzpomínku na
podzim loňského roku.
Do roku 2012 vám všem za celé obecní zastupitelstvo přeji převahu veselých zážitků nad těmi smutnými,
více radostných shledání než smutných loučení a samozřejmě více láskyplných okamžiků než nenávistných pocitů. A také přeji to, aby nám všem ke štěstí stále něco chybělo, protože jak už řekl Helvetius:
„Člověku musí ke štěstí vždycky něco chybět, protože nikdo není šťastný, pokud už nemá žádné sny
a touhy.“
Hana Sivková

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
USNESENÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Z 14.–16. ZASEDÁNÍ:

• OZ určilo inventarizační komise;
• OZ na veřejném zasedání zhodnotilo uplynulý rok 2011.

OZ po projednání odsouhlasilo:
• Návrh KB na půjčku 400 tisíc korun;
• Další jednání ve věci řešení ložiska cihlářské hlíny;
• Přijetí M. Kadlčáka na místo obecního pracovníka;
• Zakoupení zásahovho vozidla;
• Vyhlášku o místních poplatcích a Vyhlášku o pohybu
psů na veřejném prostranství;
• Rozpočtové opatření a rozpočtové provizorium (přednesla paní Bronislava Tomaníková);

OZ po projednání zamítnulo:
• Odprodej pozemku p. č. 313/1 (jednota).

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

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vítání občánků má v naší obci již letitou tradici. Tentokrát se uskutečnilo, i když po
menší přestávce, v neděli 30. října 2011 na Sále u Sedlářů. Byli pozváni rodiče
a ostatní příbuzní narozených občánků Tomáše Tomance, Karolíny Janálové, Matyáše a Tobiáše Matulových, Petra Andrýska, Patricie Valentíkové, Davida Andrýska, Kristýny Zapletalové a Lucie Diatkové.
Starosta obce pan Antonín Dokoupil ve svém projevu popřál rodičům hodně trpělivosti při výchově svých dětí a našim nejmenším spoluobčánkům hodně zdraví
a lásky od svých rodičů. Děti se svými rodiči obdrželi pamětní listy a peněžité dary
od obecního úřadu. Maminky snad potěšila malá kytička. O kulturní program se
postaraly děti z naší školy, které si spolu s paní učitelkou Marií Konečnou připravily pásmo s písněmi a básněmi. Program doprovodili hrou na housle a kytaru
Monika a Petr Ponížilovi.

PŘIPRAVUJEME

Obecní zastupitelstvo předběžně plánuje zájezd na muzikál
do Hudebního divadla Karlín.
Jelikož nabídek představení je
více, dostali jste možnost hlasovat na obecních webových
stránkách a zvolit si tak, které

představení byste viděli nejraději. S převahou zvítězil MUZIKÁL CARMEN, a protože je
velmi oblíbený, na měsíc únor
již má vyprodáno. Akce se tedy
přesouvá na měsíc duben,
nejpravděpodobněji v termínu

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
Kontakt: 605 813 913
– líčení denní i večerní
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14. 4. 2012. Abychom si co nejdříve mohli zarezervovat vstupenky, prosím, aby se zájemci
nahlásili nejpozději do konce
ledna. Využijte emailovou adresu sivkova.hana@seznam.cz
nebo osobně na obecním úřadě.
Své příspěvky, nápady,
názory, kritiku nebo
pochvaly můžete i nadále
posílat na emailovou adresu
sivkova.hana@seznam.cz,
zeranovice@volny.cz nebo
vhazovat do obecních
schránek umístěných na
zastávkách.

ZE ŽIVOTA NAŠÍ FARNOSTI
V předvečer svátku sv. Václava
vyzval arcibiskup Dominik Duka
všechny farnosti v ČR ke společným modlitbám za národ. I v naší
farnosti jsme se připojili k tomuto
modlitebnímu mostu, který doprovázelo vyzvánění zvonů.
Když se dobře zaseje a dobře se
sklidí, dobrý hospodář poděkuje
za úrodu. V neděli 9. 10. jsme
tedy společně s celou farností
vzdali díky Bohu za plody z našich
zahrad, luk a polí. Kostel byl vyzdoben nejzdařilejšími výpěstky.
Během měsíce října byla otevřena
klubovna na faře pro široké využití
farníků, jejich aktivit ve farnosti,
pro pastorační práci a vzdělávání.
Vybavení klubovny bylo uhra-

Výstava liturgických předmětů

litbám za počatý a nenarozený
život. Při nedělní mši sv. otec Antonín požehnal věnce, u kterých
se rodiny schází a modlí po celý
advent.

Plody zahrad, luk a polí
zeno z dotací nadačního fondu.
K výročí posvěcení našeho
kostela jsme připravili výstavu
liturgických předmětů a bohoslužebných rouch z předkoncilního období. Pro výstavu byl
využit volný prostor odvezených
lavic určených k rekonstrukci.
Do doby adventní jsme vstoupili
výrobou adventních věnců na
faře. Ve večerních hodinách jsme
se sešli v kostele k vigilii a k mod3

Požehnání adventních věnců

Odpoledne jsme spolu s OÚ
uspořádali 1. předvánoční jarmark venku na prostranství u fary.
Celou akci rozsvěcování stromu
zahájila zastupitelka obce Petra

Sivková. Poté otec Antonín přiblížil občanům význam a smysl
adventu. Členky pastorační rady
informovaly o tradici předvánočních jarmarků v naší obci a o úče-

Předvánoční jarmark

lu a využití prostředků z prodeje
pro Papežská misijní díla. Lidé
si mohli zakoupit různé výrobky
např. perníčky, likéry, frgály, oříšky, drobné cukroví, pečené čaje,
pražené mandle, vánoční oplatky, drátkované ozdoby aj. Dále
si mohli prochutnat na svařeném
vínu, které darovala obec a také
na výborném guláši, který sponzorsky uvařil pan Jindřich Khain.
Program obohatily svým vystoupením děti z místní ZŠ a také pěvecký sbor našich žen. Chtěli bychom
poděkovat všem, kteří jakýmkoliv
způsobem přispěli ať už svými
výrobky či projevili svou štědrost
a solidaritu. Díky patří také panu
Edovi za ozvučení celého prostoru. Děkujeme rodině Andrýskové
za převoz stanů a také MS Žeranovice, konkrétně panu Karlu
Žůrkovi za pomoc a organizaci.
5. 12 po mši sv. jsme přivítali
v kostele sv. Mikuláše s andělským doprovodem. Hodné děti
od něj dostaly za dobré skutky
baliček dobrot. Věříme, že k nám
zavítá i příští rok.

Sv. Mikuláš s andělským doprovodem
Farnost Žeranovice se svým duchovním správcem otcem Antonínem a pastorační radou přeje
všem občanům do nového roku
2012 všechno nejlepší, radost
a pokoj v srdci a Boží požehnání pro dny všední i sváteční.

Nadílka sv. Mikuláše
4

STŘÍPKY Z NAŠÍ ŠKOLY
SLABÍKOVA SLAVNOST
Od začátku září naši prvňáčci
pilně pracovali a na konci listopadu mohli přede všemi spolužáky

z celé školy dokázat, že se již
naučili číst základní písmenka
a z nich seskládané slabiky i první slova a věty v Živé abecedě.
Na této malé zkoušce své čtenářské zdatnosti musel každý z nich
přečíst vylosovanou kartičku se
čtyřmi krátkými větami. Všichni
to i přes malou nervozitu zvládli
výborně a proto mohli s radostí
a hrdostí převzít svůj nový Slabikář. Přeji všem prvňáčkům, aby
jim čtení šlo tak jako doposud
a aby po celý život byly knihy jejich malým bohatstvím a zdrojem
radosti a poučení.

INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA 2011
Jedna z akcí, která zpestřila náš
běžný školní život, se uskutečnila v úterý 18. října. Ve Zlíně se
tehdy konala interaktivní výstava
„Poznej sám sebe.“ Vlastně se
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život tajně pracoval a proč vlastně
zemřel? Otázek je víc než odpovědí a času zoufale málo.

jednalo o pokračování podobně
zaměřené akce z roku 2010,
která důkladně prověřila všechny naše smysly: zrak, sluch, ale
i čich, hmat, náš postřeh, technické dovednosti, rovnováhu atd.
Nakonec si každý mohl změřit
svůj tlak i tep.
Mgr. Radovan Machálek
SETKÁNÍ SE SPISOVATELEM
A JEHO KNIHOU
Žáci 4. a 5. ročníku se po škole
ve volných chvílích nenudí. Oni
totiž rádi čtou. Přečtené knihy
nosí do hodin čtení a seznamují
spolužáky s jejím obsahem a zajímavými pasážemi. Ba dokonce

je doporučují svým kamarádům.
I z tohoto důvodu nás navštívil
mladý spisovatel Jan Sviták se
svojí knihou Čertovo kopyto. Byl

mile překvapen, jaké žáci mají
znalosti o knihách všech žánrů.
Společně spolu vedli diskuzi

o tvorbě takové knihy, nápadech,
o grafickém provedení, návrhu
obálky, tisku celé knihy… atd.
Na závěr se spisovatel usadil
na židli a seznámil nás s knihou,
kterou pro nás přinesl. O čem
tedy je?

Strýc Karel byl pro Olivera záhadou sám o sobě a když tajemstvím opředený život skončí, nic
nebude jako dřív. Oliver a jeho
nejlepší kamarádka Ema musí
trávit prázdniny v domě, ve kterém
Karel zemřel. A hned první noc se
začnou dít divné věci! Kdo jim
doručuje dopisy do zamčeného
pokoje? Jaká překvapení ukrývají
zamčené dveře, kterých je v domě
víc než dost? Na čem Karel celý
6

Ukázka
Oba jsme vstali současně a hned
jsme se podívali na okno. Kniha
tam pořád byla. I dveře byly zavřené, takže jsme byli v noci sami.
Nevím jak Ema, ale já jsem si oddechl. Začali jsme se kopat z peřin
a obouvat si boty. Ema se natáhla
na stůl pro brýle a hned strnula,
jako by dostala ránu elektrickým
proudem. Na stole ležel další dopis. Vyskočili jsme na nohy.
Jste v pěkném průšvihu! Stálo
na něm, ani o čárku víc. Papír
i písmo byly stejné jako na tom
včerejším. Ema to porovnala. Já
jsem mezitím zkusil dveře. Stále
byly zamčené a klíč byl v zámku
z naší strany.
„To není možné, Olivere,“ řekla
Ema a pořád zírala na dopis.
„Nikdo se sem nemohl dostat!
Tak kde se tady vzal? Babička to
nebyla, to už je jisté.“
„Ale nějak se sem dostal,“ řekl
jsem a určitě jsem měl pravdu.
Nějak jo, ale jak? Nedávalo to
smysl. „Myslím, že je v tom ten
zrzavý kluk. Ten nám včera říkal
totéž. Ale nevím, jak by sem ten
dopis dostal.“
„Možná stejně, jako když včera
zmizel,“ řekla Ema. „Každopádně
to potvrzuje moji teorii o tom, že
lidi můžou zmizet a objevit se na
jiném místě.
Z.Š.
SLOH NENÍ NUDA

Máme rádi matematiku, tělocvik,
přestávky, ale i sloh, ve kterém se
nikdy nenudíme. Vyprávíme si příběhy, které jsme prožili. Učíme se
zásadám slušné mluvy a chování.
Jednou nás při výuce dokonce
přepadl zloděj. Později jsme zjistili, že to byla velmi dobře maskovaná Šárka Janálová. Podrobně

Návštěvníci rozsvícení stromu
– teď už si troufnu říci tradičního
– si jistojistě užili vánoční atmosféru a bohatý kulturní program.
Po celou dobu trvání jarmarku se
na prostranství v blízkosti kostela vystřídala celá řádka našich
malých, ale i dříve narozených
umělců a umělkyň. Děti z žeranovické školy a školky si pod vedením paní učitelky Eriky Novájsme ji pak popsali od hlavy až
k patě. Policie by z nás měla
velkou radost. Sloh prostě není
nuda, je to bezva předmět.
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU
Na první adventní neděli dne
27. listopadu 2011 byl na návsi
v Žeranovicích slavnostně rozsvícen vánoční strom, kterému
předcházel předvánoční církevní
jarmark.

kové připravily pásmo básniček,
písniček a povídaček. Hrou na
housle doprovázela programem
Monika Ponížilová a závěrečné
čekání na okamžik rozsvícení
nám zpestřila zpívající skupinka
našich babiček a maminek. Příjemným odpolednem provázel
DJ Eda, který všem přihlížejícím
spoluobčanům pouštěl vánoční
koledy. Za vytvoření krásné předvánoční atmosféry všem výše
zmíněným děkujeme.
Organizátoři jarmarku měli připravenou bohatou škálu nejrůznějších výrobků k prodeji, zájemcům
servírovali předvánoční gulášek
a o zahřátí organismu se postaral
speciální předvánoční svařák.
Jsme rádi, že jsme vytvořili novou tradici, při které se všichni
spoluobčané mohou sejít, alespoň na chvilku zapomenout na
běžné starosti a navodit si vánoční náladu.

GELOVÁ MODELACE NEHTU
ZA ROZUMNOU CENU

ZUZANA MATULOVÁ – telefon +420 737 519 466

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

ŽÁCI SE SEZNÁMILI
S ŽIVOTEM A DÍLEM
VÁCLAVA HAVLA

PŘEDVÁNOČNÍ BESÍDKA
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SEGMENT – POTŘETÍ
Jelikož jsme se již v minulých číslech zaměřili na úspěchy
naší „domácí“ nadějné kapely, podíváme se, jak pokračují
a kam směřují.
Jak jsme si určitě všimli, Československo si našlo talent úplně
někde jinde než v Československu, ale i tak se kluci zviditelnili
a vyzkoušeli si mnoho nového… Takže jak se jim po ukončení
soutěže daří?
Z výsledku talentové soutěže jsme sice trošku zklamaní byli,
ale podpora fanoušků nás „nakopla“ správným směrem.
Takže z verdiktu poroty si samozřejmě něco vezmeme, ale i
nadále budeme tvořit a hrát podle sebe a podle toho, co se
líbí těm, kteří nás poslouchají. Na druhou stranu jsme trošku
i rádi, že jsme nevyhráli, protože teď se nám nabízí docela
zajímavé možnosti a máme dostatek volnosti na vlastní tvorbu
a různé akce.
Co vám soutěž dala a co vzala?
Dala nám spoustu fanoušků, nových zážitků a zkušeností, pár
pěkných víkendů v Bratislavě a hlavně jsme se díky této soutěži jako kapela ještě víc ucelili. A vzala nám tak maximálně
benzín v autě a některým pár kilo. J
I když samozřejmě věřím, že ne každému se jejich image
a styl hudby líbí, myslím, že si zaslouží aspoň trošku obdivu,
protože kdo z nás něco podobného dokázal? U mě mají jedno
velké plus za to, jakou atmosféru dokážou na svých koncertech navodit a kolik energie umí předat. Už dlouho jsem se tak
dobře nebavila… a to mi není 13… J
Hana Sivková

Jak se díváte na to, že vás srovnávají s jinými kapelami?
My například Kabáty nebo Tokio Hotel uznáváme, protože
toho strašně moc dokázali. Jako jejich hudbu neposloucháme,
ale určitou úctu k nim chováme.
Co plánujete na letošní rok?
No tak v současné době hlavně koncertujeme po různých
koutech republiky a taky na Slovensku. Vlastně teď hrajeme
skoro každý víkend, protože to chceme stihnout, než začnou
majálesy a festivaly, na které se strašně moc těšíme. Taky se
chceme vrhnout na skládání nových písniček, protože máme
plnou hlavu nápadů, které chceme ventilovat. Taky se chceme věnovat novému albu, které už bude vydáno pod nějakou
společností a bude prostě „ťipťop“.
Čeho byste chtěli jako kapela dosáhnout?
Samozřejmě bychom chtěli mít co nejvíc fanoušků, objet turné
po celém světě a být prostě slavní. Jinak bychom na tom chtěli být třeba jako naši hokejisti, prostě chlouba Česka. Naším
snem je, aby když se ve světě řekne Česká republika, tak aby
si s tím lidi spojili třeba pivo, hokej a Segment. J

Kdy a kde hrají?
20. ledna 2012 – Ostrava BARRÁK music club, ČR, SEGMENT & Cookies
21. ledna 2012 – Golem, Zlín, ČR, SEGMENT
27. ledna 2012 – Okrisky, Vysočina, ČR, SEGMENT FAMILY
28. ledna 2012 – S CUBE Olomouc (bývalý S klub), ČR,
SEGMENT & KOBLÍŽCI
10. února 2012 – Klub Vlak, Liberec, ČR, SEGMENT FAMILY
11. února 2012 – Továrna klub, Jilemnice, ČR, SEGMENT
& The Shackles
16. února 2012 – Melodka, Brno, ČR, SEGMENT & The
Paranoid (SK)
Další informace na nových webových stránkách
www.segment-family.cz
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OHLÉDNUTÍ ZA ČTVRTLETÍM SDH
DRAKIÁDA 23. 10. 2011

uspořádat se vší parádou jak je již
zvykem. Návštěvnost byla veliká,
sešlo se okolo 45 letců, a co nás
nejvíc potěšilo, byla veliká spousta vlastnoručně vyrobených draků. Byli jsme sice nuceni vynechat
tombolu, ale i přesto si myslím, že
celá drakiáda se povedla. Pro návštěvníky byla připravena ukázka
modelu vrtulníku, projížďka na
koni soutěže a hry. Na závěr
celého odpoledne jsme vypustili
na 100 barevných balónků, na
kterých byla napsána tajná přání.
Všem, kteří pomohli s organizací,
moc děkuji a dárci Milanu Šimčíkovi děkuji za jeho štědrý dar.

Nechybělo málo a drakiáda by
jeden rok chyběla. Jednu chvíli
jsme přemýšleli, jestli drakiádu
pořádat či ne, nedostatek peněz

JEŽÍŠKOVO UZLOVÁNÍ
10. 12. 2011
Uspořádali jsme druhý ročník závodů mladých hasičů s názvem Ježíškovo uzlování. Závody se konaly na
Sále u Sedlářů a kromě našich dvou
družstev přijelo pokusit štěstí ještě
dalších 11 družstev. Celkem nás
tedy bylo 13 pětičlenných družstev
a něco okolo 70 jednotlivců. Závodí
se v uvazování uzlů na čas. Naše
družstva pilně cvičila několik týdnů,
ale i tak to na vítězná místa nestačilo. Mladší bohužel skončili na po-

nás nutil tento rok vynechat. Naštěstí se našel ochotný dárce,
který drakiádu zasponzoroval.
Byly jsme rádi, že jsme ji mohli
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sledním místě a starší se umístili na
šestém místě. Ale i tak jim děkuji za
snahu. Jak se říká: „Není důležité vyhrát ale zúčastnit se.“ Trošičku nás

však mrzí, že z řad
občanů, ale i z řad
rodičů, nebyl příliš
veliký zájem a na
tyto závody se
přišla podívat jen
malá hrstka lidí.
Je to škoda, jsou
to krásné závody
a mládež by jistě
potěšila skutečnost, že v hledišti
je někdo kromě
vedoucích, kdo jim
fandí.
VÝROČNÍ SCHŮZE 11. 12. 2011
Následující den po vydařených závodech jsme přichystali již 111. výroční schůzi. Na této schůzi jsme
zhodnotili téměř uplynulý, a co se
týká akcí, velmi
bohatý rok. Kromě našich členů
nás navštívili bratři a sestry z Rackové,
Martinic,
Lechotic, Horního
Lapače, Machové

Realitní kancelář M&M REALITY, a.s.
Pobočka Zlín
nám. Míru 9
760 01 Zlín
Poskytujeme služby a poradenství v oblasti nákupu
a prodeje nemovitostí
– prodej nemovitostí
– výkup nemovitostí
– finanční záloha na
prodávané nemovitosti
– výplata exekucí

– bezplatná inzerce
– 22 000 nemovitostí
v nabídce
– kompletní právní servis
– M&M Hypoteční centrum

KONTAKT:
E-mail: zlin@mmreality.cz

Tel.: 777 682 474
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a Sazovic. Kromě zprávy o činnosti sboru jsme mládeži předali
za jejich prezentaci sboru dárky
v podobě čokolády a dvou nových
míčů. Někteří z řad mládeže ještě
dostali odznaky za splnění některé
z odbornosti jako například strojník
junior, strojník, preventista junior,
MASÁŽE

Sportovní a rekondi�ní masá
Masá proti celulitid� + ozónový zábal
Reflexní terapie plosky nohy
Tradi�ní indická masá hlavy
Medová masá
Ba�kování
Kristýna Zapletalová
mob.: 732219237

bena disciplína. Náš sbor nasadil
do soutěže dvě družstva, starší
a mladší. Obě družstva se snažila
a vydala ze sebe to nejlepší. Jak se
nakonec naši mladí umístili, se dozvíme až na jarník kole hry Plamen,
kde proběhne ukončení a sečtení
všech výsledků této soutěže. Je tře-

preventista, velitel a kronikář. Ale
ani starší členové nepřišli zkrátka,
někteří dostali medaile za věrnost,
jiní za příkladnou práci. Celou schůzi jsme ukončili diskuzí a občerstvením v podobě guláše. Zároveň jsme
vykročili do nového hasičského roku
- snad pravou nohou.

velký zájem rodičů. Věříme, že tato
tradice bude přetrvávat i nadále
a doufáme, že alespoň jedno dítě
se po návštěvě mikulášské družiny
polepší.
ZÁVODY PLAMEN
Do třetice všeho dobrého. Až na
potřetí vyšla naše žádost o pořádání podzimního kola hry Plamen
v Žeranovicích. Jedná se o jedny
z největších závodů v okrese. Do
Žeranovic se sjela hasičská mládež
z širokého okolí. Celkem startovalo
32 desetičlenných družstev. Závodilo se v přespolním běhu, kde
na závodníky čekala střelba ze

MIKULÁŠ 3. 12. 2011
Je pravdou, že sv. Mikuláš většinou
chodí až 5. prosince, ale z časových důvodů musel letos vyjít dřív,
tudíž naší obcí procházel již v sobotu 3. prosince. Myslím si, že dětem
to nevadilo a mnozí rodiče to taky
přivítali. Mikuláš se svojí početnou
družinou vycházel okolo půl čtvr-

ba poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci a zajištění těchto
závodů. Přípravy byly náročné, ale
vše jsme zvládli na jedničku, takže
všem moc děkuji.

OHLAŠOVNA POŽÁRU

vzduchovky, poznávaní hasicích
přístrojů, topografické značky, lanové překážky a spousta dalšího. Na
hřišti byl připraven útok CTIF. Jedná
se o nejsložitější požární útok, kde
má každý přesně stanovený svůj
úkol a za každé klopýtnutí, dokonce
i promluvení, získává trestné body.
Mezi mládeží je to nejméně oblí-

té, navštívil všechny nahlášené
děti, a to jak zlobivé, tak i hodné.
Některým dal dárky a sladkostmi
a některé si čerti chtěli vzít do pekla. Jsme rádi, že mikulášský průvod
je čím dál více oblíbený a těší nás
12

Ve spolupráci s obcí se nám po
dlouhé době podařilo zbudovat
nové místo ohlašovny požáru ale
i jiných nenadálých situací. Tato
ohlašovna je umístěna na zbrojnici. Jedná se o tlačítko, kterým lze
přivolat pomoc z řad dobrovolných
hasičů. Pro spuštění poplachu je
třeba rozbít sklo a stisknout tlačítko
po dobu než začne houkat siréna
(cca 5 sekund). Toto tlačítko zároveň automaticky začne svolávat
zásahovou jednotku. Proto vyčkejte
příchodu některého z člena SDH
a sdělte mu událost, která nastala.
Nezapomínejte však, že je vždy
třeba nejdříve volat profesionální
hasiče. Doufám, že toto tlačítko
nebudete muset nikdo z vás nikdy
použít, ale kdyby jen přece, nebojte
se jej využit.

MYSLIVECKÝ PODZIM
S klesajícími venkovními teplotami koncem léta se
neodmyslitelně hlásilo období podzimu a pro myslivce z Žeranovic to bylo neklamným znamením, že
je nutné po období letních kulturních a sportovních
akcí zaměřit svoji pozornost intenzivněji na péči
o zvěř. Jako každý rok již koncem léta začínáme
předkládat zvěři krmnou řepu, která je velmi důležitým zdrojem vody, jejíž nedostatek v posklizňovém
období nemusí dostatečně kompenzovat ani ranní
rosa aza spolupůsobení nedostatku přirozené potravy po žních může zvěř uhynout. Samozřejmostí
je průběžné doplňování solníků minerálními lizy,
které napomáhají zvěři k lepšímu trávení. Jako

vracejí závodníci ze vzdálenějších částí republiky
a ve většině případů nás opouštějí se slovy: Bylo
to fajn, za rok se uvidíme zase. V letošním roce
nás trochu potrápilo počasí, kdy po sérii suchých
a teplých víkendů přišla zima a déšť, ale i přes tuto
nepříjemnost se závod povedl organizačně i časově velmi dobře a loučili jsme se s další střeleckou
sezonou přátelským podáním ruky a s úsměvem
na rtech.
Následující období se již neslo ve znamení příprav
na loveckou sezonu, přesto bylo nutné ještě provést některé práce v honitbě. Příprava stávajících
políček pro zvěř, oprava krmných zařízení, vytyčení a základní půdní příprava nového políčka a podílení se na výsadbě části ovocné aleje za finanční
spoluúčasti Nadace Partnerství a pomoci členů
místního Sboru dobrovolných hasičů a zástupců
obce.
Navazující lovecká sezona byla v naší honitbě
zahájena listopadovým ,,malým“ honem na bažan-

každý rok i letos jsme na počátku podzimu vytvářeli
zásoby jednotlivých krmiv (kukuřice, pozadek, ječmen, oves) tak, abychom v případě dlouhé a tuhé
zimy vystačili až do jara. Zejména jarní přechod
na zelenou potravu bez přikrmování může být pro
zvěř zdravotně velmi nebezpečný. Je třeba vzít na
vědomí, že volně žijící zvěř dnes žije v člověkem
silně ovlivněné kulturně obhospodařované krajině
a její potravní, klidové a krytové podmínky jsou
u většiny druhů velmi vzdáleny ideálu. Snad jen
černé zvěři (divočákům) současná situace velmi
vyhovuje, což s sebou nese často až přehnaně
vysoké stavy a problémy se škodami na zemědělských kulturách, zejména kukuřici. Pokud v těchto
případech nefunguje součinnost zemědělců a myslivců, lze se jen velmi těžko účinně bránit vznikajícím škodám.
V průběhu příprav na období nouze jsme stejně
jako v předešlých letech uspořádali na brokové
střelnici „U lesíka“ podzimní střelecké závody v loveckém parkuru. Tento závod si v posledních letech
získával čím dál tím větší oblibu a opět se k nám

ty. Úkolem bylo především ověřit situaci v revíru
a zjistit, zda naše celoroční péče o zvěř přinesla
očekávané výsledky. Počasí bylo celý den velmi
příznivé a stavy zvěře ukazovaly, že divoká populace bažantů na tom letos nemusí být tak špatně,
jako v roce minulém. Podařila se nám ulovit i jedna
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liška, což bylo pro všechny účastníky příjemným
zpestřením hezkého dne.
Druhým honem byl „hlavní“ hon na počátku prosince. Počasí k nám bylo znovu příznivé, organizace
lovu bezproblémová, svačina u chaty s ohněm nám
chutnala, zvěře bylo dostatek, a tak výřad, umístěný již tradičně v zámecké zahradě, kdy jsme již
za šera, plápolání ohňů a troubení lesnic vzdávali
poctu uloveným pěti desítkám bažantích kohoutů,
byl důstojným zakončením tohoto lovu. Na následné poslední leči jsme se dobře pobavili, ať už při
vzájemné diskusi, při vyhlášení krále honu, honců
a nejlepšího psovoda, při mysliveckém soudu nebo
při losování bohaté nejen zvěřinové tomboly.
Zakončení lovecké sezony probíhalo jako již
tradičně na Štěpánské vycházce, která je vždy
vysvobozením z ,,Vánočního přejídání“ a umožní
nám rozloučit se s honitbou v roce starém, ulovit
poslední zvěř do tomboly na ples a především se
potkat s přáteli a popřát si hodně štěstí v roce následujícím.
Závěrem mi dovolte jménem všech členů Mysliveckého sdružení Žeranovice popřát Vám, občanům
naší obce a čtenářům tohoto čtvrtletníku, aby rok
2012 byl pro každého z Vás ve znamení zdraví,
štěstí, lásky a splnění tajných přání, ve znamení
úcty k lidem ve svém okolí a ve znamení úcty a pokory k přírodě, která nás všechny obklopuje a dává
nám k dispozici své dary a svou náruč, abychom
s ní hospodařili šetrně a na principu trvalé udržitelnosti. Věřím, že nikdo z nás nepodlehne lákavému
volání po krátkodobém zisku za každou cenu bez
ohledu na prostředí, ve kterém žijeme.

pro volně žijící zvířata biologickou past s minimem
potravní a krytové nabídky. Výsadba začíná 300 m
dlouhou alejí hrušní v počtu 25 ks (odrůda Majdalenka) a 25 ks jabloní (Moravská jadernička). V celé této délce byla obnovena funkční polní cesta,
která se napojuje na další novou polní cestu od
„Černého kříže“. Dále pokračuje výsadba dřevino-keřovým pásem s velmi pestrou druhovou skladbou. Jedna řada stromů je tvořena druhy dub letní,
habr obecný, lípa srdčitá, třešeň ptačí, jabloň lesní
a javor babyka a bude v budoucnu prořezávána
tak, aby bylo podpořeno především keřové patro.
To bylo založeno třemi řadami keřů o druhovém
složení svída krvavá, trnka obecná, líska obecná, ptačí zob obecný, hloh jednosemenný a dřín
obecný. Některé z těchto druhů scházely v katastru naší obce již po několik desetiletí, přičemž se
staly obětí především kolektivizace v zemědělství
a následného rozorávání a likvidace mezí a příkopů. Například dřín obecný je státem chráněný
druh zapsaný v červené knize a jakékoliv jeho
poškození je přísně trestáno. Dřevino-keřový pás
v délce cca 625 m je v jeho polovině přerušen
výsadbou 20 ks švestek (odrůda Hanita) tak, aby
mohla projíždět zemědělská technika a aby nebyly
narušeny migrační trasy volně žijících zvířat. Výsadbou tak byla obnovena část bývalé polní cesty
a vznikl nový unikátní biotop o celkové ploše téměř
0,5 ha. Psát o jeho významu pro krajinu a přírodu
a v konečném důsledku i pro nás všechny by bylo
na několik stran, pokud pomineme přímý význam
pro zvěř, tak tento krajinný prvek výrazně pozitivně
ovlivní erozi půdy, kdy každoroční odnos její nejcennější vrstvy (ornice) do vodních toků výrazně
znehodnocuje pozemky každého z vlastníků půdy.
Konečně i po kultivaci povrchu půdy po sklizni zůstaly na ploše výsadby keřů ještě značně patrné
erozní rýhy z jarního a letního období.
Závěrem se jen krátce zmíním i o skutečnosti, že
realizace tohoto projektu výsadby krajinné zeleně
se u malé části z nás setkala s negativními ohlasy.
Věřím, že není třeba rozpitvávat jednotlivé názory
a skutečnosti v tomto čtvrtletníku. Zároveň doufám, že některé nejasnosti jsme si, ať písemně
nebo ústně, vysvětlili a jsem pevně přesvědčen, že
zdravý rozum a cit k přírodnímu bohatství kolem
nás přece jen bude jednou z nejvyšších hodnot
naší společnosti. Také proto, že po roce 1989
došlo postupně k navracení soukromých majetků
z držby státu, čímž jsme však nezískali zpět jen
své hmotné statky a práva, ale také společnou po-

KEŘE SE VRÁTILY DO NAŠÍ KRAJINY
V průběhu podzimu 2011 proběhla v katastru naší
obce realizace projektu ,,Výsadba krajinné zeleně
Hřebačka“. Příprava tohoto projektu zabrala téměř
dva roky a po nezbytných administrativních pracích
a podání žádosti o dotaci byl naší obci schválen finanční příspěvek ve výši 90 % celkových nákladů
projektu. Naskytla se tak jedinečná možnost pozitivně ovlivnit stav životního prostředí a krajinného
rázu naší obce výsadbou výrazného prvku volně
rostoucí zeleně.
Výsadba byla realizována na obecním pozemku
bývalé polní cesty „ZaJosefkem“ po horizontě do
Lechotic. Byl tak narušen zatím největší souvislý
blok orné půdy v našem katastru, který svojí rozlohou tvořil každoročně nejen v období po žních
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vinnost převzít zodpovědnost za krajinu kolem nás
na sebe a nespoléhat jen na to, co za nás udělá
stát či jeho samosprávní celky.
Děkuji ještě jednou zastupitelstvu obce Žeranovice, že ve svém úsilí v péči o náš katastr nepolevila,
nenechala se zviklat a dotáhla realizaci tohoto projektu do konce.
J.Z

se finančním příspěvkem ve výši poloviny nákladů
spolupodílela na vlastní realizaci tohoto projektu.
Bez její pomoci by nemohl být projekt uskutečněn
ve své konečné podobě.
Děkujeme všem zúčastněným a příznivcům návratu alespoň malých částí původního krajinného
rázu našeho katastru a jsme si jisti, že je veřejným
zájmem nás všech péče o životní prostředí kolem
nás a alespoň částečná náhrada všech nevhodných zásahů v krajině, kterých jsme se v minulosti
dopustili.
J.Z

NADACE PARTNERSTVÍ NADĚLOVALA
V neděli 30.října 2011 byla provedena výsadba
nové aleje ovocných stromů vedoucí od ,,Černého
kříže za Pilařovým“ k horizontu bývalé polní cesty
ve směru na Lechotice. Výsadba byla provedena
na pozemku taktéž bývalé polní cesty propojující
obě cesty do Lechotic. Došlo tak k propojení nové
výsadby aleje ovocných stromů „Za Josefkem”,
která pokračuje v podobě dřevino-keřového pásu
směrem na Lechotice a současné polní cesty na
Lechotice. Výsadba byla zahájena za přítomnosti starosty obce a vysazeno bylo 20 ks švestek
a 11 ks jabloní (původní odrůda Moravská jadernička). Na výsadbě se podíleli členové místních
spolků (myslivci, hasiči, rybáři). Velmi důležitým
partnerem této akce byla Nadace Partnerství, která

FOTBAL – FOTBAL – FOTBAL – FOTBAL – FOTBAL– FOTBAL – FOTBAL– FOTBAL – FOTBAL
Vážení příznivci fotbalu,
Jménem realizačního týmu a hráčů bych vám všem
chtěl popřát vše nejlepší v novém roce a poděkovat
za podporu v roce předešlém!
Rok 2011 je již minulostí, a pokud bych ho měl
zhodnotit po sportovní stránce, jsem rád, že zde
můžu napsat, že byl velmi úspěšný. Obě družstva,
jak mladší žáci, tak i muži předčila naše očekávání.
Žáci i po odchodu některých opor do vyšší věkové
kategorie či do mateřského klubu Racková, navázali na dobré výkony z předešlé sezóny a obsadili
po podzimu první příčku. Družstvo mužů, které
chtělo před sezónou bojovat o přední příčky, nakonec svůj cíl splnilo a obsadilo výbornou druhou příčku. Nutno poznamenat, že zcela zaslouženě! Hra
mužů nepostrádala atraktivitu, při utkáních padalo
spoustu gólů a hra se musela líbit.
Nový rok 2012 pro náš klub znamená nový historický milník – výročí 60 let činnosti našeho fotbalového oddílu. Při příležitosti oslav si budeme moci
připomenout všechny ty sportovní nadšence, kteří
se zasloužili o to, že se v naší vesnici hraje fotbal

již po šest desetiletí. Zároveň nás čeká hodně práce. Do termínu oslav bychom chtěli zrekonstruovat
a přeměnit betonovou plochu v kvalitní sportoviště,
upravit přírodní tribunu a vybudovat novou zábranu
za brankou. Věříme, že se nám vše i s případnou
vaší pomocí do oslav podaří.
Obě věkové kategorie teď čeká tvrdá zimní příprava. Muži odehrají v přípravě cca 5 přátelských utkání, termíny a místa konání budou zveřejněna na našich internetových stránkách. Kocůři odehrají i pár
hokejových utkání. Tady si přejme, aby je všichni
přežili bez újmy na zdraví, protože se nelze vždy
spolehnout na tvrzení, že kočka má devět životů!
Sportovní cíle pro tento rok jsou snad dány. Vyhrát
soutěže v obou kategoriích, ale zároveň zde musím poznamenat, že o postupu do vyšší soutěže
se vzhledem k našim finančním možnostem moc
neuvažuje. Našim hlavním úkolem je zajistit bezproblémový chod klubu a všichni věříme, že se nám
to společnými silami podaří.
Za SK Žeranovice
Libor Dokoupil, sekretář oddílu
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti 50 let:
Antonín Andrýsek
Helena Hutová
Jubilanti 60 let:
Josef Němeček
Jubilanti 65 let:
Jaroslav Petráš
Milan Vajda
Ladislav Bezděčík
Jan Vávra

Jubilanti 70 let:
Anna Bílková

Adriana Zapletalová
Radim Zapletal

Jubilanti 80 let:
Anežka Pálková
Marie Šimčíková
František Žůrek
Drahomíra Bojňanská
Marie Sedlářová

Svatba:
Libor Andrýsek
a Ivana Malantová
Úmrtí:
Marie Drahotůská

Narození:
Adéla Němcová

NĚCO PRO ZASMÁNÍ

PROCVIČTE SI MOZKOVÉ BUŇKY

Zvířátka si postaví v lese kadibudku jakožto nejmodernější vynález, všichni se na tom pěkně nadřou,
ale už druhý den po dostavění má kadibudka vyražené okýnko. Svolá se rada všechn zvířat a přihlásí
se krtek a říká: Já bych o tom něco věděl! Du si takhle po lese, najednou mě bafne medvěd, utře si se
mnou zadek a vyhodí mě oknem! S medvěděm se
nic nenadělá, tak okýnko opraví, jenže hned druhý
den je zase rozbité. Na radě se přihlásí zajíc a říká:
Já bych o tom něco věděl. Jdu si po lese, najednou
mě čapne medvěd, utře si se mnou zadek a vyhodí
mě oknem! Bohužel s medvědem nikdo nic nenadělá, tak se okýnko prostě znova opraví. Další den
je kadibudka rozmlácená na třísky a trosky jsou
v okruhu dobrých dvaceti metrů. Na radě se přihlásí ježek a říká Já bych o tom něco věděl...

Do každého políčka vepište jednu číslici od 1 do 9 tak, aby
se číslice neopakovaly v žádném řádku, sloupci ani v žád-

Malý Pepíček se pořád šťourá v nose, až to jeho
maminka nevydrží a říká: Jestli se budeš pořád
šťourat v nose, budeš tlustej jako strejda Lojza!
Za chvíli jedou v tramvaji a Pepíček stojí u těhotné
maminy a pořád se culí a kouká ji na pupek. Paní
se ptá: Ty mě od někud znáš chlapečku? A Pepíček s vševědoucím výrazem říká: To ne, ale vím,
co jste dělala! ...
Kongres stavbařů: Francouz se chlubí: „U nás stavíme tak rychle, že ráno jedu do práce kolem louky
a odpoledne domů už kolem nový automobilky.”
Ital na to: „Já jedu ráno do práce a nic, a když se
vracím, tak tam stojí nová textilka a z práce jdou
ženský v šatech, co tam vyrobily.” Čech se nedá:
„U nás začnou zedníci ráno v osm stavět pivovar,
a v deset už jsou namazaný.”

ném z devíti vyznačených menších čtverců.
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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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