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Vážení občané,
pomalu ale jistě se z našeho čtvrtletníku začíná
stávat občasník. Hezké ale je, že i když puntičkářsky
nedodržujeme tříměsíční rozestupy mezi vydáními,
zatím stále dodržujeme počet vydání za rok. No co,
počasí si taky očividně dělá, co chce. Slunečné dny
nás tedy neprovázely jen létem, ale i teď v říjnu si
můžeme užívat vysokých teplot a dnů plných sluníčka.
A náš časopis prostě vydáváme, až je plný proběhlých
událostí, vašich zážitků, názorů a podnětů. Tentokrát
máme možnost zhodnotit si konec letního období
a začátek školního roku. Až mě skoro mrzí, že pro
mě už 1. září neznamená to, co pro naše školáčky,
zvláště pro ty, kteří se do školy podívali letos poprvé.
Stejně tak si naše mládež mohla užít spoustu legrace
na akcích pořádaných různými spolky. Naše obec si
také prošla několika opravami a stala se spolupořadatelem prvního srazu harmonikářů. O tom všem se můžete
přesvědčit při listování Žeranovjákem. Za uběhlým čtvrtletím se teď můžeme už jen ohlédnout, zavzpomínat na
to hezké, vytěsnit to ošklivé a prostě jít dál. Přeji vám všem, abyste tedy šli dál vstříc svým snům a abyste se k nim
nakonec dopracovali, ať už bude cesta snadná nebo plná překážek. Protože nic není tak obtížné a nedostupné, aby
to lidský duch nepřekonal a navíc, cesty bez překážek určitě nikam nevedou.
Sivková Hana

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
• OZ schválilo odkup pozemku pod trafostanicí z důvodu vedení elektřiny k novostavbám na Bařině.
• OZ schválilo finanční příspěvek SK Žeranovice na zakoupení přenosných branek.
• OZ projednalo další průběh I. a II. etapy ZZ „Žeranovice – změna CHLÚ - přepočet zásob cihlářské suroviny.“ Podmínky
využitelnosti budou na Ministerstvu životního prostředí projednány nejdříve v měsíci září, proto dojde k prodloužení veškerých
termínů.
• OZ projednalo cenové nabídky firem na zhotovení rekonstrukce cesty „Na Rybník“ a následně 8 hlasy vybralo firmu STRABAG.
• OZ také projednalo cenové nabídky na stavební dozor investora při rekonstrukci místní komunikace „Na Rybník“ a následně
vybrána firma Dorazil s.r.o. Zlín.
• OZ vzalo na vědomí a odsouhlasilo rozpočtové změny.
• OZ projednalo a odsouhlasilo žádost Mgr. Radky Pilařové z Holešova o finanční příspěvek na vydání publikace o žeranovickém
rodákovi p. Rudolfovi Janovským.
• Dále se zastupitelé obce rozhodli svolat jednání s obyvateli ulice na
Rybník k projednání způsobu napojení vjezdů domů v souvislosti
Úřední hodiny a kontakty Obecního úřadu
s rekonstruovanou komunikací. Na této schůzce bylo rozhodnuto,
že v rámci opravy místní komunikace budou opraveny i vjezdy.
Pondělí:
8:00 – 12:00 h
19:00 – 20:30 h
• OZ zamítlo žádost o navýšení příspěvku na dopravní obslužnost,
Středa:
8:00 – 12:00 h
19:00 – 20:30 h
která má být navýšena jak v roce 2014, tak i v roce 2015.
starosta: Antonín Dokoupil místostarosta: Hana Sivková
• OZ odsouhlasilo pronájem tělocvičny tanečnímu souboru
sivkova.hana@seznam.cz
zeranovice@volny.cz
Omladina Martinice, jejímiž členy jsou i občané Žeranovic.
tel.: +420 724 086 643
tel.: +420 724 778 317
• OZ odsouhlasilo finanční příspěvek rybářskému spolku, který
www.zeranovice.cz
bude použit na odbahnění a vybagrování rybníka.

PŘIPRAVUJEME
Vítání občánků

inzerce

Těšíme se na naše malé (i ty větší)
občánky se svými rodinami dne 10. 11.
2013 v 10 hodin na Sále u Sedlářů při
slavnostním přivítání občánků do naší
obce.

Rozsvěcení vánočního stromu
Srdečně vás zveme na Slavnostní
rozsvěcení vánočního stromu a dobročinný jarmark, který se uskuteční
již tradičně první adventní neděli
1. 12. 2013 na prostranství u obchodu.
Těšíme se na společně strávenou
chvilku předvánoční pohody a věříme
v opětovnou hojnou účast. Stejně jako
v loňském roce se můžete těšit na
malé občerstvení a bohatou nabídku
výrobků.
inzerce

POPRVÉ DO ŠKOLY

CHŘIPKA!!! BEZ MEDU TO NEJDE!
„PRODEJ ZE DVORA“
Vyňuchalová Zdeňka 776 091 800
Vyňuchal Antonín 777 104 630
e-mail: vynuchal@parita.cz

PROJEKT ZDRAVÉ ZUBY

Barbora Němečková, žákyně 2. ročníku.
Výherkyně v projektu Zdravé zuby.
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SEDM STATEČNÝCH V RYTMU DVOUTAKTU
se ochotně zapojilo i místní obyvatelstvo a nechybělo ani
pozvání na kávu nebo něco ostřejšího. Za velkého zájmu
místních dorazila naše kolona před setměním do Trenčína.
Na doporučení Trenčíňanů (zní
to exoticky…) jsme se ubytovali
v kempu na ostrově poblíž centra
a vyrazili do víru velkoměsta. Co
tam se dělo snad ani nebudu dál
rozepisovat.
Ráno nás čekal výšlap na trenčínský hrad s podrobnou prohlídkou
a kolem poledne cesta
domů. Ta se opět neobešla
bez zájmu slovenských
obyvatel, kteří nám s obdivem a údivem mávali
až na hranice s Českou
republikou.
Po několika menších
závadách jsme dorazili do
Luhačovic a stavili se na
kávu a lázeňské oplatky.
Mimochodem během 20
minut se u našich Babet
zaparkovaných poblíž
kolonády vyfotilo asi 15
lidí. No a z Luhačovic
jsme jenom přejeli přes kopec
a byli jsme doma.
Naše 25 let staré stroje ujely víc jak
200 km se spotřebou 2,5l benzínu/100km. To nedokáže žádná
soudobá technika, dokonce ani
hybridní automobily.
A kdo že bylo těch sedm statečných za řidítky mopedů? Ondra
Skyba, Jiří Klimek, Zbyňa Říhák,
Mira Říhák, Vašík Žůrek, Pavel
Malacha a Lukáš Drahotuský. No a co dál? Všichni jsme se
shodli na tom, že by se z tohoto výletu mohla udělat tradice. Přes zimu poladíme stroje a naplánujeme cíl dalšího
„babetovýletu“.
Kdo má zájem o netradiční zážitky, může s námi příští rok
o prázdninách vyrazit na II. ročník Babeta tour. Co třeba
do termálů do Maďarska nebo na vinné stezky a krásy
Pálavy.
Lukáš Drahotuský a kolektiv

Možná jen z touhy po dobrodružství, možná jen tak z recese, vyrazilo v pátek 6. září odpoledne sedm nadšenců ze
Žeranovic a okolí na cestu do slovenského Trenčína.
Na tom by nebylo nic zase
tak zvláštního, kdyby si jako
dopravní prostředek nezvolili mopedy Babeta a Corado
s konstrukční rychlostí do
40km/h. Pan Kopeček z motoservisu v Holešově po letitých
zkušenostech s mopedy označil
tuto expedici jako předem
ztracenou, protože Babeta byla
konstruovaná na jízdu po okolí

maximálně do vzdálenosti 5 km a dál
by na tom prý určitě nejel. To se potom
každá cesta delší než 15 km změní
v dobrodružství a cestovat s Babetou dál
než 50 km se považuje za úplné šílenství.
Tak si nás sedm bláznů sbalilo spacáky,
někdo stan, svačinu a hlavně nářadí na
řešení drobných nedostatků a poruch
našich strojů a vyrazili jsme vstříc
svému osudu.
V rámci poznávání nových krajů jsme
zvolili úseky cest III. tříd a vyšší. K překročení státní
hranice jsme použili polní a lesní cesty nedaleko Žítkové.
Zejména pak horská cesta na Vlčí vrch prověřila nejen
kondici našich strojů, ale i tu naši. Do prudkého stoupání
jsme museli několik set metrů utíkat vedle našich strojů
s přidaným plným plynem, protože nepomáhalo už ani
šlapání do pedálů a odstředivé spojky na Babetách svým
zápachem dávaly vědět, že takhle to dál už asi nepůjde.
Po překročení státní hranice přišel defekt a do jeho řešení
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI
Pouť na Sv. Hostýn
Stává se už tradicí, že každý rok na začátku prázdnin
vyjíždí naše farnost na pouť na
Sv. Hostýn. Tak
tomu bylo i letos.
30.6. jsme se vypravili na pouť
k Panně Marii.
V 9:00 jsme slavili
společnou mši sv.
za poutníky z farnosti, poté jsme se
účastnili modlitby Křížové cesty
v 10.30 a po obědě jsme zakončili
pouť Svátostným
požehnáním.

byl vyplněn celotáborovou hrou a množstvím soutěží
a plněním sportovních a jiných úkolů, které zasahovaly
i do odpoledního programu. Každý večer končil modlitbou a písněmi na dobrou noc. Musíme také pochválit
naše šikovné a statečné kuchařky, že to v těch vedrech
v kuchyni vydržely a neúnavně pětkrát denně připravovaly výborná jídla, která všem chutnala. Celkově
můžeme říci, že se mám tábory vydařily a děti odjížděly
z “tajuplného ostrova “plni zážitků, nových poznání
a obohaceni o nová přátelství.

Vavřinec
Letošní oslava svátku sv. Vavřince neboli hody připadla na neděli 11. 8. V 8.00 hod byla sloužena mše sv. za
farníky, přítomni byli i hasiči a v 10.00 hod jsme zvlášť
pamatovali na ty, kteří se dožívají významného životního jubilea. Rádi jsme mezi sebou přivítali P. Petra Bulvase z Olomouce. Odpoledne jsme se sešli při Svátostném
požehnání a uctění ostatků sv. Vavřince, které duchovně
vedl P. Miroslav Jáně, bývalý kaplan z Holešova.

Pouť na Velehrad
Na tento rok připadlo kulaté výročí 1150 let od příchodu
Sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Někteří z farnosti se zúčastnili této celonárodní pouti na slavný Velehrad.
Hlavním celebrantem byl papežský legát, kardinál Josip
Bozanič. Stojí za zmínku ze se této pouti účastnil také náš
prezident a jiní významní církevní a státní představitelé.
Celá mše sv. byla přenášena Českou televizí.
Farní tábory
Prázdniny nejsou jen dny bez školy a učebních povinností, ale také dny tvořivých akcí. Opět po roce jsme
s týmem dvaceti vedoucích připravili dva turnusy táborů
pro naše děti. První turnus probíhal od 28.7. do 3.8. v Rajnochovicích a druhý turnus od 4.8 do 10.8. v Domašově.
Přes velká vedra, která v některých dnech dosahovala
až 40 C se děti v žádném případě nenudily, ochlazovaly se v nedaleké řece, kde také pozorovaly raky a jiné
vodní živočichy, po ranní rozcvičce a modlitbě jsme se
vydatnou snídaní posilnili na dopolední program, který

Žehnání školních brašen a šk. pomůcek
Do začátku školního roku jsme vstoupili děkovnou bohoslužbou poslední neděli o prázdninách. Děti si donesly
školní brašny a učební pomůcky a otec Antonín je v závěru mše sv. požehnal. Popřál žákům a studentům hodně úspěchů v novém školním roce a Boží požehnání pro
jejich práci při studiu. Na závěr udělil všem požehnání.
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CO SE STALO U HASIČŮ
Hasičské soustředění pro mládež

Strašidelná noc

Prázdniny jsme začali již tradičně: soustředěním pro
mládež (nejen hasiče). Tentokrát jsme strávili 8 dní
v Jeseníkách v chatě Smrčník. Téma letošního léta byli
indiáni. Skupina 36 dětí, nejen ze Žeranovic, vytvořila
4 menší skupinky, které proti sobě soutěžily o poklad,
stavěly indiánské osady, vyráběly totem, učily se ulovit
bizona, malovaly trička, odlévaly stopy ze sádry, vyráběly ruční papír, amulety a další.
Při různých hrách se děti spřátelily a zažily jistě nezapomenutelné zážitky.-

Strašidelnou noc pořádáme pro veřejnost a pro děti,
které byly na táboře, aby se po 2 měsících zase sešly,
zavzpomínaly a také ukončily prázdniny. Bohužel jsme
letos mnohokrát museli termín posunout a tak to vyšlo
až na konec září. Téma strašení bylo v duchu starého
Egypt. U táboráku jsme si mimo opékání špekáčků také
vyprávěli o Egyptě pravdivé i smyšlené příběhy a za tmy
se vyšlo na stezku odvahy do Egypta. Tato strašidelná
noc byla čtvrtá a bohužel i poslední - ujistili jste nás, že
nemáte zájem. Ani k táboráku skoro nikdo nepřišel, jen
přespolní, ale pro „cizí“ přece nemůžeme vynakládat
svoji píli a čas.
Přesto, že nás to mrzí, budeme se i tak stále snažit zaujmout místní děti, věnovat se jim a hledat pro ně nové
impulsy, aby se jim u nás líbilo. A pokud uvidíme, že to
má smysl, tím spíše se můžeme těšit na další společné
zážitky.

Vavřinecké hody
I letos Srpen patřil Vavřineckým hodům. Počasí nám
přálo, a to jak v sobotu, kdy hrála Heligonka, tak i v neděli. Ráno jsme nastoupili v hasičských stejnokrojích
do kostela na mši svatou v doprovodu dechové hudby
a přáteli z okolních sborů. Večer hrála tradičně rocková
kapela PRESS.

Nábor mladých hasičů
Vždy v září máme nábor nových mladých hasičů od
6 let. Letos jsme pro velký zájem přijali nové děti už od
4 let do tzv. přípravky. Děti se schází každou středu, učí
se hasičskému sportu a už byly i na prvních závodech.

Co plánujeme v nejbližší
budoucnosti?

◆ Dětské divadelní představení
◆ Mikulášskou nadílku
◆ Karneval
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DOTACE PRO OBEC
Po opravě zbrojnice následovala rekonstrukce místní komunikace
Letošní rok se u nás nese v duchu oprav a rekonstrukcí.
Obecnímu zastupitelstvu se podařilo získat dotace jak na
opravu zbrojnice, tak i na místní komunikaci, která již byla
dle starosty obce ve špatném technickém stavu.
Hasičská zbrojnice, která je hojně využívána jak členy Sboru dobrovolných hasičů, tak i jako zázemí zásahové jednotky obce už potřebovala opravu jako sůl. Starosta SDH
Žeranovice František Konečný má velkou radost ze zájmu
mladých lidí, kteří se nadchli pro hasičský sport. Proto se
vedení žeranovických dobrovolných hasičů
ze všech sil snaží, aby se právě tato mládež
měla kde scházet a učit se
novým věcem.
Ve spolupráci
s obecním zastupitelstvem
se tedy podařilo zažádat o dotace na SZIF Olomouc Program na rozvoj venkova, které byly následně přislíbeny „S nápadem a samotným projektem se započalo už
v loňském roce, ale opravdu pracovat jsme začali až letos
v červnu. Zdá se ale, že bourací a následné stavební práce
jdou velmi rychle, takže termín určitě stihneme.“ uvádí

František Konečný. Celková oprava zbrojnice má být hotova k poslednímu listopadu letošního roku.
Další velký zásah podstupuje také poslední část místní komunikace obce, která se zatím důkladné opravy nedočkala, a jejíž stav už byl velmi špatný. Na rekonstrukci této
cesty byly získány dotace ze Zlínského kraje a díky tomu
se s opravou taktéž započalo již v letošním roce. V srpnu
tedy přišla na řadu těžká technika, která nejdříve musela
betonovou cestu rozbít, poté proběhlo uložení nové kanalizace a poté teprve dokončení cesty. „Pro občany ulice to
nebylo zrovna nejsnadnější, protože měli omezený přístup
ke svým domům, jsme však rádi za jejich trpělivost. Pro
letošní rok oprav již stačilo, nyní se zastupitelstvo musí
zaměřit na nový územní plán obce a zřízení náhradního
zdroje pitné vody.
Sivková Hana

SETKÁNÍ AMATÉRSKÝCH HARMONIKÁŘŮ A HELIGONKÁŘŮ
evidováno 34 hráčů a jejich doprovodů při vystoupení.
Nakonec se na jevišti objevilo 25 ukázek (někteří hráli ve
skupinkách). Zpestřením programu byla zdravice a vystoupení místního pěveckého sboru žen v polovině a na
konci přehlídky. Celé odpoledne moderovala místostarostka obce Bc. Hana Sivková.
Kulturní akce byla uspořádána jako soukromá aktivita,
kterou nakonec zaštítila Obec Žeranovice, za což se patří
zastupitelstvu obce poděkovat, stejně tak jako drobným
sponzorům a v neposlední řadě rovněž všem nejmenovaným jednotlivcům, kteří přiložili ruku k dílu.
Pro připomenutí setkání je k dispozici fotokniha účinkujících (bude zapůjčena rovněž do obecní knihovny).
Video jednotlivých účastníků lze zhlédnout na adrese
YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=jMpETgIEMLk
Nebo stačí zadat do internetového vyhledávače
ŽERANOVSKÁ HELIGONKA a budete na tyto stránky
navedeni. Zde najdete všech 25 vystoupení. Koncem roku
2013 se předpokládá zpracovat prostřihnuté video v délce
cca 1 hod.
Vyňuchal Antonín 777 104 630
e-mail: vynuchal@parita.cz
(ferda mravenec@práce všeho druhu)

Dne 14. Září 2013 proběhlo v naší obci první setkání amatérských hráčů – harmonikářů. Na odpoledním vystoupení v sále místního kulturního domu byly představeny
nástroje klávesové (akordeony) i knoflíkové (heligonky
a chromatiky). Na setkání přijeli hráči všech věkových
kategorií. Nejmladšímu účastníku byly pouze čtyři roky.
S radostí byli přivítáni rovněž hráči ze Slovenské republiky,
takže setkání mělo mezinárodní charakter. Překvapil jeden
hráč, který přijel ze vzdálené slovenské Čimhové a zajel si
tedy cca 280 km. Nepřijel sám, dovezl ukázat své výrobky
ozebouchů (slovensky drmbasů) a sýrové korbáčiky.
Většina vystupujících byla v naší obci poprvé. Podle ohlasu účinkujících nebyly zaznamenány konkrétní negativní
reakce, naopak někteří hráči ocenili snahu organizátorů
a pochválili vzorně upravenou obec. Drobné nedostatky
byly velkoryse přehlíženy. Připomínky byly pouze k příjezdu, protože starší účastníci nepoužívají k vyhledávání
navigací a je skutečností, že dopravní značení na Holešovsku pomocí směrových tabulí bylo částečně zavádějící
v souvislosti s výstavbou obchvatu Holešova. Někteří hráči
popletli termín konání (podle Brusného) na neděli a přijeli
až v neděli, ale ti měli bohužel smůlu.
Celkem bylo přihlášeno cca 50 účinkujících, část se jich ve
finále omluvila, nebo nepřijela vůbec. Při prezentaci bylo
6

ŠKOLA V DOBÁCH DÁVNÝCH
Jan Dúbravčík
Žeranovická škola patří a v minulosti vždy patřila k významným obecním institucím. Přispívala nejen k základnímu
vzdělání dětí ze Žeranovic a okolních obcí, ale i k národnímu
a kulturnímu povznesení dospělých občanů.
V regionální literatuře
se uvádí, že
škola v Žer an ov i c í ch
byla založena vrchností
v roce 1759.
V matrikách
žeranovického farního
úřadu, uložených dnes v Moravském zemském archivu v Brně, se však
nedávno podařilo objevit první zmínku o škole už z roku
1719. Za šest let tedy uplyne už 300 let od této první zmínky.
Mimochodem, na přelomu 17. a 18. století vlastnil Žeranovice
Ferdinand Ignác Elborger z Dolního Šenfeldu a je možné, že
se on zasloužil o zřízení první školy. Rozhodující podíl na zakládání škol na vesnicích v této době měla ale katolická církev
a přítomnost kostela (v té době ale bez fary a stálého administrátora) měla asi největší váhu při založení školy i v Žeranovicích.
Otázkou také je, kde byla první škola. V literatuře
se opět uvádí, že zpočátku se učilo v domku jednoho chalupníka. V josefínském katastru Žeranovic
z roku 1784, je domek číslo 40 označen jako Schullmennsch Wohnung, tedy jako školní byt. V tomto
domě v roce 1747 zemřel rector (učitel) Martin Mikuláštík. Po něm zde žil pravděpodobně jeho syn
ludirector František Mikuláštík. Je tedy možné, že
domek číslo 40 byl onou první školou v Žeranovicích a otec a syn Mikuláštíkové jsou první známí
žeranovičtí učitelé.
V roce 1789 nechal majitel Žeranovic Kristián August hrabě Seilern na vlastní náklady postavit novou školu, dnes dům číslo 67. V té době se do této
jednotřídní školy chodily vzdělávat děti z Žeranovic, Martinic, Rackové, Franckovic (dnes součást
Rackové),“ kolonie“ Horní Lapač (tehdy součásti Žeranovic)
a okolních samot jako byla hospoda Dolní Lapač, mlýn Dokoupilů a Potůčků, tři chalupy na samotě Pablovce (Bednárna)
a dvě chalupy na samotě Rybník. V některých letech to bylo více
jak 400 dětí ve věku od šesti do dvanácti, později do čtrnácti let.
V letech 1870 až 1872 byla na poli, které obec koupila od Františka Odstrčila č. 24, postavena nová dvoutřídní škola a v ještě
nedokončené škole začalo vyučování v září 1871. Bohužel při
výstavbě školy došlo k velkým neshodám mezi představiteli
obce a majitelem velkostatku Žeranovice. Představitelé obce
vymáhali jednu třetinu nákladů na výstavbu školy po Karlu
Maxmiliánu hraběti Seilern, jako majiteli velkostatku, přestože
po zrušení poddanství v roce 1848 už na to neměli nárok. Je
zajímavé, že škola dostala po výstavbě přiděleno popisné číslo
61, po zrušené hospodě Dolní Lapač. Od roku 1880 po přečíslování domů v Žeranovicích má čísli 53.

Tolik k nejstarší historii školy v Žeranovicích. Na dokreslení jedny z nejstarších fotografií školy a jejich žáků. Fotografie školy pochází asi z roku 1902. Chodník do školy je z levé
strany lemován ještě dřevěným plotem, z pravé strany živým
plotem farské zahrádky. Škola ještě nemá na pravé straně přistavěný byt učitele a nad ním školní kabinet, který ale také
sloužil k nouzovému ubytování učitelů.
Fotografie dětí pochází z června 1925. Jsou na ní děti ze Žeranovic a Horního Lapače ročník narození, 1913, 1914 a 1915.
Jako jedna z mála je pořízena ze školní zahrady. Je poměrně
ostrá, tak se s pomocí pamětníků podařilo identifikovat asi
polovinu žáků.
V horní řadě z leva:
Č. 1 Vladimír Němec č. 98 (Bednárna)
Č. 2 Josef Gořalík č. 42
Č. 3 Antonín Bartík č. 63, později č. 154 (na Rybníku)
Č. 4 Antonín Staněk č. 65, později č. 113(za Humnama)
Druhá řada z hora z leva:
Č. 5 Františka Hradilová č. 120, provdaná Janovská č. 46
Č. 6 Marie Kučerová č. 25, provdaná Dohnalová na Horní Lapač
Č. 7 Marie Dovrtělová č. 12, ve 30. letech se odstěhovala s rodiči
na Slovensko
Třetí řada z hora z leva:
Č. 8 Anna Řiháková č. 30, provdaná Fuksová na Bednárnu č.77
Č. 9 Božena Bezděčíková č. 118, provdaná Vaňharová do Lukovečka

Č.10 Eliška Solařová z Horního Lapače č. 40
Č. 11 Božena Cholastová č. 39, provdaná Vojáčková
Č. 12 Marie Žůrková č. 89, provdaná Řiháková č. 47
Dolní řada z leva:
Č. 13 Františka Smýkalová č. 14
Č. 14 Anežka Smýkalová č. 21
Č. 15 Jaromíra Andrýsková č. 18, provdaná Kutrová do Rackové
Č. 16 Božena Gábová č. 112
Č. 17 Marie Lebedová č. 2 (dvůr), ve 30. letech se odstěhovala
s rodiči do Čech
Ležící v předu:
Č. 18 Julius Potůček č. 75 (Větřák)
Č.19 Josef Smýkal č. 14
Učitel je František Darebník, narodil se v roce 1901 v Rackové
a v Žeranovicích působil jen půl roku po odchodu řídícího učitele Jana Hrůzy v lednu 1925.
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA KRONIKA
(ČERVENEC – ZÁŘÍ)
SPOLEČENSKÁ
Jubilanti 60 let:

Svatby:

Úmrtí:

Klimková Jarmila

Marcela Mališková a Tomáš Čuřík

Marek Hauptmann

Purgerová Helena

Anna Zapletalová a Martin Handl
Eva Pavelková a Michal Sedlář

František Gába

Mališková Jarmila

Božena Drahotůská
Svačinová Marie

Jubilanti 70 let:

Bojnanský Václav

Hradil Josef

Bojnanský Michal

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

PROCVIČTĚ SI MOZKOVÉ BUŇKY

Křesťanská a demokratická unie
Československá strana lidová

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

získali 66 hlasů (20,62 %)

Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
získali 61 hlasů (19,06 %)

SUDOKU

Česká strana sociálně demokratická
získali 48 hlasů (15,00 %)

6

ANO 2011

získali 42 hlasů (13,12 %)

2

Komunistická strana Čech a Moravy
získali 38 hlasů (11,87 %)

TOP 09

4

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

8

Občanská demokratická strana

2

získali 21 hlasů (6,56 %)

9

6

4
3

1
5

3

získali 12 hlasů (3,75 %)

1

9

získali 10 hlasů (3,12 %)

7

Česká pirátská strana

3

1

získali 7 hlasů (2,18 %)

5

Dělnická strana sociální spravedlnosti

6

získali 6 hlasů (1,87 %)

Strana svobodných občanů

5

politické hnutí Změna

3

9

8

získali 4 hlasů (1,25 %)

8

6

získali 2 hlasů (0,62 %)

Strana zelených

získali 2 hlasů (0,62 %)

Tiráž:

Koruna Česká
(monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

Žeranovják vydává obec Žeranovice pod
redakčním vedením Hanky Sivkové

získali 1 hlasů (0,31 %)

Náklad: 260 kusů
e-mail: zeranovice@volny.cz, www.zeranovice.cz
Grafická úprava: Pavel Řihák
Tisk: HART PRESS spol. s r.o.
Výtisk neprošel jazykovou korekturou.
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